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86. 
Врз основа на членот 31 од Законот за зашти-

тата од јонизирачки зрачења („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/59), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЗАШТИТА ОД 

ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 
Член 1 

Се основува Сојузна управа за заштита од јо-
низирачки зрачења (во натамошниот текст: Упра-
ва) како орган на управата во состав на Сојузната 
комисија за нуклеарна, енергија за вршење на опре-
делени управни работи од надлежноста на федера-
цијата во областа на заштитата од јонизирачки зра-
чења. 

Член 2 
Управата ги врши овие работи: 
1) ги проучува и обработува прашањата од обла-

ста на заштитата од јонизирачки зрачења и пра-
шањата за организација и унапредување на служба-
та на заштитата, г:о тие прашања им предлага на 
.надлежните сојузни органи преземање соодветни 
мерки и ги презема мерките за кои е самата овла-
стена; 

2) ја следи работата на органите, установите и 
организациите што вршат работи на заштита од јо-
низирачки зрачења, соработува со нив со цел за 
унапредување на службата на заштитата од јони-
зирачки зрачења и им дава стручна помош; 

3) во границите на овластувањата добиени од 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија, издава 
одобренија за набавување, користење и пуштање во 
промет на извори на јонизирачки зрачења над 
определената граница на активноста; 

4) соработува со стопанските организации, ко-
морите, стопанските здруженија и научноистражу-
вачките установи по прашањата на изработката на 
прототип ови средства за заштита од јонизирачки 
зрачења и развојот на методите на заштитата, како 
и обезбедувањето на производството на вакви сред-
ства; 

5) свикува и организира состаноци со претстав-
ници на органите, установите и организациите што 
вршат работи на заштита од јонизирачки зрачења, 
со цел за решавање на стручните прашања од за-
еднички интерес од областа на заштитата од јони-
зирачки зрачења; 

6) ја организира изработката на карта на при-
родната радиоактивност на Југославија, ги следи и 
ги евидентира појавите на вештачка радиоактивност 
во воздухот, водата и на земјата; 

7) организира мерење на радиоелементите што 
се јавуваат во врнежите, ги прибира податоците за 
тие мерења, ги споредува количините на радиоеле-
менти и ги следи нивните сезонски и географски 
разлики; 

8) ги прибира и ги обработува податоците за 
примените количини на јонизирачки зрачења при 
лекувањето или работата на изворите на јонизирач-
ки зрачења, и ја проценува вкупната количина на 
јонизирачки зрачења што годишно ги прима насе-
лението на Југославија; 

9) им дава инструкции за водење евиденција во 
областа на заштитата од јонизирачки зрачења на 
органите, установите и организациите што вршат 
работи на заштита од јонизирачки зрачења; 

10) се грижи за образованието и усовршувањето 
на стручните кадри; 

11) се грижи за запознавањето на јавноста со 
начините и средствата на заштита од јонизирачки 
зрачења; 

12) врши и други работи од областа на зашти-
тата од јонизирачки зрачења што ќе и бидат ставе-
ни во надлежност со прописите на Сојузната коми-
сија за нуклеарна енергија или со други прописи. 

Член 3 
За вршење на работите од својот делокруг 

Управата може да има свои територијални органи, 
што и се непосредно подредени. 

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ја 
определува надлежноста на овие органи и подрачја-
та на кои тие ги вршат работите на Управата. 

Член 4 
Вршењето на одделни стручни работи од обла-

ста на заштитата од јонизирачки зрачења Упра-
вата може да им го довери на одделни стручни 
установи. 

Член 5 
Со работата на Управата раководи началник. 
Началникот на Управата го назначува и го ра-

зрешува Сојузниот извршен совет, по предлог од 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија. 

Началникот на Управата ја организира работата 
во Управата, донесува решенија за назначување, 
разрешување и за други службенички односи и е 
дисциплински старешина на службениците на 
Управата. 

Член 6 
Раководните службеници" на Управата ги назна-

чува Сојузната комисија за нуклеарна енергија по 
предлог од началникот на Управата. 

Член 7 
Управата има посебна претсметка на приходите 

и расходите. 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

е началникот на Управата. 
Член 8 

Надзорот над работата на Управата, како и дру-
гите права и должности во смисла на членот 58 од 
Законот за државната управа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), ги врши Сојузната коми-
сија за нуклеарна енергија. 

Член 9 
До донесувањето на прописи со кои ќе се регу-

лира вршењето на инспекциските работи во областа 
на заштитата од јонизирачки зрачења, тие работи 
ќе ги вршат, во рамките на својот делокруг, репу-
бличките односно сојузните органи на санитарната 
инспекција односно на инспекцијата на трудот. 

По барање од Управата органите на санитар-
ната инспекција и на инспекцијата на трудот се 
должни да извршат определени инспекциски работи 
во областа на заштитата од јонизирачки зрачења, 
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како и да и достават извештаи и податоци во врска 
со вршењето на инспекциските работи во областа на 
заштитата од јонизирачки зрачења. 

Член 10 
Поблиски прописи за внатрешната организација 

и работата на "Управата донесува Сој}:ната коми-
сија за нуклеарна енергија, во согласност со Соју-
зниот извршен совет. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 18 
16 февруари I960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тиго, е. р. 

87. 
Врз основа на членот 121 од Општиот закон за 

уредување на општините и околиите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/55, 29/57 и 24/59), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНО-
СТА НА ВОЕНИТЕ ОТСЕЦИ ВРЗ ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОДНИ ОД-
БОРИ НАДЛЕЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА НАРОД-

НАТА ОДБРАНА 
Член 1 

Со оваа уредба се определуваат работите што од 
досегашната надлежност на воените отсеци се пре-
несуваат во надлежност на органите на управата 
на општинските народни одбори надлежни за ра-
ботите на народната одбрана. 

1. ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) 

Член 2 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на народната одбрана 
ги врши овие работи: 

1) води евиденција за лицата што подлежат на 
регрутна обврска (член 60 став 1); 

2) издава општ позив за регрутирање (член 61 
став 1); 

3) пријавуваше и одјавување на воени обвр-
зници (член 84 став 1); 

4) донесува решенија во врска со регрутирањето 
и служењето на воениот срок, односно со вршењето 
на воената служба во резервниот состав на Југо-
словенската народна армија, освен за војниците 
(морнарите) за кои во врска со служењето на 
воениот срок решение донесува органот што ќе го 
определи државниот секретар за работите на народ-
ната одабрана (член 89 став 1); 

5) донесува решенија за ослободување од пред-
војничка обука поради болест што подолго трае 
(член 95); 

6) го попишува јавачкиот, влечниот и товарниот 
добиток способен за работа, заедно со јавачкиот, 
спрежниот и товарниот прибор, како и превозните 
и градежните средства со резервните делови, со цел 
за нивно користење за потребите на народната од-
брана (член 119 став 1); 

7) формира комисии за преглед на добитокот, 
прибор от, превозните и градежните средства на 
подрачјето на општината, во кои влегуваат и воени 
лица определени од'надлежните военотериторијални 
органи (член 120 став 2); 

8) им издаза на сопственици те на добитокот 
воени сточни исправи за добитокот кој може да се 
употреби за потребите на народната одбрана (член 
121 став 1); 

9) го определува срокот и местата каде попи-
шаниот добиток, прибором превозните и градежните 
средства ќе им се предадат на воените органи 
(член 123 став 1), 

Непријавувањето до органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
народната одбрана во смисла на членот 146 точ. 1, 3, 
и 4 на Законот за народната одбрана, ќе се казим 
како прекршок според таа одредба. 

^известувањето на органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
народната одбрана во смисла на членот 148 од За -
конот за народната одбрана, ќе се казни како пре-
кршок според таа одредба. 

2. ЗАКОН ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/55) 

Член 3 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на народната одбрана 
ги врши овие работи: 

1) води евиденција за воените обврзници (член 
15 став 1 точка 1); 

2) повикување и испраќање на воените обврзни-
ци на служба во Југословенската народна армија 
(член 15 став 1 точка 3); 

3) врши мобилизациски работи согласно со по-
себните прописи (член 15 став 1 точка 4); 

4) води евиденција за јавачкиот, влечниот и 
товарниот добиток со прибором превозните и гра-
дежните средства со резервните делови и алатот, 
непишани за потребите на Југословенската народ-
на армија (член 15 став 1 точка 6). 

3. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОЕ-
НАТА ОБВРСКА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/57) 

Член 4 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на народната одбрана 
ги врши овие работа: 

1) води евиденција за лицата што подлежат на 
воена обврска (член 6); 

2) ги повикува лицата што подлежат на воена 
обврска заради извршување на таа обврска (чл. 7 
и 46); 

3) ги повикува на регрутен, преглед обврзниците-
регрути за кои е на регрутниот преглед утврдено 
дека се привремено неспособни за воена служба, 
додека тие обврзници не наполнат 27 години воз-
раст (член 10 став 1); 

4) ги регистрира прометните по пријавите на 
обврзниците-регрути и воените обврзници и води 
пријавно-одјавна служба за обврзниците-регрути 
и за воените обврзници (чл. 11, 30 и 49 став 3); 

5) ги упатува обврзниците-регрути на служење 
на воениот срок (член 12 став 1 и член 14 став 1); 

6) му поднесува пријави на надлежниот воен 
обвинител против обврзниците-регрути што до 27 
години возраст не биле упатени на служење на 
воениот срок затоа што ја одбегнувале воената 
обврска (член 14 став 2); 

7) ги упатува на служење на воениот срок 
обврзниците-регрути што доброволно ќе се пријават 
пред да бидат повикани (член 15 став 1); 

8) одлучува за барањата на обврзниците-регрути 
и на војниците (морнарите) што сакаат траењето на 
воениот срок да им се определи како на единствени 
хранители или како на син единец (чл. 17, 18, 41 
точ. 1 и 2 и член 44); 

9) одлучува за барањата на обврзниците-регрути 
за одлагање на служењето на воениот срок (чл. 19 
и 41 точка 3); ' 

10) ги упатува на дослужување на воениот срок 
воените обврзници кои поради привремена неспо-
собност за воена служба го прекинале служењето 
на воениот срок, ако на повторниот преглед бида*г 
оценити дека се способни за воена служба (член 24 
став 2); 

11) ги повикува на повремени ревизиони прегле-
ди, кога тие прегледи ќе ги нареди Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана, и ги 
упатува на дослужување на воениот срок липата 
што на ревизионите прегледи ќе бидат оценети дека 
се способни или ограничено способни за воена слу-
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жба односно ги запишува во евиденцијата како во-
ени обврзница (член 26 ст. 1 и 2); 

12) издава одобренија за привремен престој во 
странство на обврзници-регрути и воени обврзници 
ако престојот во странство трае до 6 месеци 
(член 27); 

13) дополнително ги запишува податоците во 
личната воена исправа, освен податоците за слу-
жбата во постојаниот состав на Југословенската 
народна армија (член 33); 

14) ги одзема личните воени исправи, издавајќи 
им на сопствениците потврда (член 36 став 1); 

15) им ги одзема личните воени исправи на вое-
ните обврзници што ќе го изгубат југословенското 
државјанство и им издава на овие лица уверенија 
за служењето на воениот срок, односно за регули-
рањето на воената обврска на друг начин (член 36 
став 2); 

16) ги повикува воените обврзници на воена 
вежба по барањата од воени органи (член 37 став 1); 

17) одлучува за барањата на воените обврзници 
за одлагање на воената вежба, освен во случаите 
од членот 38 став 1 точка 5 на Правилникот за 
извршување на воената обврска (член 38 став 1 
точ. 1 до 4, член 39 ст. 2 и 3, член 41 точка 4 и 
член 43 став 2); 

18) води евиденција за жените воени обврзници 
(член 40); 

19) одлучува по барањата на обврзници те-
регрути за признавање на својството на единствен 
хранител и по барањата за одлагање на служењето 
на воениот срок (член 42); 

20) издава уверенија за времето поминато на 
воена вежба односно во вршење на други работи 
во врска со воената обврска, и тие уверенија им ги 
доставува на органите, установите или организа-
циите кај кои тие лица биле запослени (член 47 
ст. 1 и 3); 

21) издава уверенија за обврзниците-регрути 
што од работен однос стапиле на служење на во-
ениот срок, и тие уверенија им ги доставува на 
органите, установите или организациите кај кои 
овие лица биле запослени (член 48 став 1). 

4. ПРАВИЛНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗА-
ШТИТА НА ЛИЦАТА ШТО ПОРАДИ 
ПОВРЕДА ИЛИ ОБОЛУВАЊЕ СЕ ОТПУ-
ШТЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57) 

Член 5 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на народната одбрана 
води постапка и донесува решенија за правото на 
здравствена заштита на лицата што поради повреда 
или оболување се отпуштени од Југословенската 
народна армија (чл. 2, 3, 5 став 3, чл. 6, 7 ст. 1 и 3 
и член 15 став 3). 

5. УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОД-
РЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ 
ОДНОСИ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ™ 
ОД РАБОТА И ПОРАДИ ОДЕЊЕ НА ОТСЛУ-
ЖУВАЊЕ ОДНОСНО ДОСЛУЖУВАЊЕ НА 
ВОЕНИОТ СРОК („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/58) 

Член 6 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на народната одбрана 
ги врши овие работи: 

1) издава уверенија (потврди) за работниците 
што служат воен срок за тоа од кога се наоѓаат на 
отслужување односно дослужување на воениот 
срок (точка 24 став 4); 

2) издава уверенија (потврди) за работниците 
што биле на воена вежба и за времето што го по-
минале на таа вежба (точка 28 ст. 4 и 5). 

Член 7 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за работите на народната одбрана 
ги врши работите наведени во чл. 2 до 6 од оваа 

уредба на начинот и под условите како што е тоа 
определено со прописите со кои се уредени тие 
работи. 

Во работите што со оваа уредба се пренесуваат 
од досегашната надлежност на воените отсеци во 
надлежност на органите на управата на општин-
ските народни одбори, органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор е должен во смисла на 
членот 121 од Општиот закон за уредување на оп-
штините и околиите да постапува според упатствата 
и наредбите од надлежните военотериторијални ор-
гани и од Државниот секретаријат за работите на 
народната одбрана. 

Член 8 
Во работите што со оваа уредба се пренесуваат 

од надлежноста на воените отсеци врз органите на 
управата на општинските народни одбори надлежни 
за работите на народната одбрана, постапката во 
работите започната пред влегувањето во сила на 
оваа уредба, ќе ја доврши досега надлежниот воен 
отсек. 

Обновената постапка по правосилните решени-
ја на воените отсеци, како и натамошната по-
стапка во случај на поништување или укинување 
на решенија на воените отсеци, во работите што со 
оваа уредба се пренесуваат, ја води органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на народната одбрана. 

Член 9 
По жалба против решенијата што во прв сте-

пен ги донесува органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на на-
родната одбрана, во работите што со оваа уредба 
се пренесуваат во неговата надлежност, решава 
надлежниот воен отсек, а каде нема воен отсек — 
надлежната команда на военото подрачје што ги 
врши работите од делокругот на воен отсек. 

Член 10 
Со претсметката на Државниот секретаријат за 

работите на народната одбрана ќе се обезбедат фи-
нансиски и материјални средства за финансирана 
на следните издатоци во врска со работите што со 
оваа уредба се пренесуваат врз органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на народната одбрана, и то на: 

1) надоместокот што му припаѓа на работник 
(службеник) за време на отсуствување^ од работа 
по покана од органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на народната 
одбрана за регрутирање, соопштување, бришење или 
промена на воениот распоред, специјалистички, 
флуорографски или систематски преглед во врска 
со воената обврска, како и по други работи во вр-
ска со воената обврска; 

2) трошоците за превоз на лицата од претход-
ната точка, ако живеат подалеку од 10 км од се-
диштето на општината; 

3) трошоците за превоз на регрутите при упа-
тување на отслужување односно дослужување на 
воениот срок; 

4) трошоците за исхрана на регрутите при упа-
тување на отслужување односно дослужување на 
воениот срок; 

5) еднократните надоместоци поради заминува-
ње на отслужување односно дослужување на вое-
ниот срок; 

6) трошоците за превоз на воените обврзници 
при упатување на воена вежба; 

7) надоместоците на воените обврзници што се 
во работен однос за време на воена вежба; 

8) платите на воените лица определени на ра-
бота во орган на управа на општинскиот народен 
одбор надлежан за работите на народната одбрана; 

9) трошоците за службени патувања и другите 
надоместоци што се вршат по налог од военотерито-
ријални и други воени органи; 

10) обрасците потребни за извршување на ра-
ботите во врска со воената обврска и со другите 
работи од воена природа; 

11) другите трошоци во врска со вршењето на 
работите што со оваа уредба се пренесуваат врз 
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органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежан за работите на народната одбрана, освен 
редовните трошоци на управата (лични и матери-
јални расходи). 

Поблиски прописи за начинот на исплата и за 
обезбедувањето на материјалните средства од 
претходниот став ќе донесе Државниот секретари-
јат за работите на народната одбрана, во согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 алрил 1960 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 16 

16 фебруари I960 година 
Белград 

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

88. 
Врз основа на членот 22 од Законот за народ-

ната на народната одбрана („Службен лист на 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОДБОРИТЕ, КОМИ-
СИИТЕ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата на одборите, ко-

митите и републичките и локалните органи на упра-
вата на народната одбрана („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/56) членот 4 се менува и гласи: 

„За непосредно вршење управни и стручни ра-
боти во областа на организирањето и мобилизаци-
јата на изворите и силите на земјата за одбрана, 
како и за извршување на одлуките и заклучоците 
на одборите и комисиите на народната одбрана, 
во народните републики и во автономните единици 
се формираат секретаријати на народната одбрана, 
а во околиските и општинските народни одбори — 
органи на управата надлежни за работите на на-
родната одбрана согласно со членот 119 од Општи-
от закон за уредување на општините и околиите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/55, 29/57 и 24/59)/' 

Член 2 
Во членот 7 став 1 зборовите: „началник на се-

кретаријатот за народна одбрана на народниот од-
бор на околната" се заменуваат со зборовите: „ста-
решина на органот на управата на околискиот од-
носно општинскиот народен одбор надлежен за ра-
ботите на народната одбрана". 

Ставот 2 се брише. 
Член 3 

Насловот над членот 13 се менува и гласи: 
„V. Органи на управата надлежни за работите 

на народната одбрана". 
Член 4 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Секретаријатот на народната одбрана, како ор-

ган на управата во народната република и во авто-
номната единица, има положај и овластувања на 
секретаријат на извршниот совет. 

Секретаријатите на народната одбрана односно 
органите на управата на околиските и општинските 
народни одбори надлежни за работите на народната 
одбрана истовремено се стручни и извршни органи 
на одборот односно комисијата на народната од-
брана. 

Со работите на секретаријатот на народната од-
брана во народна република и во автономна еди-
ница раководи секретар, а со работите на органот 
на управата на околиски односно општински на-
роден одбор надлежен за работите на народната од-
брана раководи старешината на тој орган." 

Член 5 
Во членот 14 зборовите: „секретаријатот на на-

родната одбрана приготвува" се заменуваат со збо-
ровите: „органот на управата надлежен за рабо-
тите на народната одбрана приготвува". 

Член 6 
Чл. 15 и 16 се бришат. 

Член 7 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Актот за назначување на секретар на народ-

ната одбрана на извршниот совет и на старешини 
на органите на управата на околиските односно 
општинските народни одбори надлежни за рабо-
тите на народната одбрана го донесува надлежниот 
орган. 

За назначување на старешина на органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен за 
работите на народната одбрана е потребна согла-
сност од претседателот на републичкиот одбор на 
народната одбрана. Назначувањето на старешина 
на органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на народната одбрана 
и на старешина на организационата единица во тој 
орган за работите на воената мобилизација се вр-
ши во согласност со претседателот на околиската 
комисија на народната одбрана, а по предлог од 
надлежниот воен отсек односно друг надлежен во-
енотериторијален орган ако на таа територија нема 
воен отсек. 

Назначувањето на лица на работните места од 
претходниот став се врши без конкурс, согласно со 
членот 35 став 2 од Законот за јавните службе-
ници." 

Член 8 
Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи: 
„Државниот секретаријат за работите на наро-

дната одбрана може да опреттели воени лица на ра-
бота во органите на управата надлежни за работите 
на народната одбрана на народните републики, ав-
тономните единици и околиските и општинските 
народни одбори. Тие лица можат да бидат назна-
чени за старешини на тие органи или за службе-
ници во тие органи." 

Во ставот 3 зборот „секретаријатите" се заме-
нува со зборовите: „органите на управата надлежни 
за работите на народната одбрана". 

Член 9 
Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи: 
„На старешината на органот на управата на 

околискиот односно општинскиот народен одбор на-
длежен за работите на народната одбрана му дава 
задачи претседателот на народниот одбор во ра-
ботите на народната одбрана што се во надлежност 
на народниот одбор, а претседателот на комисијата 
на народната одбрана — во работите од делокру-
гот на комисијата." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во работите што, согласно со членот 121 од 

Општиот закон за уредување на општините и око-
лиите, ќе бидат пренесени во надлежност на орга-
ните на управата на општинските народни одбори, 
тие органи се должни да постапуваат според упат-
ствата и наредбите од надлежните военотеритори-
јални органи и од Државниот секретаријат за ра-
ботите на народната одбрана." 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 15 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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89. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закови ' за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Уредбата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/53. 55/54, 24/57, 54/57, 16/58 и 
6/59) членот 2 се менува и гласи: 

„Во сојузната Тарифа за данокот на промет се 
определуваат производите и услугите на чиј промет 
односно на чие вршење може да се воведува оп-
штински данок на промет. Со таа Тарифа можат да 
се определат минималните и максималните норми 
на о пштинскиот даи ок нз промет. 

Народните републики можат да воведуваат да-
нок на промет кој ќе се наплатува на прометот на 
тутун и хмел од индивидуалните производители." 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Нормите на данокот на промет ги пропишуваат: 
1) Сојузниот извршен совет — со Уредбата за 

Тарифата за данокот на промет (сојузна Тарифа за 
данокот на промет); 

2) републичкиот извршен совет — со посебна 
одлука за данокот на промет (републичка тарифа за 
данокот на промет); 

3) општинскиот народен одбор на седница на 
обата собора рамноправно — со посебна одлука или 
со тарифа за данокот на промет (општинска тарифа 
за данокот на промет). 

Со републичката и општинската тарифа за да-
нокот на промет можат да се определуваат произво-
дите на чиј промет се плаќаат републички односно 
општински данок на промет и услугите на чие вр-
шење се плаќаат тие даноци, како и нормите на тие 
даноци во рамките на овластувањата дадени со оваа 
уредба, со сојузната Тарифа за данокот на промет и 
со другите сојуз™ прописи." 

Член 3 
Членот 8 се брише. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 12 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

90. 
Врз основа на членот 69 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во врска со членот 2 од 
Уредбата за наградите за вонредна работа и особени 
успеси во работата и за надоместоците за преку-
времена работа на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/59), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАГРАДИТЕ ЗА ВОНРЕДНА РАБОТА И ОСО-
БЕНИ УСПЕСИ ВО РАБОТАТА И ЗА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА НА СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Општи одредби 

Член 1 
Наградите за вонредна работа и особени успеси 

во работата и надоместоците за прекувремена ра-
бота во заводите за социјално осигурување (во 
натамошниот текст: заводите) им се определуваат 

на службениците на заводите според одредбите на 
оваа уредба. 

Член 2 
Средствата за награди и надоместоци се обезбе-

дуваат во пресметките на приходите и расходите 
на одделни заводи. 

2. Награди 
Член 3 

Награди можат да се даваат: 
1)̂  за вонредна работа и особено залагање во 

службата што придонело за подобро или побрзо 
извршување на работите односно за подобрување 
работата на службата; 

2) за успешно извршување на определени зна-
чајни задачи (изработка на сложени елаборати за 
одделни поважни прашања, подготвување реферати 
и текстови за изработка на нацрти на закови или 
други поважни прописи и ел.) што барало вон-
редна работа и особено залагање; 

3) за предлози или сугестии врз основа на кои 
е остварено порационално работење односно подо-
бра организација или подобар метод на работата, 
Особено ако усвоените предлози или сугестии ги 
преминуваат рамките на редовните работи на слут 
жбеникст. 

Член 4 
Височината на наградата се определува според 

значењето на извршените задачи, сразмерно со обе-
мот и квалитетот на извршената работа и траењето 
на вонредната работа, односно сразмерно со резул-
татите постигнати со спроведувањето на предлозите 
или сугестиите дадени од страна на службеникот. 

Член 5 
Вкупниот износ на наградите што му се даваат 

на службеник во текот на една година по кој и да е 
е — з не може да ја надмине неговата двомесечна 
плата. 

По исклучок, ако е значењето на извршените 
работи или задачи односно на дадените предлози 
или сугестии извонредно големо, наградата може 
да се определи и во износ поголем од износот 
предвиден во претходниот став. 

Член 6 
Решение за давање награда донесува извршни-

от одбор на собранието на заводот по предлог од 
директорот на заводот. Пред да поднесе предлог 
директорот е должен да го сослуша мислењето од 
стручниот колегиум на заводот. На состанокот на 
колегиумот мора да се повика и претставник на 
синдикалната организација. 

Решението за давање награда во износ поголем 
од износот предвиден во ставот 1 на претходниот 
член се донесува по претходно прибавена согла-
сност од извршниот одбор на собранието на заво-
дот од непосредно повисок степен односно од Со-
бранието на Сојузниот завод. 

Член 7 
Предлогот за давање награда мора да биде 

образложен. Образложението содржи: 
1) потреба од која е предизвикана вонредната 

работа; 
2) задачи и работи (редовни и вонредни) што 

ги работел службеникот и нивниот обем и значење; 
3) време поминато на задачите и работите за 

чие извршување се предлага наградата; 
4) како се извршени задачите и работите и кој 

дал оценка за тоа; 
5) годишна оценка за работата на службеникот. 
Покрај тоа, во предлогот се наведуваат и други 

факти од влијание врз доделувањето на награда. 
Ако наградата се дава по основот од членот 5 

став 2 на оваа уредба, во образложението на пре-
длогот се изнесуваат конкретните п о д а т о к за по-
стигнатите резултати. 

3. Прекувремена работа 
Член 8 

Заводите мораат да настојуваат работите од, 
нивниот делокруг да се извршуваат во редовното 
работно време. 
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Прекувремена работа може да се воведува само 
во случаите на вонредна потреба на службата што 
се предвидени со оваа уредба. 

Службениците на заводите се должни да рабо-
тат прекувремено ако е прекувремената работа во-
ведена во смисла на претходниот став. 

Член 9 
Прекувремена работа може да се воведува: 
1) кога работите не можат да се извршат во ре-

довното работно време зашто не се пополнети ра-
ботните места утврдени со актот за систематизација 
или што подолго се отсутни извесен број службе-
ници поради болување, одење на воена вежба, от-
суство, отстранување од должност и сл.; 

2) кога поради пропишаните срокови вонредно и 
прекумерно ќе се зголеми обемот на работите, што 
би можело да предизвика голем застој во работата; 

3) кога треба да се извршат работи чиј обем во 
определени временски растојанија значително ќе се 
зголеми, а тие работи по својата природа не се по-
стојани, за да се предвиди со систематизацијата по-
голем број работни места. 

Член 10 
Како прекувремена работа, во смисла на оваа 

уредба, не се смета работата за време на дежурство. 
Член 11 

Предлог за воведување прекувремена работа да-
ва, по правило, старешината на организационата 
единица на заводот. Предлогот се изнесува на пре-
тресување пред стручниот колегиум на заводот. На 
состанокот на колегиумот се повикува и претстав-
ник на синдикалната организација. 

При разгледувањето на предлогот се испитува 
можноста за извршување на работите во редовното 
работно време по пат на распределување на слу-
жбениците и расподелба на зголемените работи во 
рамките на сите организациони единици на заводот. 

Ако се утврди дека работите не можат да се 
извршат во редовното работно време и дека не мо-
жат да се одложат, а дека не постои ни можност 
за нивно извршување на начинот предвиден во 
претходниот став, директорот на заводот ќе нареди 
прекувремена работа. 

Член 12 
Актот со кој се наредува прекувремена работа 

содржи: 
1) работи што ќе ги врши службеникот; 
2) причини за воведување на прекувремената 

работа; 
3) време на траењето на прекувремената работа 

(вкупно, дневно и неделно); 
4) кои службеници ќе работат прекувремено и 

на која работа. 
Член 13 

За прекувремената работа се води евиденција и 
контрола според упатството што за секоја работа го 
пропишува директорот на заводот. 

Извршниот одбор на Собранието на Сојузниот 
завод може да пропише поблиски упатства за еви-
денцијата и контролата на прекувремената работа 
во заводите. 

Член 14 
Надоместокот за прекувремена работа се дава 

само за извршување на работите што се од прете-
жно техничка природа и кои, по правило, можат 
да се вршат по работна норма и во редовно работно 
време. 

Во смисла на претходниот став на службеникот 1 

му припаѓа надоместок за прекувремена работа: 
1) во лекарските и инвалидските комисии; 
2) на работите на ликвидатура, книжење и кон-

тирање; 
3) на изработката и средувањето на картотека; 
4) на техничките работи во врска со изработката 

на претсметка, завршна сметка и ел.; 
5) на работите на статистички пребројувања 

(инвентарисање) и статистички анкети; 

6) на канцелариско-техничките работи (препи-
шување, умножување, стенографирање, средување 
односно шкартирана на архивски материјали и ел.); 

7) на работите на администрацијата на лекар-
ските и инвалидските комисии; 

8) на инвентарисање на материјали; 
9) на работите на службеници што непосредно 

учествуваат во процесот на работата на техничкиот 
персонал, кога овој работи прекувремено. 

По исклучок, извршниот одбор на собранието на . 
заводот може со одлука да воведе давање надоме-
сток и за прекувремена работа на приготвување и 
ревизија на решенијата за правата од социјалното 
осигурување. При одлучувањето за тоа, извршниот 
одбор ќе одлучи дали овие надоместоци ќе се пла-
ќаат по ефект или по време. 

Член 15 
Надоместокот што се дава за прекувремена ра-

бота, се дава и за работа во недела и во денови на 
државни празници, ако таа е воведена под услови ге 
од членот 9 на оваа уредба. 

Член 16 
За секоја наредба за прекувремена работа која 

повлекува давање надоместок за прекувремена ра-
бота, директорот на заводот е должен да го извести 
извршниот одбор на собранието на заводот на пр-
вата негова седница. 

Извршниот одбор на собранието на заводот е 
должен на собранието на заводот и на извршниот 
одбор на собранието на заводот од непосредно по-
висок степен да им поднесува повремени изве-
штаи за прекувремената работа и за износите што 
се исплатени за таа цел. 

Член 17 
Надоместокот за прекувремена работа се опре-

делува во височината на платата предвидена за тој 
вид работи во редовното работно време, наголемена 
за 50%. 

Член 18 
Надоместокот за прекувремена работа може да 

се определи по час, во дневен односно месечен из-
нос или по ефект. 

Надоместокот за прекувремена работа се опре-
делува по ефект за работите чиј ефект може да 
се мери. 

Член 19 
Надоместок за прекувремена работа не може 

да им се определи на старешините на организаци-
оните единици и на други раководители на работите 
што претежниот дел од работното време го помину-
ваат во организирање на вршењето на работите. 

Надоместок за прекувремена работа им припаѓа 
и на лицата од претходниот став ако ги вршеле ра-
ботите од членот 14 на оваа уредба како и другите 
службеници, а според посебно решение на дирек-
торот на заводот. 

Член 20 
Службениците што примаат посебен додаток 

според прописите донесени врз основа на членот 
161 од Законот за јавните службеници, немаат пра-
во на надоместок за прекувремена работа. 

Одредбата на претходниот став не се однесу-
ва на службениците со висока медицинска спрема. 

Член 21 
Службеник што добил надоместок за прекувре-

мена работа, не може за истата работа да добие и 
награда според чл. 3 до 7 од оваа уредба. 

4. Завршна одредба 
Член 22 

Оваа уредба влегува во сила, со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 13 

16 февруари 1960 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јдеип Броз-Тито, е. р, 
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91. 
Врз основа на членот 23 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ МАТИЧНИ 
УПРАВНИ ОРГАНИ ЗА ПРАШАЊАТА НА СТРУЧ-

НОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАДРИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за спред ел ување на сојузните ма-

тични управни органи за прашањата на стручното 
оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/59) во членот 1 по точката 18 се додава нова 
точка 19, која гласи: 

„19) Секретаријатот на Советот за народна од-
брана — за службениците што работат на работите 
на народната одбрана во органите на управата освен 
за дактилографите;". 

На крајот на досегашната точка 19, која стану-
ва точка 20. по зборот: „работи" се додаезат збо-
ровите: „и во органите на управата "на народната 
одбрана освен дактилографите". 

Член 2 
Во членот 8 во седмиот ред зборовите: „матич-

ните управни органи" се заменуваат со зборовите: 
„органите од членот 6 на оваа уредба". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 14 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател уа Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

92. 
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 рабо-
тата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО АВГАНИСТАН НА СТЕПЕН НА АМБА-
САДА И ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА ВО КАБУЛ 

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија во Авганистан се подига на 
степен на амбасада. 

2. Се отвора амбасада на Федеративна Народна 
Република Југославија во Кабул. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила на 20 февруари 
1960 година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. И 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. рѕ 

93. 
Врз основа на членот 2 од Законот за спрове-

дување избори на работничките совети на стопан-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1 52) и членот 29 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службпн 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), во спогодба со 
Централниот совет на Сојузот на синдикатите на 
Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБИРАЊЕ РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И У-
ПРАВНП ОДБОРИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА ВО 1960 ГОДИНА 
1. Изборите за работнички совети на стопан-

ските претпријатија и за управни одбори на прет-
пријатијата во кои има запослени помалку од 30 
работници, во 1960 година ќе се одржат најдоцна до 
31 мај 1960 година. 

Изборите за работнички совети на стопанските 
претпријатија на Заедницата на Југословенските 
железници и на Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони ќе се одржат најдоцна до 30 јуни 1960 го-
дина. 

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

P. п. бр. 24 
46 февруари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Мијалко Тодоровић, е p. 

94. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Уредбата за 

изработка и одобрување на инвестиционата програ-
ма и за полагање депозит за обезбедување испла-
тата на инвестиционите работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54. 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИ ЧИИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ПРОГРАМИ ГИ ОДОБРУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-
ШЕН СОВЕТ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУ-

ВАЊЕ 
1. Во Одлуката за определувањето на објекти 

чии инвестициони програми ги одобрува Сојузниот 
извршен совет и за постапката за одобрување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/57 и 28/59) во точката II 
по текстот под 2 се додава нов текст под 2а, кој 
гласи: 

„2а) од гранката на производството и преработ-
ката на нафта: 

за објектите за преработка на сурова нафта, со 
тоа што се изземаат инвестиционите програми што 
се финансираат од фондовите на стопанските ор-
ганизации или од фондовите на политичкотерито-
риј а дните единици, за чие извршување вкупните 
вложувања на инвестициони средства не го преми-
нуваат износот од 100 милиони динари. 

За објектите за преработка на сурова нафта за 
кои по влегувањето во сила на оваа одлука инве-
стиционите програми не се одобрени според оваа 
одлука, не можат да се одобруваат инвестициони 
заеми;". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 26 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Мијалко Тодоровић е р. 
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95. 
Врз основа на ставот 1 од точката 1 на главата 

XXI на Сојузниот општествен план за I960 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИОРИТЕТОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОПРА-

ВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ВОЗИЛА 
1. Одлуката за приоритетот и за условите за 

поправање на железничките возила („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/55) престанува да важи со денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 21 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, е p. 

96. 
Врз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совег донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИ ЛЕТАЊА 
НА СТРАНСКИ ЦИВИЛНИ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО 

ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Одобрение за вонредни летања на цивилни 

воздухоплови на државите членки на Организаци-
јата на меѓународното цивилно воздухопловство 
(ICAO) во воздушниот простор на Југославија, из-
дава Управата за цивилно воздухопловство. 

Како вонредни летања на цивилни воздухопло-
ви од претходниот став се сметаат летањата што не 
се предвидени со посебни спогодби за воздушниот 
сообраќај склучени со нашата земја. Овие летања 
можат да бидат без слетнување или со с л е г у в а -
ње на одделни југословенски аеродроми за комер-
цијални или технички цели. 

2. Вонредните летања мораат да и се пријават 
непосредно на Управата за цивилно воздухоплов-
ство, и тоа најдоцна на 24 часа пред летањето. 

Во пријавата мораат да се наведат податоците 
од членот 19 став 2 на Уредбата за воздушната 
пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/49). 

3. По пријавата од претходната точка решава 
Управата за цивилно воздухопловство и презема 
потребни мерки за обезбедување на летањето. 

4. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 
Управата за цивилно воздухопловство. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 22 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

97. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Устав-

ниот закон, заради извршување на чл. 6 и 14 од 
Општиот закон за шумите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/47), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА СЕЧЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОДДЕЛ-
НИ ВИДОВИ ДРВЈА ОД НАДЛЕЖНОСТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОКОЛИ-
СКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА 

РАБОТИТЕ НА ШУМАРСТВОТО 
1. Од надлежноста на републичките органи на 

управата надлежни за работите на шумарството, 

врз кои органи надлежноста за издавање дозволи 
за сечење на ариш, брестови стебла на подрачјето 
на Ливаде во Истра, црн граб и танинско дрво е 
пренесена со Одлуката за пренесување работите за 
издавање дозволи за сечење и употреба на одделни 
видови дрва од надлежноста на сојузниот Државен 
секретаријат за работите на народното стопанство во 
надлежност на републичките органи надлежни за 
работите на шумарството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/56), се пренесуваат во надлежност на органите 
на управата на околиските народни одбори надле-
жни за работите на шумарството следните работи: 

1) издавање дозволи за сечење и употреба на 
ариш според Наредбата за забрана на сечењето и 
употребата на ариш („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/48); 

2) издавање дозволи за сечење брестови стебла 
на подрачјето на Ливаде во Истра според Наред-
бата за забрана на сечење брестови стебла на по-
драчјето на Ливаде во Истра („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/49); 

3) издавање дозволи за сечење црн граб според 
Наредбата за заштита и ограничение на сечата на 
црн граб (Ostry carpdnofolia) — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 17/49); 

4) издавање дозволи за сечење и употреба на 
танинско дрво за огревни цели според Наредбата за 
забрана на сечењето и употребата на танинското 
дрво во огревни цели („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/50). 

2. Републичкиот извршен совет може работите 
на издавање дозволи од претходната точка да ги 
пренесе во надлежност на органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на шумарството. 

3. Оваа одлука влегува во хсила осмиот ден по 
објавувањето во „Слул^бен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 19 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Мијалко Тодоровић е. р. 

98. 
Врз основа на точ. 1 и 2 од главата XXI на Со-

јузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАЈВИСО-
КИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА РЕЖАН ГРАДЕЖЕН 

МАТЕРИЈАЛ ОД ЕЛА И СМРЕКА 
1. Престануваат да важат одредбите од точката 

I под а) на Одлуката за определување највисоките 
продажни цени за определени производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/55) 

2 Цените за режан градежен материјал од ела 
и смрека ќе се формираат во иднина според усло-
вите на пазарот, а во смисла на одредбата од Одлу-
ката за евиденција и контрола на цените на опре-
делени производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/58, 28/58 и 39/58). 

3. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет ќе се грижи за спроведување 
на оваа одлука и ќе донесува, по потреба, поблиски 
прописи за нејзиното спроведување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 25 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Мијалко Тодоровић е. p. 
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99. 
Врз основа на точката II став 3 од Одлуката за 

интересните норми на средствата на стопанските ор-
ганизации, на средствата вложени к а ј банката и на 
краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57, 26/58, 44/58, 48/58 и 43/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА 
ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА НАДВО-
РЕШНОТРГОВСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОИЗВОД-

СТВО И ПРОМЕТ НА ВИНО 
1. Надворешнотргов ските стопански организа-

ции што се занимаваат со производство и промет 
на вино и вински дестилат, во 19>5>9 и 1960 година на 
делот од фондот на обртните средства и од посеб-
ниот кредит што служи за покриваше на вредноста 
на запасите на вино и вински дестилат плаќаат ин-
терес по норма од 1% годишно. 

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

P. п. бр. 23 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. p. Мијалко Тодоровић, е. p. 

100. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56, 22/58 и 25/59), на предлог од Југословен-
ската инвестициона банка, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА 
КОН БАРАЊЕ ЗА ЗАЕМ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕ-
МА ВО ЗЕМЈИТЕ СО ЧИИ СРЕДСТВА ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ БАНКАТА РАСПОЛАГА ВО ПОГОЛЕМА 

МЕРА 
1. Инвеститорите што на Југословенската инве-

стициона банка и поднесуваат барање за добивање 
заем во смисла на одредбите од Одлуката за начи-
нот и условите за обезбедување странски средства 
за плаќање за финансирање на инвестициите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 и 31/59), можат кон 
барањето за заем наместо потполниот инвестиционен 
елаборат предвиден во членот 18 став 1 од Уредбата 
за заемите за инвестиции, да ја поднесат следната 
документаци ј а: 

1) податоци за инвестициите што сакаат да ги 
извршат, и тоа: 

а) список и технички опис на градежните рабо-
ти, со скици, предмер и претсметка; 

б) список на опремата што се набавува, по-
себно на домашната а посебно на увозната, со назна-
чување на карактеристиките и цените; 

2) податоци за тоа како новата инвестиција се 
вклопува во постојните основни средства и што се 
постига со неа; 

3) преглед на трошоците на производството и на 
бруто продуктот по извршените инвестиции; 

4) податоци за производствените трошоци и за 
бруто продуктот за производството остварено во го-
дината што и претходела на годината во која се 
започнати инвестициите; 

5) образложение на економската оправданост на 
инвестициите. 2. Се овластува Југословенската инвестициона 
банка да пропише обрасци за документацијата што 
ќе се поднесува кон барање за заем за одделни сто-
пански гранки и намени. 

3. Документацијата од точката 1 на оваа наред-
ба наместо инвестициониот елаборат можат да ја 

поднесат само заемобарателите кога вредноста на 
опремата што се набавува од одобрениот заем не го 
преминува износот од 50,000.000 динари. Опремата 
што се набавува врз основа на оваа документација 
мора да биде пригодна за вклучување бе!Г одлагање 
во производствениот процес на претпријатието. 

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

Бр. 07-953/1 
6 февруари I960 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

101. 
Врз основа на членот 69 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖА ЗА ПРОМЕТ НА 

РЕЖАН ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЕЛА И 
СМРЕКА 

1. За режан градежен материјал од ела и смре-
ка во промет на големо трговските стопански орга-
низации ќе засметуваат маржа за покривање на 
трошоците на работењето, личните доходи на работ-
ниците и за извршување на обврските спрема оп-
штествената заедница —во височината што ја опре-
делува републичкиот државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет. 

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

Бр. 1480/1 
18 февруари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

102. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 5 и став 2 

од Уредбата за надворешнотрговското работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/59 и 52/59), Коми-
тетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЗ НА ПРОИ-
ЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ 

1. Работите на извоз на производи за потребите 
на странски армии може да ги врши само онаа сто-
панска организација занишана во вадворешнотргов-
скиот регистар за вршење на работите на извоз на 
тие цроизводи што ќе добие за тоа посебно одобре-
ние од претседателот на Комитетот за надворешна 
трговија. 

2. Претседателот на 'Комитетот за надворешна 
трговија може да одобри определени работи на из-
воз од претходната точка да можат да се вршат и 
без негово посебно одобрение, ако надлежниот ор-
ган на Сојузната надворешнотрговска комора (сек-
ција) со свој заклучок ги утврди условите за склу-
чување на односни договори и за нивно извршу-
вање. 

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

П. бр. 1567 
31 декември 1969 година 

Белград 
/ Го заменува 

Претседателот на Комитетот 
за надворешна тр<гови]а 
Државен потсекретар, 

до Владимир Велебит, е. р. 
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103. 
Врз основа на тон. 4, 6 и 8 од Одлуката за еви-

денција и контрола на цените на определени прои-
зводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 28/58 и 
39/58), во врска со точката 2 од Одлуката "за преста-
нок на важењето на највисоките продажни цени за 
режан градежен материјал од ела и смрека („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/60), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Списокот на производите на кои се одне-

сува евиденцијата и контролата на цените, кој е со-
ставен дел од Упатството за спроведување на Одлу-
ката за евиденција и контрола на цените на опре-
делени производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/58, 30/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60 и 6/60), во гранката 
122 точ. 2 и 8 се менуваат и гласат: 

„2) Режан градежен материјал од иглоли-
сниии**) 

8) Бродарски под" 
Во истата гранка се брише текстот на точ-

ката 10. 
2. Фуснотата кон текстот под 2, која се додава на 

крајот на списокот споменат во претходната точка 
од ова упатство, гласи: 

„**) Како покачување на цените за режан гра*-
дежен материјал од ела и смрека во смисла ка точ. 
1 и 3 од Одлуката за евиденција и контрола на це-
ните на определени производи не се смета форми-
рањето на цени до 28.000 динари За 1 мѕ просечен 
квалитет на овие производи, франко натоварено во 
вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна ста-
ница на производителот." 

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

Бр. 1481/1 
18 февруари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Вредел., е. р. 

104. 
Врз основа на членот 358 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, Се-
кретаријатот на СојузниоФ извршен совет за селско 
стопанство и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНУВА-
ЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ ВРЗ СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ВЕТЕРИ-
НАРНАТА СТРУКА ЗАПОСЛЕНИ ВО ВЕТЕРИ-

НАРНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Во Упатството за примена на одредбите од 

Правилникот за оценување на службениците на 
здравствените установи врз службениците од вете-
ринарната струка запослени во ветеринарните 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59) точ-
ката 4 се менува и гласи: 

„4. Податоците за извршеното оценување му се 
доставуваат на органот надлежен за работите на 
ветеринарството, според образецот на извештајот 
кој е составен дел од ова упатство. 

Податоците се доставуваат, и тоа:. 
1) до советот на околискиот народен одбор над-

лежен за работите на ветеринарството — за сите 
службеници во установите над кои надзорните пра-

ва ги врши општинскиот односно околискиот наро-
ден одбор; 

2) до републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на ветеринарството — за сите слу-
жбеници на установите над кои надзорните права 
ги врши републичкиот односно сојузниот орган над-
лежен за работите на ветеринарството." 

2. Точката 5 се брише. 
3. Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 06-20/1 

11 јануари 1960 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство, 

Славко Комар, е. р. 

ИЗМЕНИ НА УПИТНИКОТ, УПАТСТВОТО И 
ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОТПЕЧАТЕНИ 

КОН УПАТСТВОТО 
Во Упитникот за оценување на службениците на 

ветеринарните установи, кој е составен дел од 
Упатството за примена на одредбите од Правилни-
кот за оценување на службениците на здравствени-
те установи врз службениците од ветеринарната 
струка запослени во ветеринарните установи се бри-
ше текстот: „Одлука на проширената комисија за 
оценување (член 23 од правилникот), Општа оценка, 
Претседател на комисијата, 19, (потпис на службе-
никот)". 

Текстот на забелешката се менува и гласи: 
„Пополнувањето на упитникот се врши според 

Упатството за пополнување на упитникот за оцену-
вање на службениците на здравствените установи 
кое е составен дел од Правилникот за оценување на 
службениците на здравствените установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/59 и 4/60)." 

(Образец на извештајот — 
точка 4 од Упатството) 

(Установа што го доставува извештајот) 

(Орган до кој се доставува извештајот) 
Се доставува следниот извештај за оценувањето 

на службениците за година 
Вкупниот број на службениците што подлежат 

на оценување изнесува 
Бројот на службениците што це се оценуваат 

(точка 2 од Упатството) изнесува * 
Бројот на службениците што не се оценети 

(член 3 од Правилникот) изнесува 
Податоци за оценувањето: 

О Ц Е Н Е 

Службеници Група Не 
задово-
лува 

Задово-
лува 

јсе иста-Добар к н у в а 

Особе-
но се 
истак-

нува 

Службеници 
од ветеринар-
ната струка 

Други службе-
ници (управни, 
канцелариски, 
сметководстве-
ни и др.) 

В к у п н о : 

(Потпис на старешината на установата) 

III 
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105. 

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

Р Е Ш Е Н И Е ~ 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИ-

ЦИ И ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ 
1. Престануваат да важат следните југословен-

ски стандарди: 
1) Челици жешко вал јани за про-

фили и шипки — Технички прописи 
за изработка и испорака — — — JUS С.В3.002 
донесен со Решението за југословен-
скиот стандард за челични производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/56); 

2) Челични лимови дебели — Те-
хнички прописи за изработка и непо- " 
рака — — — — — — — — JUS С.В4.012 

Челични лимови средни — Те-
хнички прописи за изработка и испо-
рака — — — — — — — — JUS С.В4.015 
донесени со Решението за југословен-
ските стандарди за челични лимови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/56); 

3) Јагленични конструкциони че-
лици обични со гарантирани меха-
нички особини — Технички прописи 
за изработка и испорака — — JUS С.В3.003 
донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за конструкциони 
челици, челични полуфабрикати и 
леано железо („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58). 

2. Југословенските стандарди од претходната 
точка престануваат да важат »а 30 април 1960 го-
дина. 

3. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува нов југословенски стан-
дард за челици и челични лимови: 

Јагленични конструкциони чели-
ци обични со гарантирани механички 
особини — Технички прописи за из-
работка и испорака — — — — JUS С.В0.500 

4. Југословенскиот стандард од претходната точ-
ка е објавен во посебно издание на Сојузната ко-
мисија за стандардизација, кое е составен дел од 
ова решение. 

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 
решение влегува во сила на 1 мај 1960 година. 

Бр. 04-736 
17 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација,^ 

инж. Славол»уб Виторовић, е. р.~ 

Рамно стакло, влечено — — — JUS В.Е1.011 
2. Наведениот југословенски стандард е објавен 

во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 мај 1960 година. 

Бр. 17-766 
20 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
_ за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

106. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производ ите лните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАМНО 

СТАКЛО, ВЛЕЧЕНО 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесува следниот југословенски стан-
дард: 

107. 

Врз основа на членот 39 од Основниот закон за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), Сојузната 
управа за заштита на растенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузната управа за заштита на растенијата од 
29 јули 1959 до 17 февруари 1960 година издаде 
дозволи за пуштање во промет на следните хемиски 
средства за заштита на растенијата: 

1) »Aldrin произведува „Жупа", Индустрија 
pnah Zupa« хемиских производа - - Крушевац 

—Дедина. Број на постојаната до-
звола 02/3-2320/3 од 26 декември 
1959 година; 

2) Aldxin 
pra&i<vo 5 

произведува »Pinus«, Товарна ко-
мичних изделков — Раче при Ма-
рибор. Број на постојаната дозво-
ла 02/3-498/5 од 26 декември 1959 
година; 

3) Валкани произведува „Зорка", Хемиска ин-
dition »В« дустрија — Шабац. Број на посто-

јаната дозвола 02/3-2335/3 од 26 де-
кември 1959 година; 

4) Bakar- произведува Sandoz А. G. — Basel. 
Samdoz-special Застапник „Велебит" — Загреб. 

Број на постојаната дозвола 
02/3-278/3 од 16 февруари 1960 го-
дина; 

5) »Вехопе« произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник „Intei-export" 
— Белград. Број на постојаната до-
звола 02/3-2327/3 од 26 декември 
1959 година; 

6) Bordopim произведува „Pinus", Товарна ке-
мичких изделков — Раче при Ма-
рибор. Број на постојаната дозвола 
02/3-2323/3 од 26 декември 1959 го-
дина; 

7) Deherban ЕТ произведува „Плива", Творница 
фармацеутских и кемијских про-
извода — Загреб. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-2330/3 од 26 де-
кември 1959 година; 

8) Ddpterex произведува Farbenfabriken Bayer 
Emulzija 50 А. G. — Leverkusen. Застапник 
(Bayer „Коним" — Деловница „Sano-Phar-
L 13/59) ша" — Загреб. Број на постојаната 

дозвола 02/3-2381/4 од 26 декември 
1959 година; 
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9) Dipterex 
Wettable 
Powder 
(Bayer 
L 13/59) 

10) Duphar 
Kolloidale 
Kupferpaste 
DX 2730 

11) »Duphar« 
Tedion V 18 
Mischol 

12) Etiol Aero 

13) Etiol Akar 

14) Legumex M 

произведував Farbenfabriken Bayer 
A. G. — Leverkusen. Застапник 
„Коним" — Деловница „Sano-Phar-
ша" — Загреб. Број на постојаната 
дозвола 02/3-1021/5 од 26 декември 
1933 година; 
произведува N. V. Philips-Duphar 
— Amsterdam. Застапник „Philips" 
— Техничко претставништво за 
ФНРЈ — Белград. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-673/5 од 26 де-
кември 1959 година; 
произведува N. V. Philips-Duphar 
— Amsterdam. Застапник „Philips" 
— Техничко претставништво за 
ФНРЈ — Белград. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-2384/2 од 26 де-
кември 1959 година; 
произведува „Галеника", Фабрика 
фармацеутских и хемиских про-
извода — Земун. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-2383/3 од 26 де-
кември 1959 година; 
произведува „Галеника". Фабрика 
фармацеутских и хемиских про-
извода — Земун. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-1658/4 од 26 де-
кември 1959 година; 

произведува Fisons Pest Control 
Ltd. — London. Заста.шик „Philips" 
— Техничко претставништво за 
ФНРЈ — Белград. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-2388/2 од 26 де-
кември 1959 година; 

IS) »Linda« prah произведува „Жупа", Индустрија 
Зира« хемиских производа — Крушевац 

—Дедина. Број на постојаната до-
звола 02/3-2319/3 од 26 декември 
1959 година; 

16) Orthooid 50 

17) Perenox 

18) Simazki-
Pinus 

19) Sitoean 

20) »Sofanate« 

21) Spersul 

22) Tiozin A 

23) Tiozin D ппоизведува „Зорка", Хемиска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 02/3-1628/5 од 26 де-
кември 1959 година; 

24) »TMTD 50 Р« произведува „Радоња", Творница 
кемијских производа — Сисак. 
Број на постојаната дозвола 
02/3-2392/2 од 26 декември 1959 го-
дина; 

25) Tributon 

26) »Trioxone« 

27) »Мегgamma« 

произведува Farbenfabriken Bayer 
А. G. — Leverkusen. Застапник 
„Коним" — Деловница „Sano-Phar-
ma" Загреб. Број на постојаната 
дозвола 02/3-2331/3 од 26 декември 
1959 година; 

произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник „Interexport" 
— Белград. Број на постојаната до-
звола 02/3-2332/2 од 26 декември 
1959 година; 

произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник „Interexport" 
— Белград. Број на привремената 
дозвола 02/3-970/7 од 28 декември 
1959 година. 

Бр. 01-579/1 
17 февруари 1960 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за заштита на растенијата, 
инж. Србољуб Тодоровић е. p. 

произведува „Галеника", Фабрика 
фармацеутских и хемиских про-
извода — Земун. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-2337/3 од 26 де-
кември 1959 година; 
произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник „Interexport" 
— Белград. Број на постојаната до-
звола 02/3-2325/3 од 26 декември 
1959 година; 
произведува „Pinus", Товарна ке-
мичних изделков — Раче при Ма-
рибор. Број на постојаната дозво-
ла 02/3-483/7 од 26 декември 1959 
година; 
произведува „Галеника", Фабрика 
фармацеутских и хемиских про-
извода — Земун. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-997/3 од 26 де-
кември 1959 година; 
произведува Plant Protection Ltd. 
«— London. Застапник „Interexport" 
— Белград. Број на постојаната до-
звола 02/3-1228/4 од 26 декември 
1959 година; 
произведува Plaint Protection Ltd. 
— London. Застапник „Interexport" 
— Белград. Број на постојаната до-
звола 02/3-2389/2 од 26 декември 
1959 година; 
произведува „Зорка", Хемиска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 02/3-1629/4 од 26 де-
кември 1959 година; 

108. 
Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот за-

кон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), Сојузна^ 
та управа за заштита на растенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ПРИВРЕ-
МЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ 
ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО 

Сојузната управа за заштита на растенијата 
утврдува дека престанало важењето на привреме-
ните дозволи за пуштање во промет на следните 
хемиски средства за заштита на растенијата: 

1) »Вехопе« произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник „Interexport" 
— Белград. Број на привреме-
ната дозвола чие важење пре-
станало: 02/3-1226/1 од 16 мај 1958 
година. Објавено под редниот број 
36 на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/58); 

2) Dipterex произведува Farbenfabriken, Bayer 
Emulziie 50 А. G. Leverkusen. Застапник „Ко-
(Вауег ним" — Деловница »Sano-Pharma« 
L 13/59) — Загреб. Број на привремената 

дозвола чие важење престанало: 
02/3-1223/1 од 16 мај 1958 година. 
Објавено под редниот број 37 на 
Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои 
е издадена дозвола за пуштање во 
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промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/58); 

3) Dipterex произведува Farbenfabriken Bayer 
Wettable А. G. — Leverkusen. Застапник 
Powder „Коним" — Деловница »Ѕапо-
(Bayer Pharma« — Загреб. Број на при-
L 13/59) времената дозвола чие важење 

престанало: 02/3-1224/1 од 16 мај 
1958 година. Објавено под редниот 
број 38 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенијата 
за кои е издадена дозвола за пу-
штање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/58); 

4) Duphar Kol- произведува N. V. Phi lips-Duphar, 
loidale Кир- Amsterdam. Застапник »Philips« — 
ferpaste техничко претставништво за ФНРЈ 
DX 2730 — Белград. Број на привремената 

дозвола чие важење престанало: 
1122 од 30 јули 1955 година. Обја-
вено под редниот број 26 на Спи-
сокот на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои е 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/56); 

5) »Duphar« произведува N. V. Philips-Duphат, 
Tedion V 18 Amsterdam. Застапник »Philips« — 
Mischol техничко претставништво за ФНРЈ 

— Белград. Број на привремената 
дозвола чие важење престанало: 
02/3-128/7 од 13 март 1959 година. 
Објавено под редниот број 9 на 
Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои 
е издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/59); 

6) Kupfer-San- произведува Saridoz A. G. — Basel, 
doz-speciai Застапник „Велебит" — Загреб. 

Број на привремената дозвола чие 
важење престанало: 677 од 21 но-
ември 1957 година. Објавено под 
редниот број 21 на Списокот на хе-
миските средства за заштита на 
растенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист ФНРЈ", бр. 8/58); 

7) Рвгепох произведува Plant Protection Ltd. 
London. Застапник »Interexport« 
— Београд. Број на привремената 
дозвола чие важење престанало: 
1729 од 27 јуни 1957 година. Обја-
вено под редниот број 22 на Спи-
сокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои е 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист ФНРЈ", 
бр. 37/57); 

8) Spersu! произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник »Interexport« 
— Белград. Број на привремената 
дозвола чие важење престанало: 
3328 од 31 декември 1957 година. 
Објавено под редниот број 25 на 
Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои 
е издадена дозвола за пушташе во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист ФНРЈ", 
бр. 8/58); 

9) Triibuton произведува Farbenfabriken Bayer 
А. G. — Leverkueen. Застапник 
„Коним" — Деловница »Ѕапо-
Pharma« — Загреб Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3-1221/1 о,г 16 мај 
1958 година. Објавено под редниот 
број 46 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои е издадена дозвола за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/58); 

10) »Trioxone« произведува Plant Protection Ltd. 
London. Застапник »Interexport« 
— Белград. Број на привремената 
дозвола чие важење престанало: 
02/3-1227/1 од 16 мај 1958 година. 
Објавено под редниот број 47 на 
Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои 
е издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/58). 

Бр. 01-580/1 
17 февруари 1960 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за заштита на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровиќ, е. р. 

109. 
Врз основа на членот 32 став 1 точка 8 од Уред-

бата за давање потрошувачки кредити на работ-
ниците, службениците и на другите определени ка-
тегории корисници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/55 и 18/57) и членот 2 оддел I под а) точка 42 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите, Народната банка про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРОКОТ ВО КОЈ МО-
ЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИ-

ТИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ОГРЕВ 

1. Потрошувачки кредити за купување на јаглен 
ќе им даваат банките и штедилниците од 1 март до 
30 јуни 1960 година заклучно, во смисла на одред-
бите од Уредбата за давање потрошувачки кредити 
на работниците, службениците и на другите опре-
делени категории корисници (во натамошниот текст: 
уредбата), и тоа: 

1) на работниците и службениците — преку 
претпријатијата, органите, установите или органи-
зациите во кои се запослени; 

2) на другите категории корисници од членот 3 
на уредбата — непосредно; 

3) на работниците, службениците и на другите 
категории корисници од членот 3~ на уредбата, што 
живеат во згради со централно греење — преку 
куќните совети, а со потврда од станбената заед-
ница. 

2. Барираните чекови издадени по основот на 
овие кредити, можат да се користат во срок од два 
месеца од денот на нивното издавање. 
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3. Ова упатство влегува во оила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 267 
11 февруари 1960 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Јанко Смоле, с. р. 

ИО. 
Брз основа »а членот 21 од Уредбата за зае-

мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
Југословенската инвестициона банка распишува 

XL К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА, ПРОШИРУВАЊЕ И РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО И ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛИ 
1. Југословенската инвестициона баика ќе дава 

според ОБОЈ конкурс од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд инвестициони заеми за учество 
во трошоците на изградбата, проширувањето и ре-
конструкцијата на капацитети за: 

1) производство на цемент; 
2) производство на рамно и шупливо стакло; 
3) производство на салонит за потребите на 

градежништвото; 
4) производство на суровини, вклучувајќи го 

тука и подобрувањето на нивниот квалитет. 
Средствата од претходниот став ќе се даваат за 

оние инвестиции што предвидуваат примена на нај-
современи технолошки процеси на производ СТЕ ото. 

2. На овој конкурс можат да учествуваат стопан-
ските претпријатија, здружените стопански орга-
низации и по литичкотериториј алките единици. 

3. Заемите се даваат под услов со бараниот заем 
и средствата на корисникот на заемот, односно на 
неговиот гарант наполно да се обезбедува изград-
бата, проширувањето или реконструкцијата на об-
јектот за кој се бара заемот. 

4. Заемобарателот е должен да учествува во 
трошоците на инвестициите и со сопствени сред-
ства, како и да положи гарантен износ, а според 
прописите важечки во времето на донесувањето на 
одлуката за давање заем. Заемобарателот може да 
понуди и поголемо учество во трошоците на инве-
стициите од пропишаното. 

5. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со 
интерес по норма од 4% годишно. 

Најдолгиот срок за враќање ка заемот ќе се 
утврди дополнително. 

6. Првенство при добивањето на заем ќе имаат 
заемобарателите што: 

1) обезбедуваат најниски производни трошоци 
по единица производ и поголем рентабилитет во 
однос на вкупно вложените средства; 

2) имаат најниски трошоци на инвестициите по 
единица производ во однос на вкупно потребните 
средства; 

3) со производството го намалуваат во што по-
голема мера увозот и го зголемуваат извозот на 
определени производи, односно ја намалуваат де-
фицитарност во земјата; 

4) имаат најмали транспортни трошоци до пого-
лемите потрошувачки центри; 

5) бараат помало учество од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд; 

6) нудат пократок срок за остварување на ре-
довното производство, сметајќи од моментот на 
одобрувањето на инвестициониот заем; 

7) нудат пократок срок за исплата на заемот. 
Покрај овие општи принципи, за одделни ви-

дови производи првенство ќе имаат следните зае-
мобаратели: 

1) за производство на цемент — оние што со 
изградбата, проширувањето или реконструкцијата 
на капацитетот обезбедуваат цемент од вештачки 
приготвела суровина и печење клинкери во рота-
циони печки; 

2) за производство на рамно и шупливо стакло 
— оние што предвидуваат подобрување на квали-
тетот на производите врз база на употреба на до-
машни суровини; 

3) за производство на салонот — оние што 
предвидуваат употреба во најголема мера на до-
машни суровини. 

7. Барањето за инвестиционен заем треба да ги 
содржи податоците наведени во членот 16 од Уред-
бата за заемите за инвестиции, а се поднесува на 
пропишани банчити обрасци. 

8. Кон барањето за заем се поднесува и пот-
полн инвестиционен елаборат според членот 18 
став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции. Ин-
вестиционата програма и идејниот проект на гра-
дежните работи мораат да бидат ревидирани и одо-
брени. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за 
одобрување на програмата мораат да бидат повр-
зани во една целина и запечатени со печат од ор-
ганот што ја одобрил инвестиционата програма. 

Предмерот кон идејниот проект на градежните 
работи треба да биде изработен по сите позиции на 
градежните, занаетчиските и инсталатераките ра-
боти, од кои може да се види како е дојдено до 
одделни количини работи. Претсметката треба да 
биде изработена по сите позиции на пред мерат, врз 
основа на важечките цени. Груб предмер и прет-
сметка изработена врз основа на грубиот предмер 
нема да се земат предвид. За градежните работи 
наместо идејниот проект може да се поднесе пр-
виот дел од одобрениот главен проект. 

Спецификацијата на опремата треба да биде 
изработена со назначување на главните карактери-
стики, како и со назначување на цените за секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозна, а одвоено 
за домашна опрема) и на трошоците на монтажните 
работи. 

9. Заемов ар ателот е должен кон барањето за 
заем да и поднесе на баиќ ата изјава од надлежниот 
орган на политичкотериторијадната единица за обе-
збедувањето на средства за полагање на гарантниот 
износ и на средства за учество bio трошоците на 
инвестициите, ако тие средства му ги обезбедува 
политичкотериторијалната единица. 

10. Банката може да го обуслови одобрувањето 
на заем со гаранција на по л итич котериторФгј а л н ат а 
единица. 

11. Барањето за заем, со потребната документа-
ција, и се поднесува во четири примерка на нај-
блиската филијала на Југословенската инвестици-
она банка. 

12. Барањата за заем според овој конкурс мо-
жат да се поднесат: 

1) во првиот срок до 15 март 1960 година; 
2) во вториот срок до 31 мај 1960 година; 
3) во третиот срок до 31 јули 1960 година. 
Средствата предвидени за предните инвести-

ции ќе бидат употребни за заеми одобрени по ба-
рањата поднесени во сите три срока. 

О. бр. 917 
14 декември 1959 година 

Белград 

Југословенска инвестициона банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Аугустин Папиќ, е. р. Хасан Бркиќ, е. р. 
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111. 
Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за за-

емите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
Југословенската селскостопанска банка распишува 

XXVII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

ЗА НАБАВКА НА ТРАКТОРИ, КОМБАЈНИ 
И КАМИОНИ 

1. Југословенската селскостопанска банка ќе да-
ва инвестициони заеми од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за набавка во замјата на: 

1) трактори DT—54, TG—50, MF—65 и трактори 
од 80 КС и појаки со плуг; 

2) комбајни; 
3) камиони и приколички од 4 тони носивост и 

поголеми 
2. Право да учествуваат на овој конкурс имаат 

сите селекоетопански организации и политичкотери-
тори јадните единици за се лек остоп азиските органи-
зации во изградба. 

3. Барањето за заем мора да ги содржи сите по-
датоци пропишани во членот 16 од Уредбата за 
заемите за инвестиции, а се поднесува на посебни 
обрасци на Југословенската селскостопанска банка. 

4. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да поднесе: 

1) инвестиционен елаборат; 
2) доказ дека се обезбедени средства за пола-

гање на учеството во трошоците на инвестициите. 
5. Инвестициониот елаборат што се поднесува 

кон барањето за заем треба да содржи документа-
ција составена во смисла на Наредбата за докумен-
тацијата што се поднесува место инвестициониот 
елаборат кон барањата за заемите за инвестиции во 
селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/57, 16/58 и 12/59). 

Ако се бара заем за набавка на камиони и при-
колички од точката 1 под 3 на ов^а наредба, инве-
стициониот елаборат треба да содржи подробна 
претсметка на потребниот капацитет на транспорт-
ни средства. 

6. Заемите ќе се одобруваат: 
1) со интерес по норма од 3°/е годишно; 
2) со учество на инвеститорот во трошоците на 

инвестициите најмалку во височината што е опре-
делена со прописите важечки во времето на одобру-
вањето на заемот. 

7. На овој конкурс можат да поднесат барања 
за заем за набавка на житни комбајни само оние 
заемобаратели што располагаат со најмалку 100 ха 
површина под италијанска пченица на своето сто-
панство или во кооперација. 

Бројот на житните комбајни за чија набавка 
може да се бара заем според овој конкурс се добива 
според следниот клуч: 

до ЗОО ха засеани со италијанска пче-
ница по 1 комбајн на секои — — — — 100 ха 

до 700 ха засеани со италијанска пче-
ница по 1 комбајн на секои — — — — 90 ха 

до 1000 ха засеани со италијанска пче-
ница по 1 комбајн на секои — — — — 76 ха 

над 1000 ха засеани со италијанска пче-
ница по 1 комбајн на секои — — — — 60 ха 

Ако при пресметувањето на бројот на житните 
комбајни на начинот изложен во предниот став ќе 
се појави остаток на површини под италијанска 
пченица од најмалку 60 ха, заемобарателот може 
да бара заем за набавка на еден комбајн и на тој 
остаток. 

Во пресметка на бројот на житните комбајни за 
чија набавка може да се бара заем влегуваат и 
житните комбајни со кои располага заемобарателот. 

Заемобарателот што поднесува барање за на-
бавка на житни комбајни, е должен да поднесе пот-
врда од огранот на управата на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на селското сто-

панство за бројот на житните комбајни со кои ра-
сполага, како и за површините што ги има во 1960 
година под италијанска пченица, и тоа на своето 
стопанство и во кооперација. 

8. Првенство за добивање заем според овој кон-
курс имаат заемобарателите што ќе понудат покра-
ток срок за исплата на заемот. 

9. Југословенската селскостопанска баека за 
уредното отплатување на заемот според овој конкурс 
може да бара гаранција од политичкотериторијад-
ната единица, согласно со членот 7 од Уредбата за 
заемите за инвестиции. 

10. Барањето за одобрување на инвестиционен 
заем, со инвестициониот елаборат и прилозите, се 
поднесува во два примерка до територијално над-
лежната задружна штедилница. 

11. Барањата за заем според овој конкурс можат 
да се поднесуваат во првиот срок — до 15 март 
1960 година, и во вториот срок — до 15 април 1960 
година. 

12. Во се друго за овој конкурс важат одредбите 
од Уредбата за заемите за инвестиции и од другите 
важечки прописи што се однесуваат на заемите 
за инвестиции. 

О. бр. 8 
10 февруари 1960 година 

Белград 
Југословенска селскостопанска банка 

Д е н т р а л а 
За Претседателот 

Генерален директор, член на Управниот одбор, 
Никола Кмезиќ, е. р. Славко Комар, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
стручната опрема на службениците од хидромете-
оролошката струка, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/60, неколку редови не се читливи по 
технички причини, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА-

ТА СТРУКА 
Во членот 45 став 1 под а) точката 4 треба да 

гласи: 
„4) од прогноза на водите според движењето на 

водните бранови и со помош на единечен хидро-
граф;". 

Во истиот член и став првата реченица под б) 
треба да гласи: 

,,б) на кандидатот за звањето метеоролошки те-
хничар:". 

Од Сојузниот хидрометеоролошки завод, Бел-
град, 9 февруари 1960 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по пред-
лог од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР КА 
ФНРЈ ВО УНГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО УНГАРИЈА 
I 

Се отповикува 
Јово Капичић од досегашната должност на из-

вонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во 
Унгарија. 

II 
Се назначува 
Мирко Тепавац, досегашен ополномошен мини-

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

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во оила веднаш. 
У. бр. 5 

11 февруари I960 година 
Белград 

Претседател ва Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

службеница („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57)1, 
во врска со членот 39 ста*з 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<5в и 21/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 
СООБРАКАЈ И ВРСКИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

Се назначува за помошник секретар за сообра-
ќ а и врски во Сојузниот извршен совет Љубиша 
Веселиновиќ, порано претседател на Сојузната соо-
браќајна комора. 

Б. бр. 7 
3 февруари 1960 година 

Белгрд" 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Велико Зековић е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

86. Уредба за Сојузната управа за заштита 
од јонизирачки зрачења — — — — 205 

87. Уредба за пренесување работите од над-
лежноста на воените отсеци врз органите 
на управата на општинските народни од-
бори надлежни за работите на народната 
одбрана — — — — — _ _ _ _ _ _ 206 

88. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за организацијата на одборите, ко-
мисиите и на републичките и локалните 
органи на управата на народната одбрана 208 

89. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет — — — — 209 

90. Уредба за наградите за вонредна работа 
и особени успеси во работата и за надо-
местоците за прекувремена работа на слу-
жбениците на заводите за социјално оси-
гурување — — — — — — — — 209 

91. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за определување на сојузните ма-
тични управни органи за прашањата на 
стручното оспособување на кадрите — — 211 

92. Одлука за подигање на пратеништвото на 
Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Авганистан на степен на амбасада 
и за отворање амбасада во Кабул — — 211 

93/Дцлука за избирање работнички совети и 
'управни одбори на стопанските претпри-
јатија во 1960 година — — — — — 211 

94. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определувањето на објекти чии инвести-
циони програми ги одобрува Сојузниот 
извршен совет и за постапката за одо-
брување — — — — — — — — 211 

95 Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за приоритетот и за условите за 
поправање на железничките возила — 212 

96. Одлука за одобрувањето на вонредни ле-
тања на странски цивилни воздухоплови 
во воздушниот простор на Југославија — 212 

97. Одлука за пренесување работите за изда-
вање дозволи за сечење и употреба на од-
делни видови дрвја од надлежноста на 
републичките во надлежност на околи-
ските органи на управата надлежни за 
работите на шумарството — — — — 212 

98. Одлука за престанок на важењето на нај-
високите продажни цени за режан граде-
жен материјал од ела и смрека — — — 212 

99. Одлука за пониската норма на интересот 
на фондот на обртните средства на надво-
решнотрговските стопански организации 
што се занимаваат со производство и про-
мет на вино — — — — — — — — 213 

100. Наредба за документацијата што се под-
несува кон барање за заем за набавка на 
опрема во земјите со чии средства за пла-
ќање Банката располага во поголема мера 213 

101. Наредба за определување маржа за про-
мет на режан градежен материјал од ела 
и смрека — — — — — — — — 213 

102. Наредба за посебните услови за извоз на 
производи наменети за определени по-
треби — — — — — — — — — 213 

103. Упатството за измени и дополненија на 
Упатството за спроведување на Одлуката 
за евиденција и контрола на определени 
производи — — — — — — — — 214 

104. Упатство ва измени на Упатството за при-
мена на одредбите од Правилникот за оце-
нување на службениците на здравствени-
те установи врз службениците од ветери-
нарната струка запослени во ветеринар-
ните установи — — — — — — — 214 

105. Решение за југословенските стандарди за 
челици и челични лимови — — — — 215 

106. Решение за југословенскиот стандард за 
рамно стакло, влечено — — — — — 215 

107. Список за хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена дозвола 
за пуштање во промет на територијата 
на Југославија — — — — — — — 215 

108. Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена привре-
мена дозвола за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија, а чие важење 
престанало — — — — — — — — 216 

109. Упатство за определување на срокот во 
кој- можат да се даваат потрошувачки 
кредити за купување на огрев — — — 217 

НО. XL Конкурс за давање инвестициони зае-
ми од средстава на Општиот инвестицио-
нен фонд за изградба, проширување и 
реконструкција на капацитети за произ-
водство и преработка на неметали — — 218 

111. XXVII Конкурс за давање инвестициони 
. заеми од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за набавка на трактори, 
комбајни и камиони — — — — — — 219 

Исправка на Правилникот за стручната спре-
ма на службениците од хидрометеороло-
шката струка — — — — — — — 219 
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