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493. 

На основу одредбе под 1 тачке 1. главе XXI 
Савезног друштвеног плана за 1961. годину и члана 
12. Закона о Савезном буџету за 1961. годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/60 и 23/61), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА 

ЗА ПШЕНИЦУ и Р А Ж РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о одређивању премија за пшеницу 
и раж рода 1961. године („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 8/61, 16/61 и 27/61) у тачки 1. додаје се нови'став 
2, који гласи: 

„Премија за пшеницу и раж рода 1961. године 
иоплаћиваће се организацијама из става 1. ове тачке 
и за све количине семенске пшенице рода 1961. го-
дине за које ове организације добију званичан атест 
— цертификат од овлашћених установа за контролу 
семена." 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр 219 
27. јуна 1961'. годи.не 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује секретара, Потпредседник, 

Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

494. 

На основу члана 10. став 2. Уредбе о Привре-
меној општој, царинској тарифи („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 9/61), савезни Државни секретари јат за 
послове финанси,ја прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О САСТАВУ, ЗАДАЦИМА И ПОСЛОВАЊУ 

ЦАРИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 1. 
Царинску комисију сачињавају: председник, 

заменик председника, секретар и потребан број чла-
нова и њихових замени-ка. 

Чланове Царинске комисије именује савезни 
Државни секретари јат за послове финансија (у да-
љем тексту: Државни секретаријат) из реда струч-
них службеника заинтересованих органа, установа 
и организација. 

Члан 2. 
Царинска комисија: 
1) даје мишљење Државном секрет ари јату по 

свим питањима примене Привремене опште царин-
ске тарифе, а нарочито кад постоји могућност ра-
зличитог тумачења наим сновања робе или примене 
царинске стопе; 

2) даје предлоге Државном секретари јату за да-
вање објашњења у погледу наименован^ робе, по-
требна за правилну примену Привремене опште ца-
ринске тарифе; 

3) даје мишљење односно предлоге Државном 
секретари јату за давање објашњења у погледу при-
мене појединих тарифних бројева; 

4) даје Државном секретари!ату предлоге за из-
мену и допуну наименован^ робе, тарифних бројева 
и царинских стопа, као и других одредаба Привре-
мене опште' царинске тарифе (нпр. о царинским 
контингентима, роковима важења појединих царин-
ских стопа и сл.); 

5) прати и анализира дејство Привремене опште 
царинске тарифе на развој односа у производњи и 
промету робе у земљи, као и на развој економских 
односа са иностранством, и на основу својих налаза 
даје Државном секретари јату потребне предлоге; 

6) врши и друге послове у вези са применом 
Привремене опште царинске тарифе које јој стави 
у задатак Државни секретари јат. 

Члан 3. 
Царинска комисија ради у седницама. 
Седнице Царинске комисије одржавају се у ре-

довном радном времену или ван редовног радног 
времена у ком случају члановима Царинске коми-
сије и другим лицима ангажованим у њеном раду 
припада накнада по важећим прописима. 

Члан 4. 
Председник Царинске комисије заказује седнице 

комисије, руководи њиховим радом и стара се о из-
вршавању закључака комисије. 

У случају спречености, председника Царинске 
комисије у свим његовим правима и дужностима 
заступа заменик председника. 

Члан 5. 
Секретар Царинске комисије помаже председ-

нику у припремању и достављању материјала у 
вези са одржавањем седница, прима и прикупља 
материјал и документацију потребне за рад коми-
сије, води евиденцију о целокупном раду комисије, 
а нарочито о датим предлозима и мишљењима по 
поједин,им питањима у вези са применом Привре-
мене опште'царинске тарифе и заузетим ставовима 
по тим питањима и врши друге послове које му 
стави у задатак комисија. 



Страна 758 — Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 19. јул 1961, 

V ^ тг 
Административне послове у вези са радом Ца-

ринске комисије врши администрација Државног 
секретаријата. 

Члан 6. 
Царинска коми-сија може појединим члановима 

или ужој групи својих чланова ставити у задатак 
да обраде одређене проблеме, и то сами или, ако је 
то потребно, уз помоћ стручних лица изван коми-
сије. 

У циљу припреме аналитичко-студијских мате-
ријала потребних за давање мишљења и предлога, 
Царинска комисија може се користити и научним 
институтима. 

Члан 7. 
Седнице Царинске комисије одржавају се по 

потреби. 
Председник Царинске комисије заказује сед-

нице писменим позивом или усмено. 
Седницама Царинске комисије могу, поред чла-

нова комисије, присустБоеати и представниц,и за-
интересованих државних органа, установа и орга-
низација, други стручњаци, као и одређени службе-
ници Државног секретаријата. 

Члан 8. 
За пуноважно одлучивање у Царинској коми-

сији, потребно је да седници присуствује више од 
половине укупног броја чланова комисије. 

Закључци се доносе већином гласова присутних 
чланова. Гласање у Царинској комисији је јавно. 

Закључци Царинске комисије формулишу се на 
самој седници. 

Члан 9. 
О раду Царинске комисије на седницама води 

се записник. Зап-исник-води секретар комисије или 
под његовим руководством лице које буде за то по-
себно одређено. 

У записник се мора унети' дан и час одржава-
ња седница који су чланови Царинске комисије и 
друга лица присутна на седници, дневни ред сед-
нице и јасно формулисан закључак по свакој тачки 
дневног реда. 

Члан Царинске комисије који се не сложи са 
закључком донетим на седници м-оже захтевати да 
се њетово издвојено мишљење укзсе у записник. 

Члан 10. 
Царинска комисија има свој програм рада. 
Царинска комисија дужна је подносити изве-

штај о свом раду Државном секретаријаху, и то 
свака три месеца. 

Предмет расправљања Царинске комисије сма-
тра се службеном тајном. 

Члан 11. 
Средства потребна за рал Царинске' комисије 

обезбеђују се у предрачуну прихода и расхода Др-
жавног секретаријата. 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 11-18723/1 
80. јуна 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

. Никола Митев , с. р. 

495. 

На основу члана 91. став З, члана 98. став 2. и 
члана 9'9. став 2. Закона о кредитним и другим бан-
карским пословима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/61), савезни Државни секретару ат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О БЛАГАЈНИЧКОМ МАКСИМУМУ И ПЛАЋАЊУ 

ГОТОВИМ НОВЦЕМ 

1. Корисници друштвене имовине моту држати 
у својој благајни готов новац највише до износа-
који за сваког корисника друштвене имовине утвр-
ђује пословна јединица Народне банке код које са 
води његов жиро-рачун (благајнички максимум). 

Благајнички максимум утврђује се, по правилу, 
у висини просечних једнодневних исплата у гото-
вом новцу извршених у току претходне године. 

Корисницима друштвене имовине којима се у 
појединим периодима у години потребе за готовим 
новцем знатније разликују, Народна банка може 
утврдити посебне блатајничке максимуме за одре-
ђене периоде на основу просечних једнодневних 
исплата у готовом новцу за те периоде. 

2.. Корисници друштвене имовине могу вршити 
плаћања готовим новцем само ако појединачна 
исплата не прелази износ од 10.000 динара. 

Одредба става 1. ове тачке не односи се на ко-
риснике друштвене имовине кад плаћају личне до-
хотке, друга лична примања и пољопривредне про-
изводе које откупљују непосредно од индивидуал-
них пољопривредних произвођача.-

Управа у Народној банци може одредити слу-
чајеве у којима корисници друштвене имовине могу 
вршити плаћања готовим новцем и преко износа 
утврђеног у ставу 1. ове тачке. 

3. Корисници друштвене имовине дужни су го-
тов новац примљен од продаје робе, извршених, 
услуга и по свима' другим основима, уплатити у ко-
рист свог жиро-рачуна код Народне банке, и то у 
току истог дана а најдоцније наредног радног дана. 

Корисницима друштвене имовине чије је седи-' 
ште удаљено од седишта Народне банке односно 
поште, или који имају слабе саобраћајне везе са 
банком односно поштом, Народна банка може одре-
дити рок "за уплату готовог новца дужи од река 
утврђеног у ставу 1. ове тачке, али не дзгжи од 30 
дана. 
/ Из новчаних средстава из става 2. ове .тачке, 
корисници друштвене имовине могу вршити само 
плаћања за која је тачком 2. ове наредбе предви-
ђено да се могу вршити готовим новцем. 

Исплате извршене готовим новцем у смислу ста-
ва 3. ове тачке, корисници друштвене имовине ду-
жни су обрачунати са Народном банком приликом 
полагања готовог новца банци. 

Народна ба,нка одредиће начин на који ће кори-
сн-ици друштвене имовине обрачунавати примљени 
и утрошени готов новац у смислу става 4. ове тачке. 

4. Корисници друштвене имовине дужни су на 
налозима за уплату (уплатницама) и осталим доку-
ментима за уплату готовог новца, као и на налозима 
за исплату готовог новца који се предају Народној 
банци или пошти, навести основ уплате односно 
сврху исплате, на начин који утврди управа у На-
родној банци. 

5. Народна банка може вршити преглед благај-
ничког пословања корисника друштвене имовине у 
сврху провераван^ да ли се то пословање врши по 
одредбама ове наредбе. 

6. На корисника друштвене имовине који по-
ступи противно одредбама тачке 2. ст. 1. и 3. и тач-
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ке 3. став 8. ове наредбе примениће се казнене од-
редбе из члана 109. стао 1. тачка 4. Закона о кре-
дитним и другим банкарским послов,има, а на одго-
ворно лице — казнене одредбе из члана 109. став 2. 
тог закона. 

7. Техничка упутства за спровођење ове наред-
бе издаје Народна банка. 

8. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 08-11429/2 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

496. 

На основу тачке 4. Одлуке о одређивању пре-
мија за сирови памук рода 1961. године („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 12/61), у сагласности са Секретари-
датом Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство, савезни Државни секретару ат за посло-
ве финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-
МИЈА ЗА СИРОВИ ПАМУК РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. Замљорадничке задруге (опште земљораднич-
ке задруге, сељачке радне задруге и епецијализо-
ване земљорадничке задруге), пољопривредна добра, 
пољопривредни индустриј'(жи комбинати и еконо-
мије (у даљем тексту: корисници премије), оства-
рују премију из тачке 2. Одлуке о одређивању пре-
мија за сирови памук рода 1961. године (у даљем 
тексту: одлука) подношењем захтева за премију 
банци код које имају жиро-рачун. 

2. Уз захтев за премију корисници премије при-
лажу: 

1) фактуру односно препис фактуре о продаји 
домаћег сировог памука организацијама које се баве 
прерадом памука (тачка 4); 

2) доказ о испоруци (товарни лист, отпремница 
и сл.); 

3) потврду корисника премије потписану од 
стране директора односно управника, да домаћи си-
рови памук за који се тражи премија потиче из 
рода 1961. године; 

4) обрачун премија у који се уносе количине 
сировог памука по класама изражене у килогра-
мима и износ премије по једини.ци мере и за укуп-
ну количину. 

3. У продајну фактуру корисници премије оба-
везно уносе поред броја и датума фактуре и тачан 
назив и седиште купца — привредне организације 
која се бави прерадом памука, количине предатог 
сировог памука по класама и продајну цену по је-
диници мере и за укупну количину изражену по-
себно за сваку ,класу. 

4. Као привредне организације које се баве пре-
радом памука из тачке 1. одлуке, сматрају се при-
вредне орган из ада је наведене у тачки 1. Наредбе 
о минималним откупним ценама конопљине стаб-
љике, сировог памука и сирових свилених чаура у 
1961. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61). 

5. Кад банка утврди да је захтев за премију У 
погледу обрачуна премије и потпуности документа-
ције тачан, одобрава износ премије у корист жиро-
рачуна корисника премије, а на терет рачуна бр. 
339578 — Премије за сирови памук. 

6 Корисници премије дужни су у овом књиго-
водству водити уредну и ажурну е-виденцију о 
оствареним премијама за сирови памук. 

7. Кад се захтеву за премију прилажу преписи 
докумената из тачке 2. под 1 и 2 ове наредбе, кори-
сници премије дужни су оверити тачност преписа. 
Оверу преписа врше директор односно управник и 
шеф рачуноводства односно лица која их засту-
пају. 

8. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-10619/2 
30. јуна 1861. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове фина,нсија, 
Никола Минчев, с, р. 

497. 

На основу члана 12. Закона о савезним органима 
управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/60) и 
члана 199. Закона о буџетима и финансирању само-
сталних установа („Службени "лист ФНРЈ", бр. 52/59 
и 23/61), савезни Државни секретари јат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О УПЛАЋИВАНА ПО-
ЈЕДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА БУЏЕТА И ФОНДО-

ВА НА РАЧУНЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 

1. У Наредби о уплаћирању појединих врста 
прихода буџета и фондова на рачуне код Народне 
банке („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61) у тачки I 
одредбе под 5 став 1. текст под 3 мења се и гласи: 

,,З) на рачун бр. 329664 — Допринос из дохотка 
који плаћају комуналне привредне организације, 
привредне организације услужног занатства, угости-
тељске привредне организације л мање трговинске 
радње односно мање трговинске привредне органи-
зације (члан 27. став 1. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација);". 

У ставу 2. реченица друга брише се. , 
У ставу 3. речи: „под 3 до 5" замењују се ре-

чима: „под 4 и 5". 
У одредби под 11. став 2. после рени: ,,у пау-

шалном износу" зарез се замењује тачком, а остали 
текст брише се. 

2. Мање трговинске радње односно мање трго-
винске привредне организације из члана 18. Закона 
о доприносу из дохотка привредних организација, 
које су до доношења Закона о измени Закона о до-
приносу из дохотка привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 26/01) односно до ступања 
ка снагу ове наредбе уплаћивале допоинос из до-
хотка за текућу годину на рачун бр. 329003 (тачка I 
под 5 под 1), доставиће банди у року од 15 дана од 
дана ступања на снагу ове наредбе податке о изно-
сима уплаћеном на тај рачун. Банка ће те податке 
превер-ити и износе који се односе на те уплате пре-
нети на рачун бр. 329654 (тачка I под 5 под 3). 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

. Бр. 19738/1 
13. јула 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

еа послове финансија, ' 
Никола Минчев, с. р, 
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498. 

На основу члана 16. став 3. Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/61 и 26/61), у вези са чланом 17. 
став 2. и чланом 51. Закона о доприносу буџетима 
из личног дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/61), савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ОПОМЕНАМА НАРЕДБЕ О ИЗДАЦИМА ЗА СЛУ-
ЖБЕНА ПУТОВАЊА, РАД НА ТЕРЕНУ И ОДВО-
ЈЕН ЖИВОТ ОД ПОРОДИЦЕ КОЈИ СЕ ПРИВРЕД-
НИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРИЗНАЈУ КАО МА-

ТЕРИ ЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

1. У Наредби о излазима за службена путовања, 
рад на терену и одвојен живот од породице који се 
привредним организацијама признају као матери-
јални трошкови1 (,.Службени лист ФНРЈ", бр. 21/60 
и 16/61) у тачки 1. став 6. мења се и гласи: 

„Дневнице, трошкови превоза и други трошко-
ви око одржавања курсева и семинара ради струч-
ног оспособљавања радника (на пример: из области 
књиговодства, организације пословања, примене 
привредних и других прописа, припреме за пола-
гање стручних испита и сл.) могу се, у смислу чла-
на 59. став 1. тач. 4. и 6. Закона о средствима при-
воедних организација (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 
17/61). подмириван^ на терет средстава заједничке 
потрошње. Привредна организација може ове тро-
шкове подмириван и на терет трошкова пословања, 
с тим да ови трошкови заједно са другим трошко-
вима финансирања школа и других облика образо-
вања стручних кадрова не моту износити више од 
1% од исплаћених личних доходака (члан 12. став 
2. Закона о доприносу из дохотка привредних СЈрга̂  
низација)." 

У истој тачки став 8. реченица друга мења се 
та гласи: „Такви издац,и заједно са посебном накна-
дом за учињену услугу сматрају се издацима за 
услуге других лица, па се на основу одредбе тачке 
4, став 1. под 2 Наредбе о материјалним и осталим 
трошковима пословања привредних организација 
(..Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61) признају као ма-
териј,ални трошкови." 

2. У тачки 3. став 1. под 1 до 5 износи: „1.700, 
1.700, 1.500, 1.500 и 1.300" замењују се износима: 
„2.000. 2.000, 1.700, 1.700 и 1.700". 

У ставу 2. износ: ,.ЗОО" замењује се износом 
„1.100". 

3. У тачки 10. став 1. под 1 до 3 износи: .,950, 
850 и 800" замењују се износим-а: „1.140, 1.020 и 960". 

4. У тачки 11, износ: „4.000" замењује се изно-
сом: „5.000". 

5. У тачки 14. став 1. под 1 до 4 износи: ,.625, 
500. 375 и 250" замењују се износима: .,750, 600. 450 
и ЗОО". 

6. У тачки 15 став 1. под 1 до 4 из-носи: „375, 
ЗОО, 250 и 150" замењују се износима: ,.450, 360, ЗОО 
м 180". 

7. У тачки 16. став 1. под 1 и 2 износи: „800 и 
700" замењују се износима: .;960 и 840". 

8. У тачки 22. износ: „25" замењује се износом: 
„30". 

9. У тачки 27. став 1. под 1 до 5 износи: „850. 
650, 450, 150 и 100" замењују се износима: „1 020, 
780. 540, 180 и 130". 

10. У тачки 32. став 1. под 1 и 2 износи: ,Д0.000 
и 7.000" замењују се износима: „12.000 и 8.000". 

11. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 12-18060/1 
8. јула 1961. године 

Београд 
Замењује 

савезног државног секретара 
за послове финансија 
Државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

499. 

На основу члана 71. Уредбе о девизном посло-
вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у спора-
зуму са Комитетом за спољну трговину, савезни 
Државни секретару ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О УПОТРЕ-
БИ. ДЕЛА ДИНАРСКИХ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕ-
НИХ ИЗВОЗОМ РОБЕ И УСЛУГА И ДЕЛА УШТЕ-
ДА НАСТАЛИХ ПРИ О Б Р А Ч У Н А В А Ј У РАЗЛИКЕ 

У ЦЕНАМА ПРИ УВОЗУ И ИЗВОЗУ 

1. Престају да важе Наредба о употреби дела 
динарских средстава остварених извозом робе и 
услуга и дела уштеда насталих при обрачунава њу 
разлике у ценама при увозу и извозу („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 14/50) и Решење о висини 
стопа за утврђивање дела динарских средстава 
остварених извозом робе и услуга који привредне 
организације регистроване за вршење спољнотрго-
виноких послова могу употребити за повећање сред-
става за самостално располагање и за исплаћиван^ 
премија („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/56, 5/58, 
12/59 и 30/59). 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-10819/3-61 
26. јуна 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

500. 

На основу тачке 6 став 2. Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ри јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ 
МОГУ ПОВИШ АВ АТИ ПОСТОЈЕЋЕ ПРОДАЈНЕ 

ЦЕНЕ 

1. Произвођача организације не могу повиша-
вати постојеће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) резану грађу четинара; 
2) резану грађу лишћара; 
3) панел-плоче; 
4) шпер-плоче; 
5) фурнир е; 
6) вештачке плоче (лесонит и др ); 
7) бродарска под; 
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8) паркет; 
д) амбалажу од др ев ета; 
101) папир: бездрвном, средње фини, тешко про-

пуста, ив и, танки од крпа, сирови за индиго и кар-
бон, танки писаћи, штампарски и скмотни; 

11) картоне; 
12) л елен ку; 
13) уљане боје; 
14) лакове; 
15) равно стакло. 

2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 
тачке 1. ове наредбе, подразумевају се цене по који-
ма су произвођач ке организације продавале односне 
производе до ступања на снагу ове наредбе, укљу-
ч и о дозвољено повишење цена у смислу одредаба 
тачке 3. Упутства о изменама и допунама Упутства 
за спровођење Одлуке о евиденцији и контроли 
цена одређених производа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61) и тачке 3. Наредбе о одређивању произво-
да за које се не могу повитавати цене („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/61). 

3. Цене за производе из тачке 1. ове наредбе не 
могу се повитавати у року од 6 месеци од дана 
ступања на снагу ове наредбе, ако се у том року за 
поједине производе односно групе производа друк-
чије не одреди. 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 4742/1 
12. јула 1861. године 

Београд 
Државни -секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р, 

у вагон, брод или шлеп најближе утоварне станице 
произвођача. 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 4782/1 
13. јула 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

502. 

На основу тачке 2. Одлуке о одређивању нај-
виших продајних цена за вискозну целулозу, цел-
влакно и вештачку свилу („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/61), савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ПАРИТЕТНИХ НАЈВИШИХ 
ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ СОРТИМЕНТЕ 

ЦЕЛ-ВЛАКНА И ВЕШТАЧКЕ СВИЛЕ 

1. На основу највиших продајних цена одређе-
них за производе из тачке 1. Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена за вискозну целулозу, 
цел-влагано и вештачку свилу, утврђују се следеће 
паритетне највише продајне цене за остале сорти-
менте цел-влажна и вештачке свиле, и то: 

Дин/кт 
1) цел-влакно памучног и вуне-

ног типа сјајно и мат I класа 462 
II „ 439 

501. 

На основу тачке 2. Одлуке о одређивању нај-
виших продајних цена за трупце за љуштење и ре-
зање, рудничко (јамско), целулозно, техничко сб ло 
и индустријско (дестилационо и таниаско) дрво јеле 
и смрче, букве, храста и кестена („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/61), савезни Државни секретар^ат за 
послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ПАРИТЕТНИХ НАЈВИШИХ 
ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ СОРТИМЕН-

ТЕ ПРОИЗВОДА ШУМАРСТВА 

1. На основу највиших продајних цена из тачке 
1. Одлуке о одређивању највиших продајних цена 
за трупце за љуштење и резање, рудничко (јамско), 
целулозно, техничко обло и индустрије^ (дестила-
ционо и танинеко) дрво јеле и смрче, букве, храста 
и кестена, утврђују се паритетне највише продајне 
цене за следеће сортименте производа шумарства: 

Дин/м8 

1) стубови и мотке за хмељ од храста 
и четинара 10.000 

2) трупци букве за фурнир 18.000 
3) рудничко (јаодско) дрво храста 9.500 

Дин/пр. м, 
4) огревно дрво тврдих лишћара: I класа 3.500 

II „ 3.200 
III „ 2.500 

сеченице 1:800 
2. Цене из тачке 1. ове наредбе важе као на ј -

више продајне цене произвођача франко утоварено 

III п 370 
2) пел-злаино памучног и вуне-

но-г типа бојено I класа 686 
II п 648 

III п 520 
3) пел-влаино бојено Цена за 1 кг 
Боја I класа II класа ЈП класа 
сива 574 546 "460 "" 
црна 561 532 448 
ДР ап 604 573 463 
боа он 858 815 687 
црвена 810 769 648 
кармин (руж) 715 679 572 
плава Ш 651 548 
петр ол-плава 57-9 549 463 
зелена 857 814 686 
ЦМБ 553 525 443 
4) вештачка свила, Цена за 1 кт 
^ сјајна — ^ 

денија1 I класа II класа III класа 
60 1836 1745 1469 
75 1580 1502 1264 

100 1378 1308 1103 
120 1310 1246 1050 
150 1247 1184 998 
180 1221 1160 977 
200 1181 1122 945 
ЗОО 1167 ' 1108 933 

5) вештачка-
свила, мат 60 1911 1815 1529 

75 1639 1557 1311 
100 1433 1362 1147 
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П е н и ј а ^ к л а с а ^ I I класа^ Ш класа Боја и класа Цена за 1 кг 

6) вештачка сви-
ла, бојена 

7) вештачка сви-
ла према боји 

120 1365 1297 1092 
150 1297 1232 1037 
180 1269 1206 1015 
200 1229 1168 983 
ЗОО 1214 1153 971 

120 1735 1648 1388 

Песак 
I класа 

Н „ 
III „ 

Сребро 
I класа 

II „ 
III „ 

60/20 75/20 100 '40 120/40 150/60 180/60 200/60 300/90 

2225 1908 1669 1589 1510 1479 1431 1414 
2114 1814 1586 1510 1434 1405 1350 1343 
1780 1527 1335 1272 1208 1183 1145 1132 

2216 1900 16'62 1583 1504 1472 1424 1408 
2105 1806 1579 1504 1428 1399 1354 1337 
1772 1521 1329 1266 1203 1177 1139 1126 

Боја и класа Цена за 1 кг 

60/20 75/20 100/40 120/40 150/60 180/60 200/60 300/90 

Црна 
I класа 2337 2005 

II „ 2220 1905 
III „ 1870 1604 

Сива 

Сребрнасто сиво 
I класа 2261 1939 1696 1615 1535 1502 1454 1436 

II „ 2147 1842 1611 1534 1457 1428 1381 1364 
III „ 180'9 1552 13'57 1292 1227 1201 1163 1149 

Бордо 
I класа 2595 2227 1947 1854 1761 1725 1668 1649 

II „ 2465 2114 1849 1760 1673 1638 1585 1566 
III „ 2076 1781 1558 1483 1409 1379 1334 1319 

I класа 2225 1908 1669 1589 1510 1479 1431 1414 Предње цене важе као највише продајне це-не 
II „ 2114 1814 1586 1510 1434. 1405 1359 1343 произвођача франко утоварено у вагон, брод или 

шлеп најближе утоварне станице произвођача. III 1780 1527 1335 1272 1208 1183 1145 1132 
произвођача франко утоварено у вагон, брод или 
шлеп најближе утоварне станице произвођача. 1780 1527 1335 1272 1208 1183 1145 1132 2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 

Црвена 
важи Наредба о утврђивању паритетнмх највиших 

Црвена продајних цена за поједине асортиман цел-влакна 
I класа 2550 2188 1912 1821 1730 1694 1639 1619 и вештачке свиле („Службени лист ФНРЈ", бр. 

II „ 2423 2077 1817 1730 1643 1610 1558 1538 21/60). 
3. Ова наредба ступа на снагу да-ном објављи-

III „ 2040 1750 1530 1457 1384 1355 1312 1296 ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Жута Бр. 4757/1 
13. јула 1961. године 

I класа 2681 2299 2011 1914 1819 1781 1724 1702 Београд 
II „ 2546 2184 1910 1819 1728 1692 1638 1617 Државни секретар 

III 2144 1840 1609 1532 1456 1424 1379 1363 за послове робног промета, 1424 1379 Марјан Брецељ, с. р. 
Тиркиз 

I класа 2388 2057 1798 1713 1627 1593 1541 1523 503. 
II „ 2279 1954 1709 1627 1546 1514 1466 1447 

III „ 1919 1646 1438 1370 1302 1274 4234 1218 На основу тачке 1. став 8. Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена за поједине производе 

Зелена („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/61 и 12/61), савезна Зелена Државни секретари јат за послове робног про-мета 
I класа 2474 2121 1856 1767 1679 1643 1590 1572 издаје 

II „ 2349 2015 1763 1678 1593 1561 1511 1492 Н А Р Е Д Б У 
III „ 1979 1698 1484 1414 1343 1315 1273 1257 О УТВРЂИВАЊУ ПАРИТЕТНМХ НАЈВИШИХ 

ПРОДАЈНИХ ЦЕНА З А ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ И 
Плава КВАЛИТЕТЕ ЦЕЛУЛОЗЕ 

I класа 2625 2251 1970 1875 1782' 1744 1688 1667 1 На основу највиших продајних цена одређе-
- II „ 2493 2139 1870 1781 1692 1657 1603 1584 них за целулозу из тачке 1. под 22 Одлуке е одре-
III „ 2101 1802 1575 1500 1425 1395 1351 1334 ђивању највиших продајних цена за поједине про-

изводе, утврђују се паритетне највише продајне 
Тегет цене за остале врсте и квалитете целулозе за по-Тегет 

2459 2108 1844 1756 1668 1634 1580 1561 
требе индустрије папира, и то применом следећих I класа 2459 2108 1844 1756 1668 1634 1580 1561 коефици ј ен ата: 

II „ 
III „ 

2336 
1967 

2003 
1687 

1752 
1475 

1668 
1405 

1585 
1334 

1552 
1306 

1502 
1265 

1483 
1250 

1) сулфитна небељена целулоза: К о е ф и ц и ј е н т 
а) ПА од четинара — — — 0,90 

1552 
1306 

1) сулфитна небељена целулоза: К о е ф и ц и ј е н т 
а) ПА од четинара — — — 0,90 

Браон б) Ш А од четинара — — — . 0,80 
I класа 2580 2214 1935 1843 1751 1714 1659 1639 в) пергамин од четинара — — 1,15 

II „ 
г) 1А од лишћара — — — 0,90 

II „ 2451 2103 1838 1751 1663 1629 1576 1557 д) НА од лишћара — — — 0,80 
III . 2064 1770 1548 1474 1401 1371 1327 1312 ђ) бељива 1А од четинара — 1,06 

Лила Највише продајне цене за врсте и квалитете Лила 
2686 2304 2015 

сулфитне иебељене целулозе из претходног става, 
I класа 2686 2304 2015 1919 1823 1784 1727 1706 добивају, се применом у том ставу одређених кое-

И п 2563 2190 1915 1823 1732 1696 1641 1622 фицијената на одређену највишу продајну цену од 

2150 
2190 1915 1823 1732 1696 1641 1622 92.000 динара по 1 томи .33 сулфитну небељену 1А 

Ш „ 2150 1843 1612 1535 1458 1428 1382 1366 целулозу: 
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2) сулфитна бељена целулоза: Коефицијенат 
а) ПА од четинара — — — 0,90 
5) пергамин од четинара — — 1,20 
в) 1А од лишћара — — — 0,90 
г) НА од лишћара — — — 0,80 

Највише продајне цене за врсте и квалитете 
су лф ити е бељене целулозе из претходног става до-
бивају се применом у том ставу-утврђених коефи-
цијената на одређену највишу продајну цену од 
109.000 динара по 1 тони за сулфитну бељену 1А 
целулозу. 

2. Цене из тачке 1. ове наредбе важе као нај -
више продајне цене произвођача франко утоварено 
у вагон, брод или шлеп најближе утоварне станице 
произвођача. 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 4741/1 
12. јула 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

504. 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Уредбе о 
тргооинској делатности и трговинеким предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60 и 13/61), савезни Државни секретару ат за 
послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О УСЛОВИ-

МА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ЦИГАРЕТА 
„ДРАВА" 

1. Престаје да важи Наредба о услов,има за 
стављање у промет цигарета „Драва" („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/60). 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3403/2 
28. јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

505. 

На основу члана 25. став З, члана 50. став 1. и 
члана 64. Уредбе о девизном пословању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 2/^1), у сагласности са савезним 
Државним секретару атом за послове финансија и 
савезним Државним секретару атом за послове роб-
ног промета, Комитет за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗА 
1961. ГОДИНУ ИЗНОСА ДЕВИЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ 
РОБЕ КОЈА СЕ УВОЗИ НА ОСНОВУ ГЕНЕРАЛНЕ 

ДОЗВОЛЕ 

1. У Наредби о утврђивању за 1961. годину из-
носа девиза за, плаћање робе која се увози на осно-

ву генералне дозволе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
3/61) у тачки 5. на крају тачка се замењује зарезом 
и додају речи: ,,и то на основу захтева привредне 
орга,низације.". 

У истој тачки додаје се нови став 2, који гласи: 
„Захтев за утврђ-ивање износа девиза по одред-

бама ове наредбе могу привредне организације под-
нети Народној банц^' најдоцније до 15. августа 1961. 
године. Захтеве поднете после тог рока Народна 
банка неће узимати у поступак." 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 2046 
12. јула 1961. године 

Београд 

Председник 
Комитета за спољну трговину, 

Сергеј Крајгер, с. р. 

508. 

На основу тач. 2. и 11. Одлуке о евиденцији и , 
контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ри јат за послове робног промета прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУ-
КЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ и КОНТРОЛИ ЦЕНА ОДРЕ-

ЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 
1. У Списку производа на које се односи еви-

денција и контрола цена („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 7/58, 30758, 49/58, 2/59. 30г/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 
11/60, 15/60, 20/60, 31/60, 41/60, 44/60, 51/60, 4/61, 8/61, 
9/61,- 19/61, 20/61 и 25/61), који је саставни део Упут-
ства за спровођење Одлуке о евиденцији и контроли . 
цена одређених производа, наименован^ у грани 
313 мењају се и гласе: 
„Грана 313 1) трупци лишћара и четинара за фур-

нир 
2) трупци лишћара и четинара за љу-

штење осим трупаца букве за љу-
штење 

3) то унци лишћара и четинара за ши-
бице 

4) трупци црног ^ белог бора за резање 
5) трупци лишћара за резање осим тру-

паца букве за резање 
6) рудничко дрво, осим рудничког др-

вета букве, јеле' и смрче 
7) дово бора, меких лишћара и ш п а н -

ских отпадака за целулозу и дрве-
њачу 

8) ситно техничко дрво 
9) кол арс ко дрво 

10) дрво бора, букве и ме-ких лишћара 
за дрвну вуну 

11) дрво за суву дести лацију, осим дрве-
та букве за суву депилацију 

12) огревно дрво, осим огревног дрвета 
тврдих лишћара." 

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 4781/1 
13. јула 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, I 
Марјан Брецељ, с. р, 
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507. 

На основу тач. 1 под 3. главе XXI Савезног дру-
штвеног пла-на за 1961. годину, у вези са чланом 11. 
одељак I под а) тачка 9. Уредбе о преношењу по-
слова у надлежност савезних и републичких органа 
оправе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 
9/61), у сагласности са савезним Државним секре-
тар^ атом за послове финансија, Секретари јат Са-
везног извршног већа за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ ЗА 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУШНОМ 

САОБРАЋАЈУ 

1. У Наредби о измени Тарифе за превоз пут-
ника у цивилном ваздушном саобраћају (,.Службени 
лист ФНРЈ", бр. 11/61 и 16/61) у тачки 1. додаје се 
нгова одредба под 30, која гласи: 

„30) Београд—Иванград или обратно 5.200". 
2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-

зања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 21. јула 1961. године. 

Бр. 1283 
13. Јула 1961. године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе. 
Марин Цетинић, с. р. 

508. 

На основу члана 2. Уредбе о спровођењу Основ-
ног закона о здравственом надзору над животним 
чамиртаицама („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56) у 
зези са чланом 14. одељак I под б) тачка 2. алинеја 
I. Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа упра-ве („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са саве-
зним Државним секрет?ријатом за послове собног 
промета, Секретари јат Савезног извршног већа за 
народно здравље издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ХИГИЈЕНСКЕ 

И С П Р А В Н О С Т ШКОЉКИ КОЈЕ СЕ 
СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ 

1. Све врсте шкољки које су употребљиве за 
људску исхрану (у даљем тексту: шкољке) сме^у се 
ловити и ставл-Јати у промет у току целе године. 

2. Забрањује се продаја отровних, угргнулих и 
трулих шкољки, као и шкољки ш замђених вода 
и вода које не отичу. 

3. Шкољке се морају држати у просторијама 
чија се температура креће од -ј- 5 до 4- 10°Ц. 

4. Транспорт и паковање шкољки врши се пре-
ма важећим прописима. 

- 5. Даном ступања на снагу ове наредбе престају 
да важе одредбе које су у супротности са одредбама 
ове ,наредбе. 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-615/2 
30. јуна 1961. године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
Мома Марковић, с. р. 

509. 

На основу чла.на 39. став 4. Основног закона о 
здравстЕеном надзору над животним намирницама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/56) и члана 3. став 
1. Уредбе о спровођењу Основног закона о здрав-
ственом надзору над животним намирницама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 31/56), на предлог Савезног 
завода за здравствену заштиту, Секретари јат Саве-
зног извршног већа за народ,но здравље издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ УСТА-
НОВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИР-

НИЦА И ЗА ВРШЕЊЕ СУПЕР АНАЛИЗА 

1. У Наредби о одређивању установа за испи-
тивање животних намирница и за вршење супер-
анализа („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/57 и 37/57) 
у тачки I став 1. после текста под 19 додаје се нови 
текст под 19а, који гласи: 

,,19а) Одсеку за животне намирнице Техноло-' 
шког факултета, Београд ". 

2. У тачки II речи: „од 1 до 19" замењују се 
речима: „од 1 до 19а, 

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-166/6 
29. јуна 1961. године 

Београд 
. Секретар 

за народно здравље, 
Мома Марковић, с. р. 

510. 
ж-

На основу тачке 6. став 3. Одлуке о давању ре-
греса при куповини опреме и резервних делова за 
потребе пољопривреде и шумарства („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 23/61), у сагласности са савезним 
Државним секретару атом за послове финансија, а 
на предлог Савеза пољоор^гвредно-шумарских ко-
мора Југос лавине, Секретари јат Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ СПИСКА 
ФУНКЦИОНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА 
ОПРЕМУ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУ-

МАРСТВА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ РЕГРЕС 
1. У Решењу о одређивању Списка функционал-

них резервних делова за опрему за потребе пољо-
привреде и шумарства на које се односи регрес 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 35/59) тачка 2. мења се 
и гласи: 

„На резервне делове уграђене у генерално ре-
моитирани мотор ради замене за трактор односно 
комбајн и тракторе, назначене у одељку XIV под 4, 
5 и 6 - Списка пољопривредних машина, справа и 
уређаја на које се односи регрес, који је саставни 
део Одлуке о давању регреса при куповини опреме 
и резервних делова за потребе пољопривреде и шу-
марства, неће се одобравати регрес по овом решењу." 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењивана 
се од 14. јуна 1961. године. 

Бр. 06-1292/1 
5. јула 1961. године 

Београд 
Секретар 

за по,љопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 
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511-

На основу члана 5. Уредбе о поморској пило-
тажи („Службени лист ФНРЈ", бр. 64/49-), у вези са 
чланом 22. одељак I тачка 2. Уредбе о преношењу 

^послова у надлежност савезних и републички^ ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 
18/69. и 9/61), Управа поморства и речног саобраћаја 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О УСПОСТАВ-
Љ А Њ У ОБАВЕЗНОГ ОБАЛНОГ И ЛУЧКОГ ПИЛО-

Т И Р А Н А 

1. У Наредби о успостављању обавезног обалног 
та лучког шглотирања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
17/50) у тачки П на крају одредбе под 11 тачка се 
замењује тачком и зарезом и додаје нова одредба 
под 12, која гласи: 

„12) за лучко подручје Но^ско Ждрило (лука 
Маслиш*ца) са дневном службом. Пилот се тражи 
од лучке капетаније Задар на 24 часа пре уплсе-
љења односно испловљења брода, а укрцава се од-
носно искрцава на удаљености од О,в N/m од рта 
Бељ аница." 

2. Ова наредба ступа на си*агу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-1857/1-61 
8. јула 1961. године 

Београд 
Директор 

Управе поморства и речног 
саобраћаја, 

Лука Данчевић, е. р. 

512. 

На основу члана 56. став 1. Основног закона 
о заштити стоке од сточних зараза („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54), Савезна управа за послове 
ветеринарства објављује 

С П И С А К 
ВЕТЕРИНАРСКИХ ЦЕПИВА И ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ 
ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРО-

МЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Савезна управа за послове ветеринарства из-
дала је од 14. новембра 1954. године до 31. децем-
бра 1960. године дозволе за стављање у промет 
следећих ветеринарских целива и лекова, и то: 

1. Ветсерум заводу-Загреб за: 

1) Acrisept, под бр. 791 од 25. маја 1956. године; 
2) Biosan, под бр. 02—1873/1 од 10. децембра 1958. 

године; 
J) Cetavlon, под бр. 1221 од 17. и 31. августа 1956. 
s године; 
4) Chloramphenicol kapsules, под бр. 2168 од 8. де-

цембра 1956. год.; 
Chloramphenicol дражеје, под бр. 811 од 12 апри-
ла 1957. године; 

8) Chloramphenicol + sulfathiazol kapsules, под бр. 
2169 од 8. децембра 1956. године; 

6) Digestan, под бр. 3252 од 27. децембра 1957. 
године; 

7) Dihydrostreptomycin sulfas, под бр. 2170 од 8. 
децембра 1956. године; 

8) Epitelin маст, под бр. 791 од 22. маја 1956. го-
дине; 

9) G?macid sol. 20%, под бр. 2026 од 28. децембра 
1957. године; 

10) Hypodermin маст, под бр. 02-629/1 од 21. апри-
ла 1958. године; 

11) Jatorojod прашак, под бр. 791 од 22. маја 1S56. 
године; 

12) Mi-A-P, под бр. 3253 од 28. децембра 1957. го-
дине; 

13) Natrii fluoridum, под бр. 2626 од 28. децембра 
1957. године; 

14) Natrii fluoridum за коње, под бр. 02-1874/1 од 
10. децембра 1958. године; 

15) Natrii iodidum sol. 10%, под бр. 3254 од 27. де-
цембра 1957. године; 

16) Nitrofurazon 2,5%, под бр. 129 од 12. априла 
1957. године;; 

17) Novoinsektin прашак, под бр. 1482 од 3. августа 
1956. године; 

18) Omnisan sol., под бр. 02-1872/1 од 10. децембра 
1958. године; 

19) Phenothiazin брикете, под бр. 1483 од 31. августа 
1956. године; 

20) Piperazin прашак, под бр. 3251 од 27. децембра 
1957. године; 

21) Procainum-Adrenalinum, под бр. 2024 од 28. де-
цембра 1957. године; 

22) Procainum hydrochloridum 2% 1 4%, под бр. 
2024 од 28. децембра 1957. године; 

23) Prooain-pendcillin прашак, под бр. 02-821/1 од 29. 
априла 1958. године; 

24) Procain-penicillin + Streptomycin маст, под бр. 
1480 од 31. августа 1956. године; 

25) Promix прашак допуна Б-12, под бр. 1220 од 17. 
августа 1956. године; 

26) Протуметиљ за говеда-таблете, под бр. 790 од 
22. маја 1956. године; 

27) Протуметиљ за овце и свиње за парентералну 
апликацију, под бр. 1479 од 31. августа 1956. 
године; 

28) Streptocilin suspenzija, под бр. 02-517/2 од 5. јула 
1060. године; 

29) Sulfa-chloramphenicol таблете, под бр. 02-517/5 
од 27. августа 1960. године; 

30) Sulfanilamid pulvie ster., под бр. 2025 од 28. де-
цембра 1957. године; 

31) Sulfa-urea pulvie, под бр. 1219 од 17. августа 
1956. године; 

32) Streptocilin ,,S" suspenzija, под бр. 02-517/1 од 
5. јула 1960. године; 

33) Tympanol suspenzija, под бр. 02-182/6 од 28. јула 
1959. године; 

34) Ungt. sulfagyrodali cum Camphora, под бр. 791 
од 22. маја 1956. године; 

35) Ungt. Tanargini 5%, под бр. 791 од 22. маја 1956. 
године; 

36) V-A-M прашак^ под бр. 02-182/2 од 15. априла 
1960. године; 

37) Vetalgin sol., под бр. 791 од 22. маја 1956. го-
дине; 

38) Vi-A-Ds sol., под бр. 02-182/8 од 24. септембра 
1959. године; 

39) Витамин Б-комплекс sol., под бр. 1 од 17. авгу-
ста 1956. године; 

40) Витамин Ц ампуле, под бр. 3250 од 28. децембра 
1957. године; 
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41) Витамин Е ампуле, под бр. 1413 од 17. августа 
1956. године; 

42) Витамин К ампуле, под бр. 1720/55 од 17 августа 
1956. године; 

43) Витамин К бочице, под бр. 1720/1 од 8. децембра 
1956. године; 

44) Витосан прашак, под бр. 02-957/3 од 2. августа 
1958. године; 

2. Серум заводу-Калиновипа за: 

1) Acrisept, под бр. 02-650/1 од 30. маја 1960. го-
дине;. 

2) Ahistin, под бр. 02-447/18 од 6. јуна 1958 године; 
3) Calcevit, под бр. 02-286/1 од 21. априла 1981. го-

дине; 
4) Chloral Hidrat, под бр. 02-950/1 од 30. маја 1960. 

године; 
5) Dictin, под бр. 02-39/36 од 24. септембра 1959. 

године; 
6) Dihydrostreptomycini, sulfas, под бр. 2023 од 7. 

јануара 1958. године; 
7) Ekspektan, под бр. 02-636/2 од 26. августа 1960. 

године; 
8) Fenoksan, под бр. 02-947/1 од 22. октобра 1960. 

године; 
9) Chloramphenicol, под бр. 02-1069/2 од 16. децем-

бра 1960. године; 
10) Kokcidin. под бр. 02-281/1 од 21. априла 1958. 

године; 
^ ll)~Jatren Kazein, под бр 02-650/1 од 30. маја 1960. 

године; 
12) Jod Kazein, под бр. 02-650/1 од 30. маја 1960. 

године; 
13) Liniment против лишаја, под бр. 02-650/1 од 30. 

маја 1960. године; 
14) Penicillin-300.000 и 400.000 иј., под бр. 02-447/46 

од 12. новембра 1958. године; 
15) Pentavet, под бр. 02-286/1 од 21. априла 1958. 

године; 
16) Nitra-Urea, под бр. 02-650/1 од 30. маја 1960. го-

дине; 
17) Phenothiazin pulvis са микроелементима, под бр. 

02-6263 од 21. октобра 1960. године; 
18) Phenothiazin 4- piperazin, под бр. 02-650/1 од 30. 

маја 1960. године; 
19) Piperazin, под бр. 02-447/46 од 12. новембра 1958. 

године; 
20) Procain penicillini конфекцирање, под бр. 

02-447/46 од 12. новембра 1958. године; 
21) Протуметиљ за говеда, под бр. 02-62/47 од 3. ав-

густа 1960. године; 
22) Протуметиљ pro injectione, под бр. 453/57 од 11. 

јануара 1958. године; 
23) Singacid, под бр. 02-286/1 од 21. априла 1958. го-

дине; 
24) Taracin капсуле, у сарадњи са иностраном фир-

мом Ciech-Варшава. под бр. 02-547/1 од 30. авгу-
ста 1960. године; 

25) Серум говеђи нормални, под бр. 02-650/1 од 30. 
маја 1960. године; 

26) Серум коњски нормални, под бр. 02-650/1 од 30. 
маја I960, године; 

27) Серум телећи нормални, под бр. 02-650/1 од 30. 
маја 1960. године; 

28) Нормалну коњску крв, под бр. 02-650/1 од 30. 
маја 1960. године; 

29) Серум ждребних кобила „Serogonin", под бр. 
02-1084/1-59 од 11. априла 1960. године; 

30) Вакцину бедренице, под бр. 605/57 од 7. јануара 
1958. године; 

31) Вакцину шуштавца и парашуштавца, под бр. 
605/57 од 7. јануара 1958. године; 

32) Вакцину пироплазмозе, под бр. 02-1554/1 од 12. 
новембра 1958. године; 

33) Вакцину куге перади »Haifa« за пилиће, под бр. 
02-650/1 од 30. маја 1960. године; 

34) Вакцину врбанца „lizat", под бр. 02-1553/1 од 11. 
новембра 1958. године; 

35) Вакцину куге перади за пилиће-интраназална, 
под бр. 02-650/1 од 30. маја 1960. године; 

36) Вакцину куге перади за пилиће — у пићу, под 
бр.* 02-650/1 од 30. маја 1960. године; 

37) Вакцину колере перади, под бр. 1551 од 2. ок-
тобра 1958. године; 

38) Tuberkulin ,,PPD" bovini, под бр. 02-1453/1 од 12. 
новембра 1958. године; 

39) Tuberkulin ,,PPD" aviarni, под 02-1453/1 од 12. 
новембра 1958. године; 

3. Ветеринарском заводу-Земун за: 

1) Ascoli суви серум, под бр. 02-1346/1 од 31. марта 
1960. године; 

2) Адсорбовану »lizat« вакцину црвеног ветра (вр-
банца), под бр. 02-1379/1-59 од 30. марта 1960. 
године; 

3) Hexachlorethan drench, под бр. 02-912/1 од 3. но-
вембра 1960. године; 

4) Вакцину штенећака, под бр. 1262 од 30. децем-
бра 1955. године; 

5) Antivermin за коње, под бр. 02-797/2 од 21. 
априла 1958. године; 

6) Ascaricid таблете, под ,бр. 02-797/1 од 21. априла 
1958. године; 

7) Ascaricid pulvis, под бр. 02-487/3 од 3. новембра 
1960. године; 

8) Soli оп, под бр. 02-757 од 29. августа 1960. го-
дине; 

9) Novoinsektin, под бр. 797/3 од 21. априла 1958. 
године; 

10) Omnitox таблете, под бр. 02-1016/1 од 20. јуна 
1958. године; 

4. Ветеринарском заводу-Суботица за: 

1) Anemin, под бр. 3281/57 од 31. јануара 1958. го-
дине; 

2) Arecolin sol., под бр. 2119/56 од 12. априла 1957. 
године; 

3) Aseptoform, под бр. 2119/56 од 12. априла 1957. 
године; 

4) Ascatol, под бр. 02-441/14 од 10. децембра 1958. 
године; 

5) Calcium borogluconicum sol. 20%, под бр. 02-441/2 
од 10. марта 1958. године; 

6) Cetaped, под бр. 02-441/13 од 10. децембра 1958. 
године; 

7) Capsule secundative, под бр. 02-441/5 од 21. апри-
ла 1958. године; 

8) Dohyfral, под бр. 02-379/10-59 од 26. марта 1960. 
године; 

9) Duphacoc прашак, под бр. 02-441/10 од 21. апри-
ла 1958. године; 

10) Dupharal ADs и ADs-E, под бр. 02-441/1 од 21. 
априла 1958. године; 
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11) Emufral ADs, под бр. 02-441/4 од 21. априла 1958. 
године; 

12) Glucosa sol. 50%, под бр. 1981 од 22. августа 1957. 
године; 

13) Jodsilen sol. 3%, под бр. 2116/56 од 12. априла 
1957. године; 

14) Lorexan прашак, под бр. 02-379/7 од 5. јула 1959. 
године; 

15) Novpiron, под бр. 1989/57 од 22. августа 1957. го-
дине;" 

16) Resorbens маст, под бр. 02-379/5 од 24. јула 1959. 
године; 

17) Sanigest прашак, под бр. 02-441/12 од 10. децем-
бра 1958. године; 

18) Sol. iodi aquosa сопс., под бр. 02-379/4 од 24. јула 
1959. године; 

19) Sulfanilamid прашак, под бр. 2462/56 од 12. апри-
ла 1957. године; 

20) Sulphamezathine sol. 16%, pod br. 02-441/7 od 21. 
априла 1958. године; 

21) Sulphamezathine sol. 33 1/3%, под бр. 02-441/6 од 
21. априла 1958. године; 

22) Tego 51, под бр. 02-441/9 од 23. јула 1958. го- • 
дине; 

23) Tetmosol, под бр. 02-379/6 од 24. јула 1959. го-
дине; 

24) Udolac прашак, под бр. 02-441/3 од 21. априла 
1958. године; 

25) Ung. kalii iodati, под бр. 2117/56 од 12. априла 
1957. године; 

26) Цинковитаминску маст, под бр. 2118/56 од 21. 
априла 1957. године; 

27) Серум против тетануса, под бр. 02-379/9 од 28. 
јула 1959. године; 

5. Фабрици лекова „Пролек"-Београд за: 
1) Pituitrin, под бр. 02-897/1 од 24. јула 1959. године; 

6. Институту за ветеринарско-медицинска, истра-
живања — Загреб 

1) Вакцину пастерелозе перади, под бр. 02-1551/1 
од 12. новембра 1958. године; 

7. За готове ветеринарске лекове из увоза: 

1) Aureomycin под бр. 02-72/3 од 24. марта 1960. 
mastitis sus- године. Производи Robin Interna-
penzija tional Inc. New York-SAD. За-

ступник »Pharmagent« — Београд; 
2) Aureomycin под бр. 02-72/7 од 30. јуна 1960. 

powder 6 35 g године. Производи Robiri Interna-
tional Inc., New York-SAD. За-
ступник »Pha.rmagent« — Београд; 

3) Aureomycin под бр. 02-72/7 од 30. јуна 1960. 
powder sol. године. Производи Robin Interna -
Tinct. Ча tional Inc., New York-SAD. За-

ступник »Pharmagent« — Београд; 
4) Aureomycin под бр. 02-72/7 од 30. јуна 1960. 

powder sol. године. Производи Robin Interna-
Tinct. У2 tional Inc., New York-SAD. За-

ступник »Pharmagent« — Београд; 
в) Aureomvcin под- бр. 02-72/7 од 30. јуна 1960. 

capsules године. Производи Robin Interna-
100 X250 tional Inc., New York-SAD. За-

ступник »Pharmagent« — Београд: 
6) Aureomycin под бр. 02-72У7 од 30. јуна 1960. 

ointment У2 05 године. Производи Robin Interna-
tional Inc., New York-SAD. За-
ступник »Pharmagent;« — Београд; 

под бр. 02-72/7 од 30. јуна 1960. 
године. Производи Robin Interna-
tional Inc., New York-SAD. За-
ступник »Pharmagent« — Београд; 
под бр. 02-72/7 од 30. јуна 1960. 
године. Производи Robin Interna-
tional Inc., New York-SAD. За-
ступник »Pharmagent« — Београд; 
под бр. 02-72/7 од 30. јуна 1960. 
године. Производи Robin Interna-
tional Inc., New York-SAD. За-
ступник »Pharmagent« — Београд; 
под бр. 02-84/19 од 23. фебруара 
1960. године. Производи Byk-Gul-

den Kons'tanz-Западна Немачка. 
Заступник »Pharmagent« — Бео-
град; 
под бр. 02-84/19 од 23. фебруара 
1960. године. Производи Byk-Gul-

den Konstanz-Западна Немачка. 
Заступник »Pharmagent« — Бео-

.град; 
под бр. 02-162/122 од 17. новембра 
1960. године. Производи Carlo 
ЕЉа-Италија. Заступник »Phar-
magent« — Београд; 
под бр. 02-162/122 од 17. новембра 
1960. године. Производи Carlo 
ЕЉа-Италија. Заступник »Phar-
magent« — Београд; 

14) Chemitrisulfan под бр. 02-162/122 од 17. новембра 
comprese & 2g 1960. године.. Производи Carlo 

Elba-Италија. Заступник »Phar-
magent« — Београд; 

15) Chemiitrisulfan под бр. 02-162/122 од 17. новембра 
suspenzija 6 1960. године. Производи Carlo 
100 соп ЕЉа-Италија. Заступник- »Phar-

magent« — Београд; 

7) Aureomycin 
solubile oblette 
500 mg 

8) Achromycin ij. 
100 mg 

9) Achromycin ij. 
500 mg, 

10) Bycanila-Ne-
bacetina 50 g 

11) Sicaden 
schlauchpaka 

12) Esentil ampule 
3X10 

13) Chemicetina 
ophthalm. 1% 

& под бр. 02-162/122 од 17. новембра 
1960. године. Производи Carlo 
ЕЉа-Италија. Заступник »Phar-
magent« — Београд; 
под бр. 02-162/122 од 17. новембра 
1960. године. Производи Carlo 
ЕШа-Италија. Заступник »Phar-
magent« — Београд; 
под бр. 02-162/121 од 17. новембра 
1960. године. Производи Heinrich 
Mack Nachf. Illertissen-Западна 

Немачка. Заступник »Interservis« 
— Нови Сад; 
под бр. 02-332/1 од 24. августа 
1960. године. Производи Hoechst 
A. G. Farbwerke, Frankfur t (M)-
Западна Немачка. Заступник 

„Динара", — Београд; 
20) Omnacyllin £ под бр. 02-332/1 од 24. августа 

400.000 ij. I960, године. Производи Hoechst 
A. G. Farbwerke, Frankfur t (M)-
Западна Немачка. Заступник 

„Динара" — Београд; 

16) Masticetina 
6 tuba 

17) Povder pour 
usage extern 
50 g 

18) Nosemack tab-
lete 6 15 i 90 
к о т . 

19) Omnacyllin 
200.000 ij. 

21) Omnacyllin 
1,000.000 ij. 

22) Omnamycin 
250.000 ij. 

i под бр. 02-332/1 од 24. августа 
1960. године. Производи Hoechst 
A. G. Farbwerke, Frankfur t (M)-
Западна Немачка. Заступник 

„Динара" — Београд; 
& под бр. 02-162/65 од 21. маја 1960. 

године. Производи Hoechst A. G. 
Farbwerke, Frankfur t (M) — За-
падна Немачка, Заступник „Ди-
нара" — Београд; 
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23) Omnamycin 
500.000 ij. 

24) Omnamycin i 
1,000.000 ij. 

25) Myofer & 
50 ccm 

Reverin ad us 
vet. 40 ccm 

27) Hostacyclin 
sol. & 100 g 

Orastin & 
10 ccm 

29) Otofarma & 
10 ccm 

80) Fairmicetina 
20X5 

31) Colifarmina 
tablet© 

32) Neguvon tab-
lete 

83) Prolan trocen 
250 ij. 

84) Tardomyocel 
M. Salbe £ 6 
tuba 

35) Tardomyocel 
pro injections 
500.000 i 
1,000.000 ij. 

36) Deltacortril £ 
10 ccm 

37) Capettes 100 X 
X12 

под бр. 02-162/65 од 21. маја 1960. 
године. Производи Hoechst A. G. 
Farbwerke, Frankfur t (M) — За-
падна Немачка. Заступник „Ди-
нара" — Београд; 

под бр. 02-162/65 од 21. маја 1960. 
године. Производи Hoechst A. G. 
Farbwerke, Frankfur t (M) — За-
падна Немачка. Заступник „Ди-
нара" — Београд; 
под бр. 02-162/65 од 21. маја 1960. 
године. Производи Hoechst A. G. 
Farbwerke, Frankfur t (M) — За-
падна Немачка. Заступник „Ди-
нара" — Београд; 
под бр. 02-162/68 од 21. маја 1960. 
године. Производи Hoechst A. G 
Farbwerke, Frankfur t (M) — За-
падна Немачка. Заступник „Ди-
нара" — Београд; 
под бр. 02-332/1 од 24. августа 1960 
године. Производи Hoechst A. G. 
Farbwerke, Frankfur t (M) — За-
падна Немачка. Заступник „Ди-
нара" — Београд; 
под бр. 02-162/65 од 21. маја 1960. 
године. Производи Hoechst A. G. 
Farbwerke, Frankfur t (M) — За-
падна Немачка. Заступник „Ди-
нара" — Београд; 
под бр. 02-167/79 од 29. јуна 1960. 
године. Производи Farmitalija — 
Италија. Заступник »Generalim-
port« — Сарајево; 
под бр. 02-167/79 од 29. јуна 1960. 
године. Производи Farmitalija — 
Италија. Заступник »Generalim-
port« — Сарајево; 
под бр. 02-167/79 од 29. јуна 1960. 
године. Производи Farmitalija — 
Италија. Заступник »Generalim-
port« — Сарајево; 
под бр. 02-755/5 од 25. маја I960, 
године. Производи Bayer A. G. 
Leverkusen — Западна Немачка 
Заступник »Konim« — Љубљана: 
под бр. 02-162/67 од 20. јула 1960. 
године. Производи Bayer A. G. 

Leverkusen — Западна Немачка 
Заступник »Konim« — Љубљана: 
под бр. 02-162/67 од 20. јула 1960. 
године. Производи Bayer A. G. 

Leverkusen — Западна Немачка 
Заступник »Koni.m« — Љубљана; 
под бр. 02-162/67 од 20. јула 1960. 
године. Производи Bayer A. G. 

Leverkusen — Западна Немачка 
Заступник »Konim« — Љубљана; 
под бр. 02-162/136 од 8. децембра 
1960. године. Производи Pfizer 
Corporation New York — SAD 
Заступник »Fabek« — Београд: 
под бр. 02-162/57 од 12. маја 1960. 
године. Производи Pfizer Corpo-
ration, New York-SAD. Заступ-
ник »Fabek« — Београд; 

38) Stimplants £ под бр. 02-162/57 од 12. маја 1960. 
60 drazeja године. Производи Pfizer Corpo-

ration, New York-SAD. Заступ-
ник »Fabek« —Београд. 

Бр. 02-723/1 
27. јуна 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе 
за послове ветеринарства, 
др Сава Михајловић, с. р. 

513. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију До-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОВ-

ЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Катран за ко довозе — — JUS U.M3.040 
Хладни катран за коловозе — JUS U.M3.050 
Натопљене, југ ане тканине са 

обостраном превлаком — — — JUS U.M3.210 
2. Наведени југословенски стандарди објавље-

ни су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Ови југослОвенски стандарди обавезни су и 
ступају на снагу 1. септембра 196L године. 

Бр. 17-3844 
3. јула 1961. године 

Београд 
Директор Југословенског завода 

за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

514. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југословен-
ским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југослав епски завод за ст ан дар диз аци ју до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 

СТАНДАРДИМА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШИНЕ 

1. У југословеноком стандарду Железнички гор-
њи строј: Шине тежине преко 20 кг/м — Технички 
прописи за израду и испоруку — JUS С.К1.020, који 
је донет Решењем о југослав ©неким стандардима за 
железничке шине („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/56) у тагаки 94 у ставу 2. после речи! ,,у лабора-
торијама Југос лога епских железница" додаду се ре-
чи: „или у некој другој лабораторији, коду пору-
чмлац ,одреди". 

2. Допуна из танаке 1. овог решења ступа на 
он ату даном објављивање, у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 21-ЗЗФ0 
28. јуна 19Ф1. године 

Београд 
Директор 

Југослсвенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 
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515. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист, ФНРЈ", бр. 10/61), Упраз-
ни одбор Југословеноке пољопривредне банке до-

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ УЧЕШЋА КО-
РИСНИКА КРЕДИТА У ТРОШКОВИМА ИНВЕ-
СТИЦИЈА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ КОЈЕ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕ-

СТИЦИОНОГ ФОНДА 

1. У Одлуци о висини учешћа корисника кре-
дита у трошковима инвестиција у области пољопри-
вреде које се финансирају из средстава Општег ин-
вестиционог фонда („Службени лист ФНРЈ", бр. 
15/61) у тачки 1. став 3. под 4 у одредбама под а) и 
б) речи: ,Д. августа" замењују се речима: ,Д. окто-
бра". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 113 
13. јула 1961. године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Председник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Никола Кмезић, р. Крсто Попивода, с. р. 

516. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у вези 
са тачком 7. Одлуке о одобравању кредита путем 
непосредне погодбе из средстава Општег инвести-
ционог фонда у 1961. години за инвестиције у обла^-
сти пољопривреде („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/61), Управни одбор Југословеноке пољопривредне 
банке прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА 
ЗА ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА ПУТЕМ НЕПОСРЕД-
НЕ ПОГОДБЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕ-
СТИЦИОНОГ ФОНДА У 1961. ГОДИНИ ЗА ИНВЕ-

СТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

1. У Упутству о ближим условима за одобра-
вање кредита путем непосредне погодбе из средста-
ва Општег инвестиционог фонда у 1961. години за 
инвестиције у области пољопривреде (.,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/61) у тачки 2. став 3. речи: ,Д. 
августа" замењују се речима: ,Д октобра". 

2. Ово упутство ступа на СР ату даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр 114 
13 јула 1961. године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Председник, 
Генерални директор, Управног одбора, 
Никола Кмезић, с. р. Крсте Попивода, с. р. 

517. 

На основу члана 35. став 1. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Југословенска инвестициона 
банка расписује 

X I , V I I I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ КРЕДИТА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА НАБАВКУ МЕХАНИЗАЦШЕ ЗА ПОМОРСКЕ 
ЛУКЕ, РЕЧНА ПРИСТАНИШТА И ОСТАЛА ВЕ. 
ЛИКА УТОВАРНО-ИСТОВАРНА МЕСТА У САО-

БРАЋАЈУ 

1. Југословенска инвестициону банка даваће по 
овом конкурусу из средстава Општег инвестиционог 
фонда кредите за набавку механизације за пре-
товар: 

1) у поморским лукама; 
2) у речним пристаништима; 
3) у осталим великим утоварно-истоварним ме-

стима у саобраћају. 
По овом конкурсу неће се одобравати кредити 

за обртна средства. 
2. На овом конкурсу могу учествовати преду-

зећа лука односно предузећа за лучко-претоварне 
услуге, предузећа за претовар на великим утоварно-
истоварним местима у саобраћају и политичкоте-
риторијалне јединице. 

8. Кредит по овом конкурсу даваће се под 
условом да се износом траженог кредита и сред-
ствима корисника кредита одно,сно његовог Јемца 
обезбеди потпуна набавка и стављање у погон меха-
низације за коју се кредит тражи. 

4. По овом конкурсу не могу се давати кредити 
за монтажу механизације ни за механизацију чија 
је набавка већ извршена. 

5. Тражилац кредита ј е обавезан учествовати у 
трошковима набавке из тачке 1. овог конкурса са 
најмање 50% од предрачунске вредности инвести-
ција. 

6. Кредити по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 6% годишње, с т,им да рок исплате 
кредита не може бити дужи зе порталне и мосне 
дизалице — од 20 година, а за покретну механи-
зацију — од 8 година. 

7. Првенство за добивање кредита по овом кон-
курсу имаће тражиоци који: 

1) нуде веће учешће у трошковима инвестиција; 
2) нуде краћи рок за исплату кредита; 
3) имају неповољни ји однос између капацитета 

постојеће механизације и обима претовара. 
8. Тражилац кредита је обавезан да положи 

гарантни износ према прописима важећим у време 
доношења одлуке о давању кредита. 

9. Захтев за кредит подноси се на прописаним 
банчиним обрасцима. 

10. Тражилац кредита уз захтев за кредит под-
носи инвестициони програм ревидован и одобрен 
од стране надлежног органа 

Инвестициони програм треба да садржи: 
1) обим промета по врсти робе; 
2) генералну депозицију пристаништа и уто-

варпо-истоварних места (у размери 1:2.500 , или 
1 : 5.000); 

3) за луке и пристаништа; дужину оператив-
них обала (м аш т у л ат ив них) са техничким карак-
теристикама (необрађена обала, обрађена обала — 
коси кеј са величином нагиба, вертикални кеј, 
опремљен ост обале ж е л е з н и ч к а колосецима^ 
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иранским стазама, путевима и др.), а з-а остала 
утоварно-истоварна места — све карактеристичне 
елементе из којих се може видети постојеће ста-
нке и потреба нових набавки; 

4) површину покривених и отворених склади-
шта; 

5) структуру, стање и коришћење постојеће ме-
ханизације; 

6̂  процес претовара пре и после инвестирања; 
7) избор претоварне и унутрашње механизације 

са техничким и економским образложењем; 
8) рачун рентабилитета. 
11. Тражилац кредита је дужан да уз захтев 

за кредит поднесе потврду банке или надлежног 
органа да ће обезбедити средства за полагање га-
рантног износа и за понуђено учешће у трошкови-
ма инвестиција, као и потврду (извештај) банке о 
његовом пословању преко жиро-рачуна и измири-
вању обавеза. 

12. Банка може условити одобрење кредита 
јемством политичкотериторијалне јединице. 

13. Захтев за кредит са потребном документа-
цијом подноси се у четири примерка најближој 
филијали Југо словенску инвестиционе банке у 

року од 60 дана од дана објављиван^ овог кон-
курса у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 395 
27. јуна 1961. године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 

Председник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Никола Миљанић, с. р. Хасан Бркић, с. р. 

518. 

На основу члана 85. став 1. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Југословенека инвестиционе 
банка расписује 

Х1ЛХ К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ КРЕДИТА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА ЗА 

ПОТРЕјБЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА 

1. Југословенска инвестициону банка даваће по 
овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда кредите за набавку: трамваја, тролејбуса и 
приколица (комплетних возила шасија и каросе-
рија) за потребе градског саобраћаја. 

По овом конкурсу неће се одобравати кредити 
за обртна средства. 

2 На овом конкурсу могу учествовати преду-
зећа градског саобраћаја и политичкотериторијалне 
јединице. 

3. Кредити по овом конкурсу даваће се под 
условом да се износом кредита и средствима кори-
сника кредита односно његовог јемца обезбеди на-
бавка возила за која се тражи кредит. 

4. Тражилац кредита је обавезан учествовати 
у трошковима набавке возила из тачке 1. овог кон-
курса са најмање 50% од предрачуне^ вредности 
инвестиција. 

5. Кредити по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 4% годишње, с тим да рок ис-
плате добивеног кредита не може бити дужи за 
трамваје од 25 година а за тролејбуое од 8 година. 

6. Првенство за добивање кредита по овом кон-
курсу имаће тражиоци кредита који: 

1) нуде веће учешће у трошковима инвести-
ција; 

2) нуде краћи рок за исплату добивеног кре-
дита ; 

3) имају неповољнији однос између капацитета 
возног парка и броја превезених путника. 

7. Тражилац кредита је обавезан да положи 
гарантни износ према прописима важећим у вре-
ме доношења одлуке о кредиту. 

8. Захтев за кредит подноси се на прописаним 
банчиним обрасцима. 

9. Тражилац кредита уз захтев за кредит под-
носи инвестициони програм ревидован и одобрен 
од стране надлежног органа. 

10. Тражилац кредита је дужан да уз захтев за 
кредит поднесе потврду банке или надлежног 
органа да ће обезбедити средства за полагање га-
рантног износа и за понуђено учешће у трошкови-
ма инвестиција као и потврду (извештај) банке о 
његовом пословању преко жиро-рачуна и измири-
вању обавеза. 

11. Банка може условити одобрење кредита 
јемством политичкотериторијалне јединице. 

12. Захтев за кредит са потребном документа-
ци јом подноси се у 4 примерка најближој фили-
јали Јутословенске инвестиционе банке у року од 
30 дана од дана објављиван^ овог конкурса у 
„Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 396 
27. јуна 1961. године 

Београд 

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

Председник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Никола Миљанић, с. р. Хасан Бркић, с. р. 

По извршеном слављењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Закона о предузећима за 
путеве' објављеном у „Службеном листу ФНРЈ"' бр. 
27/61, поткрала грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПУТЕВЕ 

У члану 63. став 2. у седмом реду уместо броја 
„50" треба да стоји број „51". 

Из Савезне народне скупштине. Београд, 15. јула 
1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у Пречишћеном тексту Уредбе о 
завршним -рачунима привредних организација за 
1960. годину, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 52/6-0, поткрала ниже наведена т р е п н у 
те се даје 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ЗАВРШНИМ РАЧУНИМА ПРИВРЕД-

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 1960. ГОДИНУ 

У члану 32. после броја: „56" уместо тачке треба 
да стоји зарез и омашком испуштени број: „57.". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
законодавство и организацију, Београд, 5. јула 1961. 
године.. 
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УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

ка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА Ф Н ^ Ј У ИНДО-
НЕЗИЈИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ИНДО-

НЕЗИЈИ 

I 
Опозива се 
Стане Павлин са дужности изванредне^ и опу-

сом оћ еног амбасадора ФНРЈ у Индонезији.-, 

II 
Поставља се 
Др Алеш Беблер, досадашњи председник спољ-

вополитичкот одбора Савезне народне скупштине, 
за изванредно^ и оитуномоћеног амбасадора Федера-
тивне Народне Републике Југослав^ е у Индонезији. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 5 
6. јула 1961. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 25. од 17. јуна 1961. године објављује: 

Решење о измени у систематизацији радних ме-^ 
ста у Државном архиву Народне Републике Србије. 

У броју 26. од 24. јуна 1961. године објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о осни-

вању Института за електроник и телекомуникације 
„Михаило Пупин"; 

Уредбу о измени Уредбе о одређивању објеката 
и радова чије ће инвестиционе програме одобравати 
Извршно веће; 

^ Одлуку о одређивању основице и стопа допри-
носа за друштвене фондове'за школство који пла-
ћају приватне радње; 

Решење о одређивању представника Извршног 
већа, друштвених организација и установа у управ-
љању Продуктном брезом у Новом Саду. 

У броју 27. од 1. јула 1961. године објављује: 
Закон о здравствено^ заштити и здравственој 

служби; 
Одлуку о образовању Републичке комисије за 

припрему нацрта новог Устава Народне Републике 
Србије; 

Одлуку о избору председника и чланова Репу-
бличке комисије за припрему нацрта новог Устава 
Народне Републике Србије; 

Одлуку о избору председника, пот пр едс едник а 
и загшсшгчара Републичког већа Народне скупшти-
не Народне Републике Србије; 

Одлуку о избору председника, потпредседаика и 
записничара Већа произвођача Народне скупштине 
Народне Републике Србије; 

Одлуку о висини доприноса из дохотка привред-
них организација који издавачка предузећа упла-
ћују у Републички фонд за унапређивање изда-
вачке делатности; 

Одлуку о потврди одлука среских народних од-
бора о изменама и допунама статута срезова; 

Одлуку о избору и разрешењу судија; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о проду-

жењу рада Института за испитивање електричних 
појава „Никола Тесла" у Београду као научне уста-
нове; 

Одлуку о измени Одлуке о оквирима за утвр-
ђивање гголожајних плата службеника државних 
органа Народне Републике Србије; 

Решење о измени Решења о распореду износа 
допунских средстава за изградњу и опрему судских 
зграда, који ће се одобравати у 1961. години; 

Решење о допуни Решења о утврђивању про-
грама изградње нових и оправке и доградње по-
стојећих судских зграда, као и набавке опреме за 
нове и дограђене судске зграде; 

Конкурс за одобравање допунских средстава по-
литичкотериторијалних јединица за изградњу и о-
прему судских зграда у 19'62. години. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 22. од 9. јуна 1961. године 
објављује: 

Уредбу о посебном додатку за инспекторе рада 
Републичког инспектор ата рада; 

Уредбу о посебном додатку за тржишне инспек-
торе Републичког тржишног инспектор ата; 

Уредбу о посебном додатку за вет ер ин арене ин-
спекторе Управе за ветеринарство НРБиХ; 

Уредбу о Управи за ветеринар етно; 
Одлуку о почетку исплаћиван^ посебног додат-

ка за инспекторе Републичког рударског инотекто-
рата; 

Одлуку о оснивању Завода за упоређивање 
рада у јавним службама; 

Одлуку о установљен^ посебног додатка з-а 
службенике просветних установа који раде под 
условима штетним по здарвље; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о сталак 
шћењу Координационог одбора Извршног већа НР 
БиХ за доношење решења у одређеним пословима 
из на.длежности Извршног већа НРБиХ; 

Решење о изменама и допунама Решења о про-
глашењу Завода за водопривреду у Сарајеву за 
уста.нову са самосталном финансирање^ 

Решење о разрешењу и именовању председника 
републичких савета и разрешењу и постављењу 
секретара за шумарство Извршног већа НРБиХ; 

Решење о разрешењу и постављењу јавног пра-
вобраниоца НРБиХ. 

У броју 23. од 16. јуна 1961. нема службеног дела. 
У броју 24. од 23. јуна 1961. године објављује: 
Наредбу о висини трошкова трговине на велико 

у продаји одређених врста житарица и брашна; 
Наредбу о висини трошкова промета на велико 

у продаји одређених врста сточне хране индустриј-
ског порекла; 

Наредбу о допуни Наредбе о привредним делат-
ностима које се сматрају сличним занатској ради-
ности; 

- Наредбу о одређивању села и мањих места у 
којима приватну занатску радњу могу оснивати 
лица без спреме висококвалификованог односно жва-
лификованог занатског радника. 
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У броју 25. од 30. јуна 1961. године објављује: 
Закон о експлоатацији цитлареке и грнчарске 

глине, песка, гшвуака и камена; 
Закон о домовима ученика; 
Закон о оснивању Високе школе политичких 

наука; 
Закон о изменама и допунама Закона о образо-

вању одраслих у стручним школама; 
Закон о изменама и допунама Закона о помоћи 

жртва,ма фашистичког терора; 
Закон о допунама Закона о организацији упра-

ве V народним одборима; 
Одлуку о ослобођењу новинских и издавачких 

предузећа од плаћања доприноса Републичком ин-
вестипионом фонду; 

Одлуку о уплаћивању дела дохотка издавачких 
предузећа у Републички фонд за унапређивање из-
давачке делатности; 

Одлуку о измени Одлуке о оснивању, укидању, 
седишту и територијалној надлежности среских и 
окружних судова; 

Одлуку о давању сагласности ка финансијски 
план Републичког друштвеног фонда за школство 
за 1961. годину; 

Одлуку о потврди Уредбе о оснивању Секрета-
ријата за информације Извршног већа НРБиХ; . 

Одлуку о одобрењу Статута Угоститељске комо-
ре НРБиХ, Трговинске коморе НРБиХ и Занатско-
комуналне коморе НРБиХ; 

Одлуку о одређивању допунских избора у Из-
борном срезу Шипово; 

Одлуку о избору члана Извршног већа НРБиХ; 
Одлуку о избору председника, по-тпредседеика 

и записничара Републичког већа Народне скупшти-
не НРБиХ; 

Одлуку о и-збору председни-ка, потпредседника 
и з апи сни ч ара Већа произвођача Народне скупшти-
не НРБиХ; 

Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Решење Изборне комисије НРБиХ о раописиеа-

њу допунских избора за народног посланика Репу-
бличког већа Народне скупштине НРБиХ у Избор-
ном срезу Шипово. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

493. Одлука о допуни Одлуке о одређивању 
премија за пшеницу и раж рода 1961. го-
дине — — — — — — — — — — 757 

494. Правилник о саставу, задацима и посло-
вању Царинске комисије — — — — 757 

495. Наредба о благајничком максимуму и 
плаћању готовим новцем — — — — 758 

496 Наредба за примену Одлуке о одређивању 
премија за сирови памук рода 1961. године 759 

497. Наредба о изменама Наредбе о уплаћива-
н а појединих врста ^ прихода буџета и 
фондова на рачуне код Народне банке — 759 

498. Наредба о изменама Наредбе о. издацима 
за службена путовања, рад на терену и 
одвојен живот од породице који се при-
вредним организацијама признају као ма-
тери јални трошкови — — — — — — 760 

409. Наредба о престанку важења Наредбе о 
употреби дела динарских средстава оства-
рених извозом робе и услуга и дела уште-
да насталих при обрачунавању разлике у 
ценама при увозу и извозу — — — — 760 

Страна 
500. Наредба о одређивању производа за које 

се не могу повишавати постојеће продајне 
цене — — — — — — — — — — 760 

501. Наредба о утврђивању паритетних најви-
ших продајних цена за поједине сорти-
менте производа шумарства — — — — ,761 

502. Наредба о утврђивању паритетних најви-
ших продајних цена за поједине сорти-
менте цел-влакна и вештачке свиле — 761 

503. Наредба о утврђивању паритетних најви-
ших продајних цена за поједине врсте и . 
квалитете целулозе — — — — — — 762 

504. Наредба о престанку важења Наредбе о 
условима за стављање у промет цигарета 
„Драва" — — — — — — — — — 763 

505. Наредба о допунама Наредбе о утврђива-
њу за 1961. годину износа девиза за пла-
ћање робе која се увози на основу гене-
ралне дозволе — — — — — — — 763 

506. Упутство о измени Упутства за спрово-
ђење Одлуке о евиденцији и контроли 
цена одређених производа — — — — 763 

507. Наредба о допуни Наредбе о измени Та-
рифе за превоз путника у цивилном ва-
здушном саобраћају — — — — — — - 764 

508. Наредба о условима у погледу хигијенске 
исправност шкољки које се стављају у 
промет — — — — — — — — — 764 

509. Наредба о допуни Наредбе о одређивању 
установа за испитивање животних намир-
ница и за вршење суперанализа — — 764 

510. Решење о измени Решења о одређивању 
Списка функционалних резервних делова 
за опрему за потребе пољопривреде и шу-
марства на које се односи регрес — — 764 

511. Наредба о измени и допуни Наредбе о 
успостављању обавезног обалног и луч-
ког пилотирана — — — — — — — 765 

512. Списак ветеринареких целива и лекова 
за које је издата дозвола за стављање у 
промет на територији Југославен је — — 765 

513. Решење о југослав ене ким стандардима из 
области грађевинарства — — — — — 768 

514. Решење о допуни Решења о југословен-
сгоим стандардима за железничке шине — 768 

515. Одлука о измени Одлуке о висини учешћа 
корисника кредита у трошковима инве-
стиција у области пољопривреде које се 
финансирају из средстава Општег инве-
стиционог фонда — — — — — — 769 

516. Упутство о измени Упутства о ближим 
условима за одобравање кредита -путем 
непосредне погодбе из средстава Општег 
инвестиционог фонда у 1961. години за 
инвестиције у области пољопривреде — 769 

517. Х1ЛШ1 конкурс за давање инвестицио-
них кредита из средстава Општег инве-
стиционог фонда за набавку мехашгзације 
за поморске луке, речна пристаништа и 
остала велика утоварно-истоварна места у 
саобраћају — — — — — — — — 769 

518. Х1ЛХ конкурс за давање инвестиционих 
кредита из средстава Општег инвестици-
оног фонда за набавку електричних во-
зила за потребе градског саобраћаја — 770 

Исправка Закона о предузећима за путеве — 770 
Исправка Уредбе о завршним рачунима при-

вредних организација за 1960. годину — 770 
Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пешт. фах 226. 

—- Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 
Штампа Београдски графички завод, Београд 


