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147. 

Врз основа на членот 52 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 

СТРАНСТВО 

Член 1 
Со цел за развивање и усогласување на сора-

ботката на културните и просветните установи, оп-
штествените организации, стручните организации и 
поединци со странство, се основува Комисија за. 
културни врски со странство, која како орган на 
општественото самоуправување во областа на кул-
турните, просветните и научните врски со странство, 
ги врши работите определени со оваа уредба. 

Член 2 
Комисијата за културни врски со странство (во 

натамошниот текст: Комисијата) разгледува во це-
лина и на Сојузниот извршен совет и на надлежните 
сојузни органи на управата им предлага мерки за 
воспоставање и развивање соработка со странство 
на полето на културата, просветата и науката и за 
склучување конвенции и други спогодби за кул-
турни врски со странски земји. 

Комисијата учествува во склучувањето на кон-
венции и други спогодби за културна соработка со 
други земји и врз основа »а склучените конвенции 
ги утврдува годишните програми за културна сора-
ботка на Југославија со странски земји. 

Комисијата ги организира односно ги помага 
културните, просветните и научните акции на на-
шата земја во странство (приредување на изложби, 
гостување на уметнички ансамбли, размена на 
културни, просветни и научни работници и ел.), со 
цел за запознавање на странството со културните 
достигања на народите на Југославија. 

Комисијата одлучува за учеството на соодвет-
ните организации и одделни граѓани на нашата 
земја на муѓународни фестивали и други слични 
приредби ва кои учесниците ги ре презентира ат сво-
ите земји. 

Комисијата ги утврдува годишните планови за 
издавање на публикации за културниот живот на 
нашата земја наменети за странство. 

Комисијата може да им дава мислења и препо-
раки на самостојни установи, организации и пое-
динци со цел нивното учество да се усогласи со 
остварувањето на програмата за културна сора-
ботка на Југославија со странство. 

Комисијата во областа на културната соработка 
со странство врши и други работи што со посебни 
прописи ќе и бидат ставени во делокруг. 

Член 3 
Програмите за културна соработка од ставот 2 

на претходниот член му се доставуваат и на Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи, кој 
може на нив да стави приговор. Ако Комисијата 
не го усвои приговорот, конечна одлука донесува 
Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Комисијата ја сочинуваат претседател, секретар 

и определен број членови. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет именува претседател и 

најмногу пет членови на Комисијата. 
Покрај нив во Комисијата влегуваат како чле-

нови и лица што ги избираат односно определуваат 
општествените и стручните организации, устано-
вите и органите определени во членот 6 од оваа , 
уредба. 

Член 6 
Во Комисијата избираат: 
а) по три члена: 
— републичките совети надлежни за работите 

на културата, 
— Сојузниот (?овет за научна работа, и 
— Културно-просветниот совет на Југославија; 
б) по еден член: 
— Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз 

на работниот народ на Југославија, 
— Централниот одбор на Сојузот на синдика-

тите на Југославија, 
— Централниот комитет на Народната младина 

на Југославија, 
— Синдикатот на просветните и научните ра-

ботници на Југославија, 
— Српската академија на науките, 
— Југословенската академија на знаностите и 

уметностите. 
— Словенската академија на знаностите и умет-

ностите, 
— Универзитетот во Белград, 
— Универзитетот во Загреб, 
— Универзитетот во Љубљана, 
— Универзитетот во Сараево, 
— Универзитетот во Скопје, 
— Сојузот на ликовните уметници на Југосла-

вија, 
— Сојузот на драмските уметници на Југосла-

вија, 
— Сојузот на композиторите на Југославија, 
— Сојузот на книжевииците на Југославија, 
— Сојузот на музичките уметници на Југосла-

вија, 
— Сојузот на уметниците на применетите умет-

ности на Југославија, 
— Сојузот на филмските работници на Југо-

славија, 
— Здружението на филмските производители 

на Југославија, 
— Здружението на издавачките претпријатија 

и издавачките установи на Југославија, и 
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— Југословенското здружение на радио дифу-
зна ата. 

Во Комисијата определуваат по еден член како 
свој' претставник: 

— Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, 

— Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за просвета и култура, 

— Секретаријатот на Сојузниот изврше« совет 
за информации, 

— Секретаријатот иа Сојузниот извршен совет 
за народно здравје, и 

— Националната комисија за Организацијата 
на Обединетите нации за просвета, наука и култура 
(УНЕСКО). 

Член 7 
Мандатот на членовите на Комисијата трае две 

години. 
Во Комисијата можат повторно да бидат име-

нувани односно избрани или определени членови 
на кои им истекол мандатот. 

Член 8 
Должноста на член на Комисијата е почесна. 

Член 9 
Комисијата ги врши работите од својот дело-

круг на седници. 
Комисијата полноважно решава ако на седни-

цата присуствува мнозинство на нејзините членови. 
Заклучоците се донесуваат со мнозинство на 

гласовите на присутните членови. 
Седниците на Комисијата се одржуваат по по-

треба, а најмалку двапати годишно. 
Поблиските одредби за својата организација и 

работење ги утврдува Комисијата со деловник, што 
го донесува во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

Член 10 
Претседателот се грижи за подготвувањето на 

седниците на Комисијата, ги свикува и раководи со 
нивната работа. 

Претседателот ги потпишува заклучоците и дру-
гите акти што ги донесува Комисијата на седница. 

Претседателот врши и други работи што ќе му 
бидат ставени во должност со деловникот за работа 
на Комисијата или со нејзин заклучок. 

Член И 
Секретарот на Комисијата ги извршува заклу-

чоците на Комисијата и донесува конкретни реше-
нија од нејзиниот делокруг по работите определени 
со деловникот за работа на Комисијата. 

Секретарот се грижи за правилно и благовре-
мено извршување на работите на Комисијата. 

Во спогодба со претседателот, секретарот ги под-
готвува седниците на Комисијата. 

Секретарот на Комисијата го назначува Соју-
зниот извршен совет. 

Секретарот е јавен службеник. 

Член 12 
За проучување и давање мислења за одделни 

прашања од својот делокруг Компот јата формира 
постојани одбори. 

Одборите се формираат од членови »а Комиси-
јата, од културни и јавни работници и други струч-
њаци. 

Поблиски одредби за организацијата, за начинот 
на работата и за работите што ги вршат одборите 
содржи деловникот на Комисијата. 

Член 13 
Комисијата се грижи програмите за културна 

соработка и нејзината активност во областа на кул-

турната соработка со странство да и се сторат на 
годе« начин достапни на јавноста. 

Во Комисијата се води евиденција за формите 
и обемот на културната соработка со странство. 

Член 14 
Средствата за работа на Комисијата се форми-

раат од дотации од сојузниот буџет и од сопствени 
приходи. 

Со средствата од претходниот став Комисијата 
самостојно располага врз основа на финансискиот 
план што го донесува таа. 

Наредбодавец за извршување на финансискиот 
план е секретарот на Комисијата. 

Член 15 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

просвета и култура обезбедува стручна и админи-
стративна служба за Комисијата. 

Член 16 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста- ' 

нува да важи Уредбата за оснивање Комисија за 
културни врски со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/53). 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 43 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

148. 

Врз основа на членот 79 став 1 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБА ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 

Член 1 
Во Уредбата за општествените инвестициони 

фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56 и 6/57) 
во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 

„Средствата од Општиот инвестиционен фонд, 
освен ануитетите по дадените заеми од овој фонд, ги 
прибира, ги води и со нив ракува Народната банка. 
Овие средства Народната банка им ги става на 
располагање на Југословенската инвестициона бан-
ка, Југословенската селскостопанска банка и на 
други банки овластени за финансирање на инве-
стициите од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд, со цел за одобрување заеми за инвестиции 
и за финансирање без обврска за враќање, согласно 
со одредбите на сојузниот општествен план и на 
други сојузни прописи." 

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став 
3, кој гласи: 

„Со посебен пропис на Сојузниот извршен совет 
ќе се регулира, по потреба, извршувањето на одред-
бите од овој член." 

Член 2 
Членот 33 се менува и гласи: 
„Народната банка издава упатства за сите оп-

штествени инвестициони фондови како се води еви-
денцијата за собраните средства и дадените заеми. 

Сите банки што даваат заеми од општествените 
инвестициони фондови се должни да и поднесуваат 
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на Народната бакна податоци за користењето на 
средствата од тие фондови и за наплатените ану-
и т е т , на начинот што ќе го определи Народната 
банка. 

Југословенската инвестициона банка издава у-
латство за начинот на одобрувањето и за условите 
и начинот на користењето на заемите одобрени од 
општествените инвестициони фондови. За заемите 
што се одобруваат во областа на селското стопан-
с к о овие упатства ги издава Југословенската сел-
скостопанска банка." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршеа совет 

Р. п. бр. 50 
15 март I960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

149. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ДОХОД 
Член 1 

Во Уредбата за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/56, 6/59 и 48/59) во членот 118 став 
1 на крајот ца точката 8 точката се заменува со 
точка и запирка и се додаваат две нови точки, 
кои гласат: 

„9) на приходите на застапниците на установа 
за заштита на авторските м&ли права што со таа 
установа не се во работен однос; 

10) на приходите на граѓаните од вршењето на 
нотографскзи услуги за Сојузот на композиторите 
на Југославија, ако со тој Сојуз не се во работен 
однос/' 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и во целата 1960 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 48 

15 март 1960 година 
Белград 

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

150. 

Врз основа на членот 81 став 1 и членот 8<2 од 
Законот за државната управа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗЛ ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУ-

ЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Член 1 

Во Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот завод за статистика („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 51/57) по членот 1 се додава нов член 
1а, кој гласи: 

„Со работата на Заводот управуваат советот 
и директорот на Заводот во рамките на делокругот 
и овластувањата определени со оваа уредба." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Работите од делокругот на Заводот определен 

со членот 32 на Законот за сојузните органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), освен 
работите што се ставени во делокругот на советот, 
ги вршат: директорот, заменикот директор, помош-
никот директор, директорите на сектори, начални-
ците на одделенија, шефовите на отсеци, референ-
т н е и други службеници." 

Член 3 
По членот 3 се додава нова глава 1а со шест 

нови членови, кои гласат: 

„1а. Совет 
Член За 

Советот, како колегијален орган на управува-
њето на Заводот, ги врши следните работи: 

1) ги претресува и ги утврдува предлозите на 
перспективен и годишен план на статистичките 
истражувања што се вршат на целата територија 
на Југославија; 

2) ја претресува и ја утврдува програмата, содр-
жината и методолошките основи на редовните и 
вонредни статистички истражувања што се вршат 
на целата територија на Југославија; 

3) од гледиштето на изведувањето на статистич-
ки истражувања од сеошитествен интерес и зна-
чење дава мислење за статистичките истражувања 
на републичките заводи за статистика што не се 
предвидени со плановите од точката 1 на овој член; 

4) дава согласност предвидена со членот 23 став 
1 точка 2 од оваа уредба; 

5) ги определува насоките и донесува заклучо-
ци во погледна објавувањето на статистичките по-
датоци; 

6) ги претресува прашањата за стручното изди-
гање на стручните кадри и донесува заклучоци 
за тоа; 

^ 7) ги претресува прашањата за соработка со 
меѓународни и други статистички установи и ор-
ганизации во странство; 

8) го утврдува предлогот претсметка на Заво-
дот; 

9) го утврдува предлогот за систематизација на 
работните места во Заводот. 

Член 36 
Советот го сочинуваат претседател и членови, 

што Сојузниот извршен совет ги именува од редо-
вите на претставници на сојузните државни секре-
тари ј ати, на секретаријатите на Сојузниот извршен 
совет и други сојузни органи на упјравата, установи 
и општествени организации што ќе ги определи 
Извршниот совет, како и од редовите на стручњаци 
и јавни работници. 

Директорот на Заводот и директорите на репуб-
личките заводи за статистика по својот положај се 
членови на советот. 

Член Зв 
Претседателот и членовите на советот се име-

нуваат на две години. 
Сојузниот извршен совет може да го смени 

претседателот и членовите на советот и пред исте-
кот на срокот од претходниот став и на нивните ме-
ста — да именува но® претседател и членови на 
советот. Новиот претседател и членови на советот 
остануваат на должност онолку време колку уште 
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требало да трае мандатот на лицата на чии места 
се дојдени. 

Член Зг 
Претседателот на советот ги подготвува сед-

ниците на советот, ги свикува и раководи со нив. 
Во случај на спреченост, претседателот на со-

ветот го заменува член на советот што ќе го опре-
дели претседателот. 

Член Зд 
Советот полноважно решава ако на седницата е 

присутно мнозинството од неговите членови. 
Заклучоците на советот се донесуваат со мно-

зинство гласови на присутните членови. 
Член Зѓ 

Советот донесува деловник за својата работа." 

Член 4 
Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со работата на Заводот непосредно раководи 

и го претставува Заводот директорот." 

Член 5 
Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи: 
, Директорот на Заводот им дава согласност за 

објавување на статистичките податоци на други 
статистички органи, освен ако тие органи со сојуз-
ни прописи се овластени да ги објавуваат тие по-
датоци или се во прашање податоци што се одне-
суваат на сопствена дејност на одделни установи 
и стопански организации. Директорот на заводот не 
може ова свое овластување да го пренесе на други 
раководни службеници на заводот." 

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став 
3, кој гласи: 

„По исклучок од претходниот став, директорот 
може во случај на подолга отсутност од земјата или 
спреченост поради болест да го пренесе овластува-
њето од претходниот став врз свој заменик." 

Член 6 
По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 
„Ако директорот на Заводот смета дека заклу-

чоците на советот му се противни на законот или 
на други прописи, тој е должен за таквиот заклу-
чок веднаш да го извести Сојузниот извршен совет, 
»ој за тоа одлучува. 

Директорот може пред Сојузниот извршен совет 
да изнесе и други заклучоци на советот донесени по 
начелни прашања со кои не се согласува и може 
да бара Извршниот совет да одлучи за тоа.'' 

Член 7 
Во членот 23 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) да им дава согласност на одделни сојузни 

државни органи и установи за спроведување на 
вонредни статистички истражувања што се вршат 
надвор од статистичките органи на целата терито-
рија на Југославија, ако на тие сојузни органи и 
установи со сојузни прописи не им е дадено право 
да ги вршат тие статистички истражувања." 

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи: 
„Против решението за одбивање на давањето 

согласност од членот За точка 4 на оваа уредба 
може да му се изјави жалба на Сојузниот извршен 
совет." 

Член 8 
Називот на главата VII се менува и по него се 

додава нов член 27а, така што тие да гласат: 
„VII. Преодна и завршна одредба 

Член 27а 
До донесувањето на закон за статистиката, ста-

тистичките истражувања ги вршат статистичките 

заводи, а други органи, установи и организации 
можат да вршат такви истражувања само ако за 
тоа се овластени со прописи. 

Другите органи, установи и организации што се 
овластени со прописите, можат да вршат статисти-
чки истражувања на целата територија на Југо-
славија само ако таквите истражувања се предви-
дени со плановите на статистичките истражувања 
што ги донесува надлежниот сојузен орган, а ако 
такви статистички истражувања не се предвидени 
со тие планови, можат да ги вршат само во согла-
сност со Сојузниот завод за статистика." 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ ' \ 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 47 
15 март 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

151. 

Врз основа на членот 1 став 3 од Уредбата за 
банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54 и 13/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ДА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

Член 1 
Во Уредбата за Југословенската инвестициона 

банка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56) членот 
34 се брише. 

Член 2 
Во членот 36 ставот 1 се брише. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 49 
15 март 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

152. 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во вр-
ска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон и чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
АЛЕКС АНДРИЈ А 

1. Се отвора конзулат на Федеративна Народна 
Република Југославија во Александру а. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 
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3. Оваа одлука влегува во оила со денот на 
објавуваното во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 44 

15 март 1960 година 
Белград 

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

153. 

Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузине. извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ ВО СОСТАВОТ НА НЕКОИ ОДБОРИ 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Во одлуките за именување претседатели и чле-
нови на одбори и комисии на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/58, 5/59, 
21/59, 44/59 и 53/59) се вршат следните измени: 

1. Во Одборот за перспективен општествен план, 
се разрешуваат од функцијата на член на Одбо-
рот: Душан Секиќ, секретар на Централниот совет 
на ССЈ и Војо Николиќ, генерален директор на 
Југословенските железници, а се именуваат за чле-
нови: Љубо Бабиќ, член на Сојузниот извршен со-
вет, Милан Купрешанин, генерал-полковник и Бо-
ривоје Ромиќ, секретар на Централниот совет на 
ССЈ. 

2. Се именува за член на Одборот за стопанство 
Хасан Бркиќ, член на Сојузниот извршен совет и 
секретар за индустрија. 

3. Во Одборот за просвета и култура, се разре-
шува ^ од функцијата на член на Одборот Хасан 
Бркиќ, член на Сојузниот извршен совет, а се име-
нуваат за членови: Мома Марковиќ, член на Со-
јузниот извршен совет и Драгомир Вучиниќ, секре-
тар на Комисијата за културни врски со странство. 

4. Се разрешува од функцијата на член на Од-
борот за организациони и управни прашања Мар-
јан Брецељ, член на Сојузниот извршен совет. 

5. Се именува за член на Одборот за економски 
односи со странство Марјан Брецељ, член на Со-
јузниот извршен совет. 

Р. п. бр. 45 
15 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

154. 

Врз основа на членот 83 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

ЗА ТУРИЗАМ 

1. Се основува Совет за туризам (во натамо-
шниот текст: Совет), како стручен совет на сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет. 

2. Советот ги разгледува прашањата од областа 
на туризмот и му дава на сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет ми-
слење Pt предлози за мерки за унапредување на 
туризмот. 

Советот особено дава мислење за нацртите на 
закони и други прописи од областа на туризмот, 
укажува на потребата од донесување на тие закони 
и прописи, укажува на потребата од преземање 
мерки за унапредување на туризмот и дава мислење 
за програмата на инвестициите во областа на тури-
змот, за туристичката пропаганда во земјата и во 
странство и за другите поважни прашања од областа 
на туризмот. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет е должен при донесувањето или 
предлагањето на прописи што ги регулираат праша-
њата од областа на туризмот, а за чие донесување 
односно предлагање е овластен тој, да прибави прет-
ходно мислење од Советот. 

3. Советот го сочинуваат претседател и потребен 
број членови, што од редовите на претставници на 
државни органи, установи и организации, како и 
истакнати стручњаци за прашањата од областа на 
туризмот, ги именува Сојузниот извршен совет по 
предлог од сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на стоковниот промет. 

4. Седниците на Советот ги подготвува, ги сви-
кува и на нив претседава претседателот на Советот. 

Во случај на спреченост, претседателот на Со-
ветот го земенува член на Советот што ќе го опре-
дели сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет. 

5. На седница на Советот можат да се повику-
ваат и претставници на соодветни сојузни и репу-
блички органи на управата, на установи и органи-
зации кога се на дневен ред прашања што се од 
интерес за тие органи, установи односно органи-
зации. 

6. Материјалите за седниците на Советот ги 
подготвува и административните и стручните ра-
боти за Советот ги врши сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет. 

7. Средствата за работа на советот се обезбе-
дуваат во претсметката на сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет. 

8. Советот донесува свој деловник во согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет. 

9. За спроведувањето на оваа одлука ќе се 
грижи сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет. 

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

P. п. бр. 5(2 
15 март I960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

155. 

Врз основа на одредбата од точката 2 главата 
XVIII на Сојузниот општествен план за I960 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ВО 1960 ГОДИНА ЗА УЧЕ-
СТВО И ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО ЗАЕМИТЕ ОД 

ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
1. Југословенската инвестициона банка и Југо-

словенската селскостопаиска банка можат со ко-
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рибниците на заеми од Општиот инвестиционе« 
фонд и со нивните гаранти во 1960 година да дого-
вараат од банкарските средства кредити за плаќање 
на обврските спрема Општиот инвестиционен фонд, 
тл тоа за гарантни износи, за учество во трошоците 
на инвестициите и за разлики меѓу фактичните и 
пресметковните трошоци на инвестициите. 

2. Кредитите од претходната точка можат да 
се одобруваат најмногу до вкупниот износ од 8 
милијарди динари. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите ќе ги утврди вкупните износи до кои 
банките од претходната точка можат да одобруваат 
кредити. 

3. Кредитите се даваат со интерес по норма од 
в̂ /о годишно и со срок за враќање кој не може да 
биде подолг од една година. 

4. Во договорот со корисникот на кредитот ќе 
се предвидат средствата на корисникот на кредитот 
односно на гарантот што ќе се употребат за отпла-
та на кредитот, како и правото на банката од овие 
средстава да може да врши наплата на пристигна-
тиот долг и без претходна согласност од корисникот 
на кредитот односно од гарантот. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за давање краткорочни 
позајмици на корисниците на заемите од Општиот 
инвестиционен фонд и на нивните гаранти за под-
мирување на обврските спрема фондот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/56). 

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

P. п. бр. 54 
15 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

156. 

Врз основа на точ. 13 и 18 од одделот II главата 
XVII и точката 2 од главата XVIII на Сојузниот 
општествен план за 1960 година, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВ-
КА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ДОМАШНО СЕ-

РИСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 1960 ГОДИНА 

1. Од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд Југословенската инвестициона банка ќе им 
одобрува заеми на стопанските организации што 
произведуваат товарни моторни возила и а вт: буси 
од домашно сериско производство заради обезбеду-
вање продажба на тие производи на кредит. 

2. Заемите според претходната точка банката 
може да ги одобрува до вкупниот износ од 8.000 
милиони динари, со срок за исплата до 5 години и 
со интерес по норма од 4% годишно. 

3. Стопанските организации од точката 1 на 
оваа одлука можат производите наведени во точка-
та 1 од оваа одлука да ги продаваат на кредит 
под услов купувачот да учествува најмалку со 50% 
од вредноста на набавката. 

4. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите да донесува, по по-
треба, поблиски прописи за примена на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 56 
15 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен слвет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

157. 

Врз основа на точката 18 од одделот II главата 
XVII на Сојузниот општествен план за 1960 година 
и чл. 4 и 5 од Уредбата за заемите за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/58 и 26/59), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАЕМИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕ-
СТИЦИОНА БАНКА ГИ ОДОБРУВА ЗА НАБАВ-

КА НА ОПРЕДЕЛЕНА УВОЗНА ОПРЕМА 

1. Југословенската инвестициона банка ќе одо-
брува од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд заеми за купување опрема што се увезува 
во рамките на Спогодбата за регулирање на нере-
шените финансиски и стопански прашања, од 29 мај 
1956 година, склучена со Унгарија. 

2. Овие заеми се одобруваат под условите: 
1) инвеститорот да учествува во трошоците на 

инвестициите ка ј друмските возила со 25<Vo, а ка ј 
другата опрема, вклучувајќи ги тука и дамперите, 
со 10% од вредноста на опремата; 

2) срокот за исплата на заемите за лучки кре-
валки да изнесува до 20 години, за друмски возила 
до 5 години, за дампери и друга опрема, освен опре-
мата за мелничката индустрија — до 10 години. 
За опремата во мелничката индустрија срокот за 
исплата на заемите ќе го утврди Југословенската 
инвестициона банка според фактичните можности 
на инвеститорот за отплатување на заемот, со тоа 
што овој срок да не може да биде подолг од пропи-
шаниот срок на амортизацијата за оваа опрема; 

3) интересната норма да изнесува 4°/о годишно. 
3. Барањата за заем можат да се поднесат без 

оглед на височината на пресметковната вредност 
на инвестициите. 

4. Кон барањата за заем, наместо инвестицио-
ната програма, се поднесува документација што 
треба да содржи податоци за функцијата, намената 
и економската оправданост на инвестицијата, без 
оглед на вредноста на опремата за која се бара 
заем. 

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

P. п. бр. 53 
15 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Мијалко Тодоровиќ, е- р. 
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158. 

Врз основа на точката 18 одделот II главата XVII 
на Сојузниот општествен план за 1960 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ОПШТИ-
ОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН 

И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОВИЕ 
СРЕДСТВА 

1. Од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд предвидени во одделот II точка 2 под А од-
редба 8 од главата XVII на Сојузниот општествен 
план за 1960 година, Југословенската инвестициона 
банка ќе издвои износ од 1.000 милиони динари и ќе 
го употреби за давање заеми за продолжување на 
станбената изградба во рудниците на јаглен. 

2. Југословенската инвестициона банка ќе им 
дава инвестициони заеми од претходната точка ис-
клучиво на оние рудници на јаглен чија станбена 
изградба е финансирана во претходните години од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд, со тоа 
што првенство да имаат рудниците: 

1) што постигнуваат поголемо производство; 
2) што ќе понудат најголемо учество во трошо-

ците на инвестициите. 
3. Според оваа одлука можат да се даваат заеми 

со задолжително учество на инвеститорот во тро-
шоците на инвестициите — од најмалку 60°/о. 

4. Поединечни заеми што се даваат според оваа 
одлука не можат да бидат поголеми од ШО милиони 
динари. 

5. Кон барањето за заем заемобарателите ќе 
поднесат: 

1) потврда за обезбедување на височината на 
учеството заверена од банката ка ј ноја се наоѓаат 
тие средства; 

2) образложение во кој степен влијае станбената 
изградба врз обемот на производството. 

6. На заемите што се даваат според оваа од-
лука се плаќа интерес по норма од 1°/о. Најдолгиот 
срок за исплата на заемот изнесува 30 години, од-
носно колку и векот на траењето на рудникот, ако 
е овој пократок од 30 години. 

7. Барањето за заем може да се поднесе во срок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

8. Барањето за заем се поднесува во 3 примерка 
до најблиската филијала или до републичката цен-
трала на Југословенската инвестициона банка. 

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

P. п. бр. 57 
15 март I960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

159. 

Врз основа на чл. 6, 91, 102 и 116 до 118 од 
Уредбата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/56, 16/58, 6/59, 48/59 и 52/99), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВО 1960 ГОДИНА НА 

ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД ЗА 1959 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за продолжување на важењето 
во 1960 година на Одлуката за нормите на данокот 
на доход за 1959 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/59) по точката 1 се додава нова точка la, 
која гласи: 

„1а. Данок на доход по норма од бруто приходот 
се плаќа: 

1) на провизиите на застапниците на установа 
за заштита на авторските мали права што с?о таа 
установа не се во работен однос — по норма од 
15°/о; 

2) на приходите што граѓаните ќе ги остварат 
со вршење нотографски услуги за Сојузот на ком-
позиторите на Југославија, ако со тој Сојуз не се 
во работен однос — по норма од 15%>." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува во целата 1960 година. 

Р. п. бр. 55 
15 март I960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

160. 
Врз основа на членот 43 од Уредбата за орга-

низацијата на заводите за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ТРАЕЊЕТО НА МАН-
ДАТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЈАТА НА 

ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Се продолжува траењето на мандатот на чле-
новите на собранијата на сите заводи за социјално 
осигурување, како и на членовите на собранијата 
на филијалите на околиските заводи за социјално 
осигурување и на членовите на одборите на испо-
ставите за социјално осигурување, до новите из-
бори на собранија и одбори што ќе се одржат 
по донесувањето на нови прописи за ор га низ аци јата 
на социјалното осигурување. 

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

P. п. бр. 60 
15 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е р-
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161. 

Брз основа на членот 175 став 3 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52'59), членот 6 став 2 од Законот 
за пазарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/59), членот 2 став 1 точка 3 од Уредбата за 
определување на сојузните матични у п р а в и ор-
гани за прашањата на стручното оспособување на 
кадрите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29^59) и чле-
нот 17 став 2 точка 3 од Правилникот за стручната 
спрема на управните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/59) во согласност со Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за општа управа, 
сојузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ПАЗАРНИТЕ 

ИНСПЕКТОРИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува стручната 

спрема на пазарните инспектори и службеници од 
членот 5 став 3 на Законот за пазарната инспек-
ција. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат и 
на старешините на околиски пазарни инспекторати 
и на старешините на организациони единици од 
членот 11 став 1 и членот 12 став 2 на Законот за 
пазарната инспекција. 

Член 2 
За пазарни инспектори на Сојузниот пазарен 

инспекторат, на републичките пазарни инспекто-
рати и на пазарните инспекторати на автономните 
единици, како и за старешини на околиските па-
зарни инспекторати, може да биде назначено лице 
што има висока или виша стручна спрема. 

Како стручна спрема во смисла на претходниот 
став се подразбира, и тоа: 

1) како висока стручна спрема — завршен еко-
номски, правен, земјоделски, шумарски, ветерина-
рен или друг соодветен факултет или на нив рамна 
висока школа, пропишан стаж и положен стручен 
испит; 

2) како виша стручна спрема — завршена виша 
управна школа или друга соодветна виша школа, 
пропишан стаж и положен стручен испит. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, за пазарен инспектор, како и за старешина 
на околиски пазарен инспекторат, може да биде 
назначено и лице што има средна стручна спрема. 

Член 3 
За околиски и општински пазарен инспектор, за 

службеник од членот 5 став 3 на Законот за па-
зарната инспекција, како и за старешина на орга-
низациона единица од членот 11 став 1 или членот 
12 став 2 на тој закон, може да биде назначено лице 
што има средна стручна спрема. 

Како средна стручна спрема се подразбира за-
вршено средно економско училиште односно друго 
соодветно стручно училиште или гимназија, про-
пишан стаж и положен стручен испит. 

Член 4 
Сојузниот Државен секретаријат за работите на 

стоковниот промет, во спогодба со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, опре-

\ 
делува кое друго училиште дава школска опрема 
во смисла на членот 3 став 2 на овој правилник. 

Член 5 
Како стаж во смисла на чл. 2 и 3 на овој пра-

вилник се подразбира време од најмалку две го-
дини поминати на работи на промет на стоки и вр-
шење услуги во стопански или општествени орга-
низации, како и на соодветни работи во органи на 
државната управа, во редовни или стопански судо-
ви, во јавно обвинителство или јавно правобрани-
телство, 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет може да дава објасненија за тоа 
кои работи се сметаат како работи на промет на 
стоки и вршење услуги и како соодветни работи 
во смисла на претходниот став. 

Член 6 
Како стручен испит во смисла на чл. 2 и 3 на 

овој правилник се смета положен општ дел од 
стручниот испит според програмата од членот 16 на 
Правилникот за стручната спрема на управните 
службеници и посебен дел од стручниот испит од 
членот 7 на овој правилник. 

U. Градиво на посебниот дел од стручниот испит 

Член 7 
Градивото на посебниот дел од стручниот испит 

опфаќа: 
1) прописи од областа на стоковниот промет, 

и тоа: 
а) прописи што се однесуваат на прометот на 

стоки; 
б) прописи што се однесуваат на вршењето на 

услуги во областа на стоковниот промет, како што 
се трговски, угостителски, туристички, занаетчиски 
и издавачко-печатарски услуги, услуги на дома-
ќинствата и други слични услуги; 

в) прописи со кои се определуваат својствата, 
квалитетот, обележувањето и пакувањето на сто-
ките и другите услови за производство на стоки и 
нивно пуштање во промет (прописи за квалитетот 
на стоките); 

2) организација, надлежност, овластувања и 
меѓусебни односи на органите на пазарната ин-
спекција; 

3) метод на контрола и постапка на органите 
на пазарната инспекција и на пазарните инспек-
тори; 

4) основни начела на а д министративно - к а з не -
ната и кривичната постапка; 

5) познавање на стоки; 
6) стопанска математика и книговодство во обем 

колку е потребно за вршење контрола на приме-
ната на прописите од областа на стоковниот промет 
и вршењето на услуги. 

Програмата на посебниот дел од стручниот 
испит ја пропишува сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на стоковниот промет според гра-
дивото од претходниот став. 

III. Полагање на стручниот испит 

Член 8 
Пазарните инспектори, старешините и службе-

ниците од чл. 2 и 3 на овој правилник го полагаат 
стручниот испит пред испитната комисија што ја 
определува: 

1) за пазарните инспектори на Сојузниот па-
зарен инспекторат — Секрет ари ј атот на Сојузниот 
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извршен совет за општа управа, по предлог од со-
јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет; 

2) за пазарните инспектори на другите инспек-
торати односно органи надлежни за работите на 
пазарната инспекција, како и за старешините на 
тие инспекторати односно органи — републичкиот 
секретаријат на извршниот совет за општа управа, 
по предлог од републичкиот државен секретаријат 
за стоковен промет. 

IV. Стручно образование на пазарните инспектори 

Член 9 
Согласно со членот 20 од Законот за пазарната 

инспекција, органите на пазарната инспекција мо-
жат да организираат стручни курсеви, семинари и 
сл. заради образование и стручно усовршување на 
пазарните инспектори и на старешините на инспек-
торатите односно на организационите единици што 
вршат работи на пазарната инспекција. 

Член 10 
Курсевите и семинарите од претходниот член 

се организираат врз основа на решението што го 
донесува старешината на органот на управата во 
чиј состав е службата на пазарната инспекција.-

Со решението од претходниот став се опреде-
лува местото и времето на одржувањето на курсот 
односно семинарот, условите под кои пазарните 
инспектори ќе се примаат на курсот односно семи-
нарот, програмата на курсот односно семинарот, и 
друго. 

Член 11 
Ако е курсот организиран заради подготвување 

за полагање на посебниот дел од стручниот испит, 
лицата што го посетувале курсот го полагаат овој 
испит на крајот на курсот пред соодветната испитна 
комисија од членот 8 на овој правилник. 

Ако курсот го организира сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, ли-
цата што го посетувале курсот го полагаат овој 
испит пред комисијата формирана според членот 
8 точка 1 на овој правилник, без оглед на тоа каде 
се запослени. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 12 
Службеник што при преминот во служба на 

пазарната инспекција е должен според решението 
за назначување да положи стручен испит за соод-
ветно звање на управен службеник, го полага оп-
штиот дел од испитот за тоа звање според програ-
мата на општиот дел од стручниот испит за управни 
службеници, а посебниот дел од испитот според 
програмата на посебниот дел од стручниот испит 
од членот 7 на овој правилник. 

Член 13 
Управните службеници со положен стручен 

испит што преминуваат од друга служба во служба 
на пазарната инспекција, ќе полагаат дополнителен 
испит од градивото на посебниот дел на програмата 
на стручниот испит од членот 7 на овој правилник. 

Службениците што при преминот од некоја дру-
га служба во служба на пазарната инспекција го 
менуваат звањето, а положиле стручен испит во 
службата од која преминуваат, ќе полагаат допол-
нителен испит од градивото на посебниот дел на 
стручниот испит од членот 7 на овој правилник 
ипо не е содржано во градивото на стручниот испит 
што го положиле. 

Градивото за полагање на стручниот испит спо-
ред претходниот став, го определува органот што 
ја формирал испитната комисија. 

Член 14 
Службениците преведени врз основа на точката 

16 ст. 4 и 5 на Упатството за спроведување на од-
редбите од IV дел на Законот за јавните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/57) што во 
срок од две години по објавувањето на програмата 
на посебниот дел од стручниот испит (член 7 став 
2) не ќе го положат посебниот испит за признавање 
на средна стручна спрема, по истекот на тој срок 
ќе бидат разрешени од должноста на пазарен ин-
спектор односно не ќе можат натаму да вршат ра-
боти на пазарната инспекција. 

Член 15 
Во се друго за пазарните инспектори во поглед 

на стручната спрема согласно ќе се применуваат 
соодветните одредби од Правилникот за стручната 
спрема на управните службеници. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за струч-
ната спрема на инспекторите на пазариштето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 2/54). 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 660/1 

26 февруари 1960 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на стоковниот промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

162. 

Врз основа иа членот 17 став 2 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1960 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/50), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ЈАВНИ-
ОТ МЕЃУМЕСЕН АВТОБУСКИ СООБРАКАЈ ПРИ-

ЗНАЕНИ СО СОЈУЗНИ ПРОПИСИ 

1. Стопанските организации овластени за пре-
воз на патници на редовните автобуски линии во 
јавниот меѓумесен автобуски сообраќај (во натамо-
шниот текст: претпријатијата) го остваруваат надо-
местокот за извршените превози по хтовластиците 
признаени со сојузни прописи (носители на орденот 
„Народен херој", на „Партизанска споменица 1941", 
„Караѓорѓева ѕвезда со мечеви", „Бел орел со мече-
ви" и „Златна медал ј-а на Оби лик" установена во 
Црна Гора 1851 година, воени инвалиди од војните 
и други уживатели на инвалидски права по овој 
основ, народни пратеници на Сојузната народна 
скупштина и корисници на годишен одмор) со под-
несување барање за надоместок до банката тај која 
имаат жиро сметка. 

2. Кон барањето за надоместок од претходната 
точка, претпријатијата прилагаат: 

1) пресметка на надоместокот специфицирана 
по видови и височина на повластиците со назначу-
вање на вкупниот број на продадените повластени 
билети, на вкупниот износ на полната цена на пре-
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возната услуга и иа вкупниот износ на повласти-
циге за кои се бара надоместокот; 

2) посебни списоци на продадените повластени 
билети, и тоа посебно за секој вид повластици во 
кои се внесува: реден број, број на издадениот по-
властен билет и износ на надоместокот по секој 
издаден повластен билет. 

Списоците од претходниот став се сочинуваат 
во два примерка од кои еден примерок останува кај 
банката, а другиот — кај претпријатието заедно со 
документацијата врз основа на која се направени 
овие списоци. 

3. Претпријатијата се должни повластените би-
лети за кои според оваа наредба остваруваат надо-
месток да ги издадат посебно за секој корисник. 

Повластените билети од претходниот став мо-
раат да ги содржат следните податоци: 

(формат 125X88 мм) 
»> __ 

(Меѓумесен автобуски сообраќај во НР ) 

(печат на претпријатието) 

Серија " № 
Повластен билет 

за 
по повластица — 

(полн назив на повластицата) 
Број На релација од 
до км 

полна цена динари 
°/о на повластицата дин. 

за наплата динари 
и со букви: 

Важи за денот Број на седиштето 
Час на тргнувањето 

« 

4. Повластените билети ги печатат автобуските 
претпријатија. 

5. Повластениот билет издаден со податоците од 
точката 3 став 2 на оваа наредба, се испоставува во 
два примерка со употреба на двојно индиго. Ориги-
налот од овој билет му останува на претпријатието, 
а копијата му се издава на корисникот на повла-
стицата. 

Повластениот билет се пополнува со мастилен 
или хемиски патент молив. 

6. Кога банката ќе утврди дека барањето за ре-
грес во поглед на пресметката на тој надоместок 
и потполноста на документацијата е точно, износот 
на надоместокот му го одобрува на подносителот на 
барањето на товар на сметката бр. 339587 — Повла-
стици во автобускиот сообраќај според сојузни 
прописи. 

7. Народната банка — Финансиската инспекци-
ја на Службата на општественото книговодство е 
должна најмалку еднаш во три месеци да врши 
контрола на исправноста на пресметувањето на 
остварениот надоместок и на точноста на докумен-
тацијата врз основа на која се врши ова пресме-
тување. 

8. Барањето за надоместок претпријатијата го 
поднесуваат во сроковите што спогодбено ќе ги 
утврдат со банката, а најдоцна до 30-ти во месецот 
за изминатиот месец. 

9. Претпријатието е должно оригиналите на из-
дадените повластени билети со пресметките и спи-
соците од точката 2 на оваа наредба да ги чува 

како парични документи. Оригиналите на овие би-
лети мораат да брадат сложени по видови на повла-
стиците и по редот како се внесени во списоците. 

10. За извршените превози со повластени биле-
ти издадени од 1 јануари до 30 април 1960 година, 
претпријатијата ќе остварат надоместок според 
^поставените повластени билети на досегашните 
обрасци и врз основа на документацијата пропиша-
на во точката 2 од оваа наредба. 

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

Бр. 07-7192/1 
16 март 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

163. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за упо-
треба на средствата од резервниот фонд на стопан-
ските организации за внатрешна трговија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/50), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПО-
ТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВНАТРЕ-

ШНА ТРГОВИЈА 
1. Како стопански организации за внатрешна 

трговија што можат да ги користат средствата од 
својот резервен фонд за подривање на разликите 
меѓу набавките и продавните цеии на индустри-
ските стоки според одредбите од Одлуката за упо-
треба на средствата од резервниот фонд на сто-
панските организации за внатрешна трговија се 
подразбираат сите стопански организации за вна-
трешна трговија, без оглед дали се занимаваат со 
промет на стоки на големо или на мало. 

2. Како индустриски стоки затечени на запаси 
во стопанска организација за внатрешна трговија 
која може да ги користи средствата од својот ре-
зервен фонд за покривање на разликите меѓу на-
бавките и продавните цени, се подразбираат стоките 
затечени на запаси на 1 јануари на односната го-
дина, што пред тоа биле набавени непосредно од 
стопанска организација од која и да е гранка на 
индустријата што ги произвела во земјата, стоките 
што биле набавени од трговска организација за 
промет на стоки на големо, без оглед дали тие 
произлегуваат од индустриско или занаетчиско 
производство, како и стоките што биле непосредно 
увезени од странство или набавени непосредно од 
увозник. 

Средствата на резервниот фонд не можат да 
се употребат за покривање на разликата меѓу на-
бавната и продавната цена на стоките произведени 
во рударството или на стоките набавени непосред-
но од производители од областа на занаетчиството. 

3. Средствата на резервниот фонд затечени на 
1 јануари можат да се употребат во текот на целата 
година за покривање на разликите меѓу набавките 
и продаваните цени на стоките затечени на залаел 
на стопанска организација за внатрешна трговија, 
ако тие средства не се потрошени за такви и други 
цели од 1 јануари до моментот на нивното кори-
стење. 

Како средства затечени во резервниот фонд на 
1 јануари односната година се сметаат и средствата 
што произлегуваат од поранешните години, сред-
ствата што се распоредени во тој фонд според за-
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вршната сметка за изминатата година, како и сред-
ствата на нераспределениот дел од чистиот приход 
што во текот на годината се распределени и упла-
тени во резервниот фонд пред нивната употреба. 

4. Стопанската организација за внатрешна тр-
говија може да ги употреби средствата од својот 
резервен фонд за покривале на разликите настана-
ти меѓу набавните цени на индустриските стоки за-
течени на запаси на 1 јануари односната година и 
постигнатите ирод авни цени на тие стоки, ако таа 
разлика настанала: 

1) поради тоа што индустриските стоки затече-
ни на залаел на 1 јануари односната година биле 
набавени порано по цени повисоки од цените по 
кои стоките од тој вид и квалитет се набавуваат во 
текуштиот период, така што стоките затечени на 
залаел да не можат да се продадат ни по набавките 
цени, та поради продажбата на тие стоки по цени 
пониски од набавките цени се појавува загуба во 
височината на разликата меѓу набавките и постиг-
натите продавни цени; 

2) поради тоа што индустриските стоки затече-
ни на запасти се набавени порано по цени повисоки 
од цените по кои тие се продадени во текуштиот 
период во кој стопанската организација повеќе не 
набавува такви стоки, та поради продажбата на тие 
стоки по цени пониски од набавните се појавува 
загуба во височината на разликата меѓу набавките 
и продавните цени. 

Како набавки цени, во смисла на претходниот 
став, се подразбираат цените утврдени врз основа 
на индивидуалните калкулации, што се состојат од 
набавни цени фактурирани од страна на добаву-
вачот (продавачот) на односните стоки, наголемени 
со зависните трошоци (трошоци на допремата на 
стоките до складот) и со данокот на промет кој не 
е содржан во цената фактурирана од страна на 
добавувачот. 

5. Средствата на резервниот фонд можат да се 
употребат според претходните точки на ова упат-
ство само за покривање на разликите меѓу набав-
ките и продавните цени на индустриските стоки 
затечени на запасти на 1 јануари и продадени во таа 
година до крајот на месецот изминат пред месецот 
во кој се употребуваат средствата на резервниот 
фонд. 

6. Стопанската организација што ги употребува 
средствата на резервниот фонд за покривање на 
разликите меѓу набавките и продавните цени на 
индустриските стоки, е должна кога соодветниот из-
нос од резервниот фонд го пренесува на жиро смет-
ката да и поднесе на банката список на односните 
стоки со следните податоци: 

1) реден број; 
2) на-зив на стоките; 
3) количина на стоки во единици на мерка, за-

течена на запаси на 1 јануари односната година; 
4) набавна цена на стоките по единица на 

мерка; 
5) вкупна вредност на стоките по набавки цени 

(количина на стоките наведена под 3, помножена со 
цената наведена под 4); 

6) количина на стоки во единици на мерка, 
продадена во текуштата година од 1 јануари до 
крајот на изминатиот месец, односно во времето за 
кое се врши пресметувањето; 

7) постигната продавна цена по единица мерка; 
8) вкупна реализација за продадената количи-

на на стоки (продадената количина на стоки на-
ведена под 6, помножена со продавната цена на-
ведена под 7); 

9) зап аси на непрсдадени стоки во единици на 
мерка (количината на стоки наведена под 3, нама-
лена за количината на продадени стоки наведена 
под 6); 

10) вредност на непродадените стоки по набавки 
цени (количината на непродадена! стоки, помноже-
на со набавната цена наведена под 4); 

11) вкупно реализација (наведена под 8) и вред-
ност на непродадените стоки (наведена под 10); 

12) разлика меѓу вредноста на стоките по на-
бавки цени (наведена под 5) и реализацијата наго-
лемена со вредноста на непродадените стоки (на-
ведена под 11); 

Еден примерок на списокот од претходниот став 
стопанската организација ќе му достави на органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на финансиите на нејзиното седи-
ште, заради спроведување контрола на правилноста 
на извршената пресметка и употребата на разли-
ката меѓу набавките и постигнатите цени на одно-
сните стоки. 

7. Стопанската организација не е должна да му 
ги врати на сводот резервен фонд средствата што 
од него правилно ги употребила според одред&гге 
на ова упатство. 

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

Бр. 12-6299/1 
16 март 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

164. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Уредбата за 
платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 
44/58, 1/59 и 53/59), Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за општа управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАУШАЛЕН НАДОМЕ-
СТОК НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

НАД 30°/в ДО 50°/о ОД ПЛАТАТА 

1. На возачите на моторни возила на органите, 
установите и организациите, за кои важи Законот 
за јавните службеници, може во смисла на членот 
20 став 2 од Уредбата за платите на техничкиот 
персонал и на помошните службеници да им се 
определи паушален надоместок за не нормирано ра-
ботно време од 30°/о до 40fl/o од платата ако во текот 
на месецот поминат од 270 до 290 часови во служба, 
а над 40°/о до 50°/о од платата ако во текот на ме-
сецот поминат над 290 до 312 часови во служба. 

2. Надоместокот за ненормирано работно време, 
определен во смисла на претходната точка, може 
да се исплати само за месецот во кој возачот на 
моторно возило поминал во служба онолку часови 
колку што е утврдено во решението за определу-
вање на паушалниот надоместок. 

Утврдувањето на бројот на часовите поминати 
во служба заради исплата на надоместокот според 
претходниот став, се врши врз основа на евиденци-
јата за времето што го поминале возачите на мо-
торни возила во служба. 

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

Бр. 06—4814/1 
9 март 1960 година 

Белград 
Секретар 

за општа управа, 
Војо Биљановиќ, е. р. 
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165, 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за прси заодите лните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИГУР-

НОСНО СТАКЛО 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Сигурносни стакла за друмски и 
шински возила. Дефиниции. Мерки и 
услови за испорака — — — — — JUS ВЈЕ3.701 

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. 14—1148 
14 март I960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

166. 
Врз основа на членот 32 став 1 тон. 1 до 4 од 

Уредбата за давање потрошувачки кредити на ра-
ботниците, службениците и на другите определени 
категории 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 над-
лежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 
18/59), во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, Народната 
банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 
1. Потрошувачкиге кредити можат да им се да-

ваат најмногу до следните износи, и тоа: 
1) на работниците и службениците во редовен 

работен однос — до 1/5 од нето износот на личниот 
доход или платата што ќе ја остварат за времето 
за кое се дава кредитот; 

2) на пензионерите и инвалидите — до 1/5 од 
вкупната пензија односно инвалиднина што ке ј а 
примат за времето за кое се дава кредитот; 

3) на лицата на самостојни занимања — до 1/5 
од вкупниот износ на кој плаќаат социјално оси-
гурување, за времето за кое се дава кредитот; 

4) на имателите на приватни занаетчиски ду-
ќани — до 1/5 од основицата на која им е извршен 
облогот со данок на доход за изминатата година 
односно за текуштата година, ако данокот го пла-
ќаат паушално, пресметана за времето за кое се 
дава кредитот а намалена за износот на обложе-
ниот данок. 

2. Потрошувачките кредити за купување инду-
стриски стоки, освен прехранбените артикли и 
градежните материјали, можат да им се даваат: 

1) на работниците и службениците во редовен 
работен однос, на пензионерите (лични и фамили-

јарни), инвалидите, лицата на самостојни занимања 
што се социјално осигурени, офицерите, подофи-
церите и службениците на ЈНА, и тоа: 

а) за купување на јоргани, душеци, теписи, 
текстил од сите видови и конфекција, обувки и 
кожна галантерија — со срок за враќање до една 
година; и 

б) за купување на други индустриски стоки, 
со следните срокови за враќање: 

— до една година — ако височината на креди-
тот не го преминува износот на двомесечните 
примања на заемобарателот; 

— до две години — ако височината на креди-
тот го преминува износот на двомесечните прима-
ња на заемобарателот, а најмногу до износот на 
петмесечните примања; 

— до три години — ако височината на кредитот 
го преминува износот на петмесечните примања на 
заемобарателот; 

2) на имателите на приватни занаетчиски ду-
ќани — со срок за враќање до една година, без 
оглед на височината на одобрениот кредит и на 
намената на користењето. 

3. По одобрувањето на потрошувачкиот кредит, 
а пред неговото добивање, корисниците на кредитот 
полагаат во готови пари: 

1) најмалку 20% од износот на одобрениот 
кредит за купување на јоргани, душеци, теписи, 
текстил од сите видови и конфекција, обувки и 
кожна галантерија; 

2) најмалку 10% од износот на одобрениот кре-
дит за купување на други индустриски стоки. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за при-
менување на Уредбата за давање потрошувачки 
кредити на работниците, службениците и на дру-
гите определени категории корисниции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/58 и 39/58). 

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

О. бр. 283 
15 март 1960 година 

Белград 
Народна банка на ФНРЈ 

Гувернер, 
Јанко Смоле, е. р. 

167. 

Врз основа на членот 37 став 3 од Уредбата 
за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 25/59) и членот 34 од 
Уредбата за Југословенската селскостопанска бан-
ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/58), во согла-
сност со Сојузниот извршен совет, Управниот од-
бор на Југословенската селскостопанска банка до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИ-
ТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ВО ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ШТО 
СЕ ФИНАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И ЗА ПРО-
ЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ОПШТИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО ФИНАНСИРАЊЕ-
ТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ ОДОБРЕНИ 
ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ДРУГИ ОПШТЕ-
СТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ИЛИ СЕ 
ФИНАНСИРААТ ОД ФОНДОВИТЕ НА ИНВЕСТИ-

ТОРИТЕ 
1. Но заемите за инвестиции во областа на 

селското стопанство што се финансираат од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд, инвести-



Среда, 23 март I960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 12 — Страна 269 

торите се должни да учествуваат со сопствени 
средства во трошоците на инвестициите. 

Износот на сопствените средства со кои инве-
ститорите учествуваат во трошоците на инвести-
циите, по заемите од претходниот став, се утврдува 
во проценти од износот на трошоците на инвести-
ционите работи- и на набавките според инвести-
циониот елаборат. 

Процентите на учеството во трошоците на инве-
стициите изнесуваат: 

1) за селскостопанска механизација: 
а) за трактори ДТ-54, ТГ-50, МФ-65 и од 80 КС 

и појаки со плуг, за камиони, камиони-л адил ници, 
вагони-ладилници и други транспортни средства од 
4 тони носивост и од поголема носивост, за ме-
ханизација за изградба на патишта, за дехидрато-
ри, за опрема за сушилници за сливи и за опрема 
за масларници за маслиново масло — — 25% 

б) за комбајни — — — — — — 30% 
в) за багери и други машини за ме-

лиорации — — — — — — — 20% 
2) за приплоден добиток (домашен и уве-

зен) — — — — — — — — — — 20% 
3) за селскостопански градежни објекти: 

а) за објекти за потребите на сточар-
ството — — — — — — — 30°/о 

б) за патишта — — — — — — 40% 
4) за објекти за преработка и доработка 

на селскостопански производи (вклучувајќи 
ги сите видови сушари) — — — — — — 3 5 % » 

5) за објекти за складирање селскосто-
пански производи и репродукциони матери-
јали — — — — — — — — — — 35% 

6) за долгогодишни насади (овоштарници 
и лозја) — — — — — — — — — 40% 

7) за мелиорации (одводнување, наводну-
вање и агромелиорации) — — — — — 25% 

8) за објекти за потребите на рибарството 40°/о 
9) за објекти за потребите на градинар-

ството — — —* — — — — — — 40% 
2. За инвестициите во областа на селското 

стопанство што се финансираат од други опште-
ствени инвестициони фондови, или од средствата 
на сопствените фондови на инвеститорите што мо-
жат да се употребат за односниот вид инвестиции, 
Општиот инвестиционен фонд може да учествува 
во нивното финансирање само во процентите што 
се утврдуваат во однос на претсметковната вред-
ност на инвестициите и изнесуваат: 

1) за трактори со јачина под 80 КС (освен трак-
торите ДТ-54, ТГ-50 и МФ-65), селскостопански ма-
шини, справи и друга селскостопанска опрема 35% 

2) за селскостопански градежни објекти 
(освен објектите за потребите на сточарство-
то и за патишта) — — — — — — — 20% 

3) за изградба и реконструкција на ре-
монтни работилници, за ремонт и поправка 
на земјоделска опрема — — — — — — 20% 

4) за објекти на електрификацијата — - 3 0 % 
5) за хмеларници — — — — — — 20% 
6) за откуп на земјиште од приватни 

сопственици — — — — — — — — 30% 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за процентите 
на учеството на инвеститорите во трошоците на 
инвестициите во областа на селското стопанство 
што се финансираат од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/59). 

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

О. бр. И 
20 февруари 1960 година 

Белград 
Југословенска селскостопанска банка 

Ц е н т р а л а 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Никола Кмезиќ, е. р. Крсто Попивода, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Списокот на хеми-
ските средства за заштита на растенијата за кои е 
издадена привремена дозвола за пуштање во про-
мет на територијата на Југославија, а чие важење 
престанало, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/60, се поткраднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДА-
ДЕНА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО 

Под редниот број 2, во називот на средството 
место зборот: »Emulzije« треба да стоји: »Emulzija«. 

Под редниот број 5, во називот на средството 
место зборот: »Mischol« треба да стои: »Mischol«.-

Од Сојузната управа за заштита на растени-
јата, Белград, 5 март 1960 година. 

РЕШЕНИЈА 
Бидејќи на досегашниот Управен одбор на На-

родната банка на ФНРЈ, во смисла на членот 20 
во врска со членот 21 став 2 од Уредбата за бан-
ките и штедилниците {„Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54), му истече мандатот, тоа врз основа на 
членот 18 став 2 од истата уредба во врсШ со чле-
нот 33 од Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ УПРАВЕН ОДБОР НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

Во новиот Управен одбор на Народната банка 
на ФНРЈ се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Верус Анка, член на Извршниот совет на НР 

Хрватска; 
за потпретседател: 
Џунов Ристо, член на Извршниот совет на НР 

Македонија; 
за членови: 
Шоти Пал, потпретседател на Извршниот совет 

на АП Војводина, 
Шќепановиќ Јефто, сојузен народен пратеник, 
Вукајловиќ Бранко, член на Извршниот совет 

на НР Србија, 
Филиповиќ Крсто, претседател на Одборот за 

стопанство на Народното собрание на НР Србија, 
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Балтиќ Милутин, член на Извршниот совет на 
НР Хрватска, 

Капетановиќ Хајро, член на Извршниот совет 
на НР Босна и Херцеговина, 

Јелиќ Боривоје, државен потсекретар во Сојуз-
ниот завод за стопанско планирање, 

Јерман Рико, претседател на Околискиот на-
роден одбор Цеље, 

Вујасиновиќ Тодор, претседател на Сојузот на 
трговските комори на Југославија, 

Милер инж. Јован, технички директор на Гра-
дежното претпријатие „Градитељ", Сараево, 

Јеремиќ инж. Јефто, секретар на Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на Југославија, 

Сариќ Јуре, директор на Радиоиндустријата, 
Загреб, 

Перхавц Стојан, директор на ТАМ, Марибор, 
Чалиќ Душан, секретар на Здружението на 

претпријатијата на текстилната индустрија. 
Според својот положај членови на Управниот 

одбор на Народната банка на ФНРЈ се гувернерот 
на Народната банка на ФНРЈ и претседателите на 
управните одбори на централите за народните ре-
публики. 

В. бр. 11 
8 март I960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Бидејќи на една половина од членовите на 
Управниот одбор на Југословенската инвестициона 
банка, во смисла на членот 12 став 1 од Уредбата 
за Југословенската инвестициона банка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/56), и истече мандатот, тоа 
на предлог од соодветните сојузни стопански ко-
мори, ' сојузи на стопанските комори и Главниот 
задружен сојуз на ФНРЈ, а врз основа на членот 
11 став 2 од истата уредба, во врска со членот 33 
од Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

I. Во Управниот одбор на Југословенската ин-
вестициона банка повторно се именуваат досега-
шните членови, и тоа: 

Павлиниќ Антун, член на Извршниот совет на 
НР Хрватска; 

Кириќ Слободан, директор на Претпријатието 
„Југоелектро", Белград. 

II. За нови членови на Управниот одбор на Ју-
гословенската инвестициона банка се именуваат, 
и тоа: 

Манџиќ Пашага, член на Извршниот совет на 
НР Босна и Херцеговина; 

Драгосавац Душан, секретар на Сојузната над-
ворешнотрровока комора; 

Среда, 23 март 1960 

Трибушон инж. Антон, пратеник на Соборот на 
производителите на Народното собрание на НР Сло-
венија; 

Брили Марјан, секретар на Сојузната градежна 
комора; / 

Ба ј ал ски Ристо, секретар на Сојузот на тргов-
ските комори на Југославија; 

Фајфер Тоне, претседател на Сојузот на занает-
чиските комори на Југославија; 

Јакшиќ Никола, потпретседател на Сојузот на 
оелскостопанско-шумарските комори на Југославија; 

Стефановиќ Александар, директор на Комби-
натот на прехранбена индустрија „Серво Михаљ", 
Зрењанин; 

Милиќезиќ Трипо, директор на Фабриката за 
азотни соединенија, Горажде; 

Раос Анте, генерален директор на Заедницата 
на Југословенското електростопанство. 

III. Се разрешуваат од функцијата член на 
Управниот одбор на Југословенската инвестициона 
банка, бидејќи им истекол мандатот, досегашните 
членови: Ѓуришиќ Блажо, Крајгер Сергеј, Симонич 
Франц, Младеновиќ Најдан, Фитликовиќ Стојан, 
Токовиќ Илија, Јеремиќ Јефто, Јовичиќ Миленко, 
Миливој евиќ Светислав и Миличевиќ Чедомил. 

Б. бр. 13 
8 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Бидејќи на една половина членови на Управ-
ниот одбор на Југословенската селскостопанска 
банка, во смисла на членот 15 став 1 од Уредбата 
за Југословенската селскостопанската банка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/58), и истече мандатот, 
на предлог од Сојузот на селокостопанско-шумар-
ските комори на Југославија и од Главниот задру-
жен сојуз на ФНРЈ, а врз основа на членот 14 став 
2 од истата Уредба, во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 
21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА БАНКА 

I. Во Управниот одбор на Југословенската сел-
скостопанска банка повторно се именуваат досе-
гашните членови, и тоа: 

Бојаниќ Миленко, член на Извршниот совет на 
НР Србија и 

Митевски Методи, член на Извршниот совет на 
НР Македонија. 

II. За нови членови на Управниот одбор на Ју-
гословенската селскостопанска банка се именуваат, 
и тоа: 
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Ремец Мирко, претседател на Задружниот сојуз 
на околија Горица; 

Јешиќ Светислав, генерален секретар на Глав-
ниот задружен сојуз на ФНРЈ; 

Бранковиќ Павле, претседател на Задружниот 
сојуз на околија Пожаревац; и 

Грле Анте, заменик директор на Селскостопан-
ско-индустрискиот комбинат „Беље". 

Ш. Се разрешуваат од функцијата член на 
Управниот одбор на Југословенската селскостопан-
ека банка, бидејќи им истече едногодишниот ман-
дат, Љубеј Франц, претседател на Задружниот со-
јуз на околија Цеље, Ромац Пашко, претседател на 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, Милиќевиќ Ми-
кан, претседател на Задружниот сојуз на околија 
Крагуевац и Дебрецин Антун, директор на Земјо-
делското стопанство Вуковар. 

Б. бр. 12 
8 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на точката IV од Одлуката за Со-
јузниот институт за рехабилитација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/57), во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 
и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА ШТО ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 

За членови на Сојузниот институт за рехаби-
литација што ги именува Сојузниот извршен совет, 
се именуваат, и тоа: 

Павловиќ Божо, началник на Управата за ин-
валидски и боречки прашања; 

Јовчиќ проф. др Димитрије, професор на Ме-
дицинскиот факултет во Белград; 

Ристиќ проф. др Јован, професор на Медицин-
скиот факултет во Белград; 

Делиќ проф, др Радован, советник во Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за народно 
здравје. 

Б. бр. 14 
8 март 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 
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' О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 12 од 19 март 1960 година објавува: 
Одлука за посебниот додаток на службениците 

што вршат функции на Универзитетот, на факул-
тетите на Универзитетот, на уметничките академии 
и високите училишта; 

Решение за утврдување на листата на земјо-
делските стручњаци што се именуваат во комиси-
јата за давање мислење за потребата, можноста и 
економичноста на предложените агротехнички и 
агромелиорациони мерки; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за народен пратеник на Соборот на производители-
те на Народното собрание на НР Србија; 

Решение за именување заменик-секретар на 
Околиската изборна комисија за Изборна околија 
Земун I; 

Исправка на Уредбата за измени и дополненија 
на средбата за основување Институт за поледел-
ство во Белград. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 8 од 2 март 1960 година 
објавуваат: 

Одлука за определување срокот за распишу-
вање редовни избори за работнички совети во I960 
година; 

Одлука за расподелба на придонесот за кад-
рите во стопанството за 1960 година; 

Одлука за оковување Комисија за претставки 
и поплаки; 

Одлука за посебниот додаток на ректорот и 
проректорот на Свеучилиштето во Загреб, деканите 
и продеканите на факултетите на Свеучилиште^ 
во Загреб, ректорите на академиите на уметностите 
и на директорите на високите школи; 

Одлука за установување додаток за асистенти 
од определена специјалност на факултетите на 
Свеучилиштето и на Високата техничка школа за 
погонски инженери во Загреб; 

Одлука за начинот и условите за определување! 
на посебниот додаток на ветеринарните службе-
ници запослени во ветеринар™ установи. 

Во бројот 9 од 9 март I960 година објавуваат* 
Решение за измени во Решението за имену-: 

вање и разрешување членови на Советот за про-
света; 

Решение за измени на Решението за именување 
претседател, секретар и членови на Комисијата за 
физичка култура; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за поставање постојани судски вештаци ка ј стопан-
ските судови во НР Хрватска за 1959 година. 

Во бројот 10 од 12 март 1960 година објаву-
ваат: 

Правилник за внатрешното работана во око-
лиските, о к р у ж и л е и окружните стопански судови 
(Судски деловник). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„У радни лист Људске Републике Словеније" 
во бројат 9 од 10 март 1960 година објавува: 

Закон за работните односи на земјоделските 
работници во приватни земјоделски стопанства; 

Закон за измена на Законот за подрачјата на 
околиите и општините во НР Словенија; 

Резолуција за извештајот на Извршниот совет 
на Народното собрание на НРС за работата во 
1959 година; 

Резолуција за извештајот на Извршниот совет 
на Народното собрание на НРС за развојот и про-
блемите на туризмот, угостителството и општестве-
ната исхрана во НРС; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Извршниот совет на Народното собрание 
на НРС; 

Одлука за разрешување судија на Вишиот 
стопански суд на НРС и судии на окружните су-
дови, како и за избор на судија на Врховниот суд 
на НРС и судија на Окружниот стопански суд; 

Наредба за определување надоместок за при-
пуст на одбрани приплодни пастуви; 

Правилник за шумскиот ред. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 7 од 8 март 1960 година обја-
вува: 

Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за општа управа на Извршниот 
совет; 

Програма за испитот за звање квалификуван 
работник од земјоделска струка; 

Програма за испитот за звање висококвалифи-
куван работник од земјоделска струка; 

Исправка на ХХХИ-от конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд за потребите на градежната 
оператива. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

147. Уредба за Комисијата за културни врски 
со странство — — — — — — — 257 

148. Уредба за измени на Уредбата за опште-
ствените инвестициони фондови — — — 258 

149. Уредба за дополнение на Уредбата за да-
нокот на доход — — — — — — — 259 

150. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за организацијата и работата на Со-
јузниот завод за статистика — — — — 259 

151. Уредба за измени на Уредбата за Југосло-
венската инвестициона баека — — — 260 

152. Одлука за отворање конзулат на Федера-
тивна Народна Република Југославија во 
Алекзсандрија — — — — — — — 260 

Страна 
153. Одлука за измени во составот на некои 

одбори на Сојузниот извршен совет — — 261 
154. Одлука за оковувањето и работата на Со-

ветот за туризам — — — — — — — 261 
155. Одлука за давање кредити во 1960 го-

дина за учество и гарантни износи по за-
емите од Општиот инвестиционен фонд — 261 

156. Одлука за одобрување заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд 
за набавка на моторни возила од домашно 
сериско производство во 1960 година — 262 

157. Одлука за заемите што Југословенската 
инвестициона башка ги одобрува за на-
бавка на определена увозна опрема — — 262 

158. Одлука за височината на средствата од 
Општиот инвестиционен фонд за изград-
ба на станови за потребите на работни-
ците и службениците на рудниците на ја-
глен и за условите за употреба на овие 
средства — — — — — — — — — 263 

159. Одлука за дополнение на Одлуката за 
продолжување на важењето во 1960 го-
дина на Одлуката за нормите на данокот 
на доход за 1959 година — — — — 263 

160. Одлука за продолжување на траењето на 
мандатот на членовите на собранијата на 
заводите за социјално осигурување — — 263 

161. Правилник за стручната спрема на пазар-
ните инспектори — — — — — — 264 

162. Наредба* за начинот и условите за оства-
рување надоместок за повластиците во ја-
вниот меѓумесен автобуски сообраќај при-
знаени со сојузни прописи — — — — 265 

163. Упатство за спроведување на Одлуката за 
употреба на средствата од резервниот 
фонд на стопанските организации за вна-
трешна трговија — — — — — — 266 

164. Упатство за утврдување »а условите и ме-
рилата за определување на паушален на-
доместок на возачите на моторни возила 
над 30% до 50% од платата — — — — 267 

165. Решение за југословенскиот стандард за 
сигурносно стакло — — — — — — 268 

166. Упатство за применување на Уредбата за 
давање потрошувачки кредити на работ-
ниците, службениците и на другите опре-
делени категории корисници — — — 268 

167. Одлука за процентите на учеството на ин-
веститорите во трошоците на инвестициите 
во областа на селското стопанство што се 
финансираат од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд и за процентите на 
учеството на Општиот инвестиционен фонд 
во финансирањето на инвестициите за кои 
се одобрени заеми од средствата на други 
општествени инвестициони фондови или 
се финансираат од фондовите на инвести-
торите — — — — — — — — — 268 

Исправка на Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои е изда-
дена привремена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југославија, а 
чие важење престанало — — — — 269 
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