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512. 

Врз основа на членот 25 од Уредбата за деви-
зното работење („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58), во врска со членот 
2 оддел I под а) точка 44 алинеи 8, 9 и 10 на Уредба-

та за пренесуваше работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата ' („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58 и 18/59), во согла-
сност со претседателот на Комитетот за надворе-
шна трговија, сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ 

НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ 

1. Кредитни работи на извоз на стоки и услу-
ги можат да вршат стопанските организации за -
пишани во н а двор ешнотр г овски от регистар за вр -
шење на работи на извоз на односните производи 
и услуги, како и други стопански организации со 
нивно посредство, а под условите од оваа наредба. 

Како кредитни работи од претходниот став се 
подразбираат извозот на стоки и услуги и врше-
њето на инвестициони работи во странство на 
кредит. 

2. Стопанските организации од претходната точ-
ка можат да ги вршат кредитните работи на извоз 
на стоки и услуги со сопствени средства или со 
средства што ќе им ги стави за таа цел на распола-
гање Југословенската банка за надворешна трговија. 

Кредитите за намената од претходниот став 
ќе им ги става Југословенската банка за надворе-
шна трговија на стопанските организации на ра-
сполагање од посебната сметка За финансирање на 
извозот на стоки и услуги на кредит. 

Средствата за финансирањето на извозот на 
стоки и услуги на кредит се остваруваат од след-
ните извори: 

1) од средствата што за таа цел ќе се предви-
дат во годишниот кредитен биланс и ќе и се доде-
лат на Југословенската банка за надворешна трго-
вија со решение на сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите; 

2) од средствата што Југословенската банка за 
надворешна трговија ќе ги прибави од други извори; 

3) од средствата остварени со наплата на ану-
итета! и интереси од кредитни работи на извоз на 
стоки и услуги. 

3. Ако стопанската организација од точката 1 
на оваа наредба сака да склучи некоја кредитна 
работа на извоз на стоки или услуги што би се 
финансирала со средства- од претходната точка, е 
потребно да прибави согласност од Југословенската 
банка за надворешна трговија дека, ако дојде до 
работа, ќе и се одобри потребен кредит за нејзино 
финансирање. 

4. Вредноста на стоките и услугите извезени на 
кредит се смета како реализација на стопанската 
организација во онаа деловна година односно во 
оној пресметковен период во кој е извршен изво-
зот. Оваа реализација се состои од фактурната 
вредност на стоките односно услугите, пресметана 
во динари според пресметковниот курс, со примена 

на извозните инструменти в а ж е ч к и на денот што 
му претходел на склучувањето на кредитната ра -
бота со странски содоговорач. 

5. Врз внесувањето на девизната противвред-
ност на стоките и услугите извезени на кредит не 
ќе се применува членот 7 од Уредбата за девизното 
работење, туку извозникот ќе биде должен одно-
сните странски средства за плаќање да ги пренесе 
во земјата во срокот што го договорил со стран-
скиот содоговорач како срок за плаќање на изве-
зените стоки односно услуги. 

6. Кредитни работи на извоз на опрема и на 
изведување на инвестициони работи во странство 
можат, по правило, да се склучуваат со странски 
содоговорачи со срок за враќање на кредитот до 
5 години, а кредитни работи на извоз на други ви-
дови на стоки и услуги, по правило, — со срок за 
враќање на кредитот до една година. 

Југословенската банка за надворешна трговија 
може, ако го смета тоа за оправдано, да ги ф и н а н -
сира и оние кредитни работи на извоз на стоки и 
услуги што ќе се склучат со срокови подолги од 
сроковите наведени во претходниот став, но во рам-
ките на општите насоки добиени од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите 

7. Југословенската банка за надворешна трго-
вија ќе ги одобрува кредитите за финансирање на 
кредитни работи на извоз на стоки и услуги со ин-
терес по нормата чи јашто височина ја определува 
банчиниот управен одбор во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите. 

8. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба ќе донесува, по потреба, Југословенската 
банка за надворешна трговија во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите. 

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

Бр. 09-201949/1 
2 септември I960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

513. 
Врз основа на точката 7а од Одлуката за мини-

малните лични доходи на работниците на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
52/58) и точката 4 од Одлуката за измени и допол-
ненија на Одлуката за минималните лични доходи 
на работниците на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 15/60), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за утврдување на минимал-
ните лични доходи на работниците на стопанските 
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организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60) 
во точката 20 по ставот 4 се додава нов став 5, кој 
гласи: 

„Новите износи на минималните лични доходи 
на работниците определени со решението според 
претходниот став, ќе се применат од 1 јули 1960 
година." 

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

Бр. 06-1485/2 
10 септември 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

514. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ТРАВНИК 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С,о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е 

Белград 

СоЈз"зната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
што се одржани во 148 Изборна околија Травник, 
па во смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј 

1) Дополнителните избори за избирање наро-
ден пратеник на Соборот на производителите во 
групата индустрија, трговија и занаетчиство во 148 
Изборна околија Травник, определени со Одлуката 
на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина од 3 јуни I960 година, одржани 
се на 21 август 1б'60 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
ната комисија на НР Босна и Херцеговина и Око-
л и н а т а изборна комисија надлежна за спроведу-
вање на изборите во Изборната околија Травник. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на со-
бирите на избирачите Алфрајдер Јосип Јосип од 
Травник, чија кандидатура беше потврдена од стра-
на на Околиската изборна комисија во Зеница и 
објавена од страна на Сојузната изборна комисија 
под број 33 од 30 јули I960 година во „Службен лист 
на ФНРЈ" број 31 од 3 август I960 година. 

4) О к о л и н а т а изборна комисија во Зеница ги 
утврди резултатите на изборите на начинот про-
пишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на со-
јузните народни пр ате нини 

Резултатите на изборите се следните: 

Вкупно Процент 
гласови 

— Членови на изборното тело 55 52.030 
— Гласале членови на изборно-

то тело — — — _ _ _ _ _ — 49 4-6.354 89,09 
— За кандидатот Алфрајдер Јо-

сип Јосип од Травник — — — 49 46.354 100,00 
— Неважни гласачки ливчиња 

немаше. 

Среда, 14 септември 1960 

Врз основа на тоа Око лиска та изборна комисија 
за Изборната околија Травник во Зеница го про-
гласи за народен пратеник Ал ф р ајдер Јосип Јосип 
од Травник. 

Во прилог се доставуваат сите изборни акти што 
се однесуваат на овие избори. 

Бр. 38 
10 септември 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардић е. р. 

515. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БРЧКО 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е 

Белград 

Сојузната изборна комисија ги прими избор-
ните акти што се однесуваат на дополнителните 
избори што се одржани во 130 Изборна околија 
Брчко, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и отпови-
кот на сојузните народни пратеници го поднесува 
следниот 

И з в е ш т а ј 

1) Дополнителните избори за избирање наро-
ден пратеник на Соборот на производителите во 
групата индустрија, трговија и занаетчиство во 130 
Изборна околија Брчко, определени со Одлуката на 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина од 3 јуни 1960 година, одржани се на 
21 август 1960 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
ната комисија на НР Босна и Херцеговина и Око-
л и н а т а изборна комисија надлежна за спроведу-
вање на изборите во Изборната околија Брчко. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на со-
бирите на избирачите Ѓурак Стјепан Станислав од 
Брчко, чија кандидатура беше потврдена од страна 
на Околиската изборна комисија и објавена од стра-
на на Сојузната изборна комисија под број 34 од 
2 август 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ" 
број 32 од 10 август 1960 година. 

4) Околиската изборна комисија ги утврди ре-
зултатите на изборите на начинот пропишан во 
чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на сојузните 
народни пратеници. 

Резултатите на изборите се следните: 

Вкупно Процент 
гласови 

— Членови на изборното тело 19 10.222 
— Гласале членови на изборно -

то тело — — — — — — — 15 8.070 78.95 
— За кандидатот Ѓурак Стјепан 

Станислав v од Брчко — — — 15 8.070 100,00 
— Неважни гласачки ливчиња не-

маше. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Врз основа на тоа О к о л и н а т а изборна коми-
сија за Изборната околија во Брчко го прогласи 
за народен пратеник Ѓурак Стјепан Станислав од 
Брчко. 

Во прилог се доставуваат сите изборни акти 
што се однесуваат на овие избори. 

Бр. 39 
10 септември I960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардић, е. р. 

516. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКО-

ЛИЈА ДИМИТРОВГРАД 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С о ј у з е н с о б о р 

Белград 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
што се одржани во 71 Изборна околија Димитров-
град, па во смисла на чл. 201 и 146 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј 

1) Дополнителните избори за избирање народен 
пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина во 71 Изборна околија Димитровград, 
определени со Одлуката на Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина од 3 јуни I960 година, 
одржани се на 21 август 1960 година. 

2) Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
ната комисија на НР Србија и Околиската изборна 
комисија за Изборната околија Димитроваад. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на со-
бирите на избирачите Петров Анте Тодор од Ниш, 
чија кандидатура беше потврдена од страна на Око-
л и н а т а изборна комисија и објавена од страна на 
Сојузната изборна комисија под број 35 од б август 
19»60 година во „Службен лист на ФНРЈ", број 32 
од 10 август 19*60 година. 

4) Околиоката изборна комисија за Изборната 
околија Димитровград ги утврди резултатите на из-
борите на начинот пропишан во чл. 139, 140, 141, 
143 и 144 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници. 

Резултатите на изборите се следните: 

Вкупно Процент 
гласови 

— Запишани избирачи — — — 26.680 
— Гласале —• — — — — 24.287 91,03 
— За кандидатот Петров Анте 

Тодор _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23.848 98,19 
— Неважни ливчиња — — — 439 1,81 

Врз основа на тоа Око ланската изборна комисија 
за Изборната околија Димитровград го прогласи за 
народен пратеник Петров Анте Тодор од Ниш. 

Во прилог се доставуваат сите изборни акти 
што се однесуваат на овие избори. 

Бр. 40 
10 септември 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардић, е. р. 

517. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА НОВИ САД I 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е 

Белград 

Сојузната изборна комисија ги прими изборни-
те акти што се однесуваат на дополнителните из-
бори. што се одржани во 37 Изборна околија Нови 
Сад I, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници го поднесува след-
ниот 

И з в е ш т а ј 

1) Дополнителните избори за избирање наро-
ден пратеник на Соборот на производителите во 
групата индустрија, трговија и занаетчиство во 37 
Изборна околија Нови Сад I, определени со Одлука-
та на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина од 3 јуни I960 година одржани 
се на 28 август 1960 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше Избор-
ната комисија на НР Србија, Изборната комисија на 
АП Војводина и Околиската изборна комисија над-
лежна за, спроведување на изборите во Изборната 
околија Нови Сад I. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на со-
бирите на избирачите Милојевиќ Ж а р к о Васа од 
Нови Сад, чија кандидатура беше потврдена од 
страна на Околиеката изборна комисија во Нови 
Сад и објавена од страна на Сојузната изборна ко-
мисија под број 36 од 13 август 1960 година во 
„Службен лист на ФНРЈ", број 33 од 17 август 1960 
година. 

4) Околиската изборна комисија во Нови Сад 
ги утврди резултатите на изборите на начинот про-
пишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници. 

Резултатите на изборите се следните: 

Вкупно Процент 
гласови 

— Членови на изборното тело 55 €6.165 
— Гласале членови на изборно-

то тело — — — — — — 48 57.744 87,27 
— За кандидатот Мило јевиќ Ж а р -

ко Васа _ — — — 48 57.744 100,00 
— Неважни гласачки ливчиња немаше. 
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Брз основа на тоа Окшниската изборна комисија 
за Изборната околија Нови Сад I во Нови Сад го 
прогласи за народен пратеник Милојевић Ж а р к о 
Васа од Нови Сад. 

Во прилог се доставуваат сите изборни акти 
што се однесуваат на овие избори. 

Бр. 41 
10 септември 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. p. др Дражен Сесардић, с. р. 

518. 
Брз основа на членот 24 став 5 од Уредбата 

за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, Управниот одбор на Југословенската 
инвестициона банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО 
1960 ГОДИНА ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ 
КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО 

1. Југословенската инвестициона банке ќе одо-
брува во 1960 година, во смисла на Наредбата за 
давање во 1960 година инвестициони заеми без 
конкурс од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за инвестиции во областа на индустријата и 
рударството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/60), 
заеми од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за обртни средства, во целина или делумно, 
за инвестиции во областа на индустријата и ру-
дарството за кои инвеститорот обезбедува финан-
сирање на основните средства од други извори, а 
не од Општиот инвестиционен фонд, ако тие ин-
вестиции се наменети за: 

1) производство заради чие финансирање се 
распишани конкурси за давање заеми од Општиот 
инвестиционен фонд, како и за производство за 
кое е предвидено давање на заеми од Општиот 
инвестиционен фонд врз основа на други одлуки; 

2) производство со кое со зголемување на из-
возот или со намалување на увозот се постигнува 
поволен девизен ефект во однос на вкупните 
вложувања; 

3) производство и заштеда на електрична енер-
гија; 

4) производство на јаглен, особено високока-
лорични видови, постигнување поголем ефект и 
оплеменување на јагленот; 

5) производство и преработка на нафта; 
6) производство од областа на црната мета-

лургија; 
7) производство од областа на обоената мета-

лургија, а особено производство на бакар и цинк 
и комплексно вадење метали од суровини и ин-
дустриски споредни производи; 

8) производство на неметали, особено азбест, 
рамно стакло, цемент, керамика и глина; 

9) производство на машини работилки што 
служат за модернизирање и унапредување на про-
изводството, за производство на градежни и земјо-
делски машини и материјали за вградување, за 
изградба на сервиси за одржување на производите 
на машиноградбата и електроиндустријата, за 
производство на санитарни технички уреди, апа-

рати врз базата на плин, алат, сите видови окови, 
одлевки, отковки, вијчени стоки и заковки, ф и -
тинзи и арматури, контролни и мерни инструменти 
и дефицитарни прозводи на широката потрошу-
вачка од металната и металопреработувачката ин-
дустрија; 

10) производство на генератори, опрема за 
автоматизацијата, електрониката и примената на 
радиоактивни изотопи, за производство на крупна 
опрема за потребите на електростопанството 
(трансформатори и ел.) и апарати за домаќин-
ството; 

11) производство на вештачки ѓубриња, сум-
порна киселина, фармацеутски суровини, вештачка 
смола и синтетички лепила; 

12) производство на градежни материјали и 
производство на други материјали што служат за 
градежништвото; 

13) производство во областа на дрвната инду-
струја, освен плочи иверици, фурнир и паркет; 

14) производство на особено дефицитарни про-
изводи на текстилната индустрија; 

15) преработка на земјоделски производи со 
цел за производство на дефицитарни прехранбени 
производи и храна за добиток; 

16) собирање, преработка и оплеменување на 
сите видови отпадоци. 

2. Ако одобрила девизен заем за некоја од 
приоритетните инвестиции, Банката може за таква 
инвестиција да одобри и заем за обртни средства. 

За инвестициите со кои се постигнува зголе-
мувањето на извозот или ефективно намалување 
на увозот од земјите за кои за тоа, со отлед на 
платниот биланс спрема тие земји, постои посебен 
интерес, а к а ј кои дала и гаранција за комерци-
јален кредит за набавка на репродукциони мате-
ријали, Банката ќе одобрува инвестиционен заем 
во износот на целата или делумната динарска 
противвредност на обезбедениот комерцијален кре-
дит, со цел за финансирање на домашните ин-
вестициони трошоци (градежни работи, домашна 
опрема и ел.). 

3. За инвестициите со поволен рентабилитет со 
кои се зголемува извозот во земјите за чии де-
визи постои особен интерес и ако овој извоз има 
поволен девизен ефект, Југословенската инвести-
циона банка може да им одобрува на стопанските 
организации заеми и за основните средства, со тоа 
што задолжителното учество на инвеститорот да 
изнесува најмалку 50% од пресметковната вред-
ност. 

Височината на учеството за одделни инвести-
ции се утврдува при решавањето за нивното ф и -
нансирање имајќи го предвид степенот во кој ин-
вестицијата ги исполнува условите од точката 4 
на ова упатство, како и можностите на Општиот 
инвестиционен фонд и можностите на инвестито-
рот да учествува во финансирањето на односната 
инвестиција. 

4. Првенство при изборот на инвестиционите 
објекти што доаѓаат предвид за фанансирање во 
смисла на ова упатство ќе им се дава на инвестито-
рите што: 

1) особено се приоритетни од гледиштето на 
постојната производна и инвестициона политика; 

2) обезбедуваат особено поволен рентабилитет 
во однос на вкупните вложени средства и во однос 
на износот на бараниот заем, и што даваат произ-
водство во пократок срок; 

3) со новото производство остваруваат особено 
поволен девизен ефект, ако се во прашање инве-
стиции каде задолжително се договара оствару-
вање на девизен ефект; 

4) изградуваат нови погони во постојните прет-
пријатија, или помали модерни претпријатија во 
неразвиените општини и околии во чие инвести-
рање учествуваат народните републики, особено 
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ако се формираат овие врз базата на вишокот на 
работната сила. 

5. Условите за финансирање на примената на 
автоматизацијата, електрониката и радиоактивните 
изотопи содржани се во Упатството за примена на 
Наредбата за давање во 1960 година инвестициони 
заеми без конкурс од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд за инвестиции во областа на 
индустријата и рударството — во поглед на ф и -
нансирањето на примената на автоматизациј ата, 
електрониката и радиоактивните изотопи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 37/60). 

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

О. бр. 637 
6 јули 1960 година 

Белград 

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

Го заменува 
Генерални директор Претседател 

Помошник, ча Управниот одбор, 
Божидар Ињац, е. р. Хасан Бркиќ, е. р. 

519. 
Врз основа на членот 24 став 5 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
Управниот одбор на Југословенската инвестициона 
банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ВО 1960 ГОДИНА ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ 
КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИН-
ВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВО-
ТО — ВО ПОГЛЕД НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ПРИМЕНАТА НА АВТОМАТИЗАЦИЈАТА, ЕЛЕК-
ТРОНИКАТА И РАДИОАКТИВНИТЕ ИЗОТОПИ 

1. Југословенската инвестициона банка ќе одо-
брува во 1960 година, во смисла на Наредбата за 
давање во I960 година инвестициони заеми без 
конкурс од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за инвестиции во областа на индустријата и 
рударството („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/60), 
заеми од Општиот инвестиционен фонд за финан-
сирање на примената на автоматизам!јата, елек-
трониката и радиоактивните изотопи во стопан-
ството, со цел за подобро користење на постојните 
капацитети, подобро користење на суровините и 
енергијата, постигнување заштеди во работна сила, 
како и подобрување на квалитетот на произво-
дите. 

2. Заеми ќе им се одобруваат на постојните 
стопански организации чија состојба на опремата 
го оправдува воведувањето на автоматизација и на 
стопанските организации во изградба, за набавка 
на опрема, и тоа: 

1) за автоматизација во врска со механизаци-
јата на технолошкиот процес на одделни фази и 
работни операции во производниот процес, како и 
за делумна или потполна автоматизација на про-
изводниот процес, што не бара измени на постој-
ната опрема, а врз базата на механички, електро-
механички, хидраулични, пнев-матички, електрон-
ски, оптички и други уреди; 

2) за мерење, контрола, регистрација и регу-
лација во процесот на производството; 

3) за работа со радиоактивни изотопи, за 
заштита од радиоактивни зрачења и за радиохеми-
ски лаборатории во процесот на производството и 
во контролата. 

Заемите ќе им се одобруваат на оние стопан-
ски организации што ќе докажат предимство на 
предложеното техничко решение над постојното и 
што ќе докажат дека можат да ги одржуваат по-
стројките и апаратурата. 

3. Минималното учество на инвеститорот за ин- . 
вестициите што се финансираат според ова упат-
ство изнесува 50% од пресметковната вредност на 
инвестициите во основните средства. 

4. Првенство за добивање заеми имаат оние 
стопански организации што: 

1) ги смалуваат трошоците на производството 
и постигнуваат подобар квалитет на производите 
и врз основа на тоа поголем рентабилитет, во однос 
на вкупните вложувања и износот на бараниот 
заем; 

2) нудат срок за завршеток на модернизира-
ње™, и тоа: 

а) до 6 месеци — за инструменти и прибор за 
мерење, контрола, регистрација и регулација; 

б) до 12 месеци — за уреди за делумна авто-
матизација и за контрола; 

в) до 18 месеци — за уреди со потполна авто-
матизација и за радиохемиски лаборатории. 

5. Интересот за заемите одобрени според ова 
упатство се определува по нормата од 5% годишно. 

6. Срокот за исплата на заемот изнесува, и тоа: 
1) на заемот за набавка на инструменти и при-

бор за мерење, контрола, регистрација и регула-
ција — до 2 години; 

2) на заемот за набавка на уреди за делумна 
автоматизација и за контрола — до 5 години; 

3) на заемот за набавка на уреди со потполна 
автоматизација и на радиохемиски лаборатории — 
до 10 години. 

7. Југословенската инвестициона банка со цел 
за воведување на примената на автоматизацијата, 
електрониката и радиоактивните изотопи ќе про-
дава странски средства за плаќање. 

8. Кон барањето за заем според ова упатство, 
се поднесува впростениот елаборат во смисла на 
Наредбата за документацијата што се поднесува 
наместо инвестициониот елаборат кон барањето 
за заем за финансирање на инвестициите со цел 
за примена на автоматизацијата, електронската 
и радиоактивните изотопи („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 36/60). Пред поднесувањето на елабо-
ратот се поднесува пријава според образецот што 
ќе го утврди Банката. Врз основа на оваа пријава 
Банката ја цени оправданоста на воведувањето на 
примената на автоматизацијата, електрониката и 
радиоактивните изотопи. 

Инвеститорот поднесува барање за заем откога 
ќе постигне претходна спогодба со Банката. 

9. Покрај документацијата од точката 8 на ова 
упатство, кон барањето за заем за финансирање на 
инвестициите со цел за примена на радиоактивните 
изотопи се поднесува и потврда од Сојузната ко-
мисија з а нуклеарна енергија за ефикасноста на 
техничкото решение на инвестициите. 

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

О. бр. 638 
6 јули 1960 година 

Белград 

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

Го заменува 
Генералниот директор Претседател 

Помошник, на Управниот одбор, 
Божидар Ињац, е. р. Хасан Бркиќ, е. р. 
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520. 

Врз основа на точката IV став 7 од Одлуката за 
начинот и за условите за обезбедување странски 
средства за плаќање за финансирање на инвести-
циите („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 31/56, 31/59 и 
25/60), во врска со Наредбата за давање во I960 го-
дина инвестициони заеми без конкурс од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во 
областа на индустријата и рударството („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 20/60), Управниот одбор на Ј у 
гос ловенската инвестициона банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАКАЊЕ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ВО 1960 ГОДИНА 

1. Странски средства за плаќање за набавка на 
опрема од увозот обезбедува Југословенската инве-
стициона банка во 1960 година) и тоа: 

1) по заемите за основни и обртни средства одо-
брени од Општиот инвестиционен фонд; 

2) по заемите за обртни средства одобрени од 
Општиот инвестиционен фонд кога ги обезбедува 
инвеститорот потребите од основни средства; 

3) по пат на продажба на девизни средства; 
4) по пат на девизни заеми. 
2. Странски средства за плаќање банката им 

обезбедува: 
1) на одделни инвеститори; 
2) на група инвеститори, кога е во п р а ш а њ е 

истородна опрема; 
3) на увозни претпријатија за набавка на увоз -

на опрема во количините потребни за домашниот 
пазар, кога се во прашање истородни набавки за 
поголем број инвеститори; 

4) на производители на опрема како на испора-
чани на вкупна опрема, за набавка на увозни по-
стројки. 

Банката обезбедува странски средства за п л а -
ќање и за изработка на економско-техничка доку-
ментација (предпроекти, проекти, инвестициони 
програми, инженеринг и др.) за одделни објекти и л и 
за типски објекти во случаите каде е можна нив-
ната примена, како и за технички истражувања во 
странство кога е во прашање изградба од особен 
интерес за стопанството на земјата. 

3. Условите за користење на странските сред-
ства за плаќање за случаите по заемите од точката 
1 под 1) на ова упатство се утврдуваат при одобру-
вањето на заемите. 

4. Кога се набавува увозна опрема на товар на 
комерцијалниот кредит за , кој дала Банката гаран-
ција, во случаите од точката 1 под 2) и 3) на ова 
упатство, на Банката однапред и се депонира ди-
нарска противвредност во височина од 20,0/о од вред-
носта на странските средства за плаќање, односно 
ако комерцијалниот кредит се обезбеди со срок за 
исплата над 5 години, на Б а н к а т а однапред и се 
депонира 10% од таа вредност. 

Банката може да обезбеди странски средства за 
плаќање и со депозит помал од 20%, но не помал 
од 10%, со тоа што првенство ќе имаат оние инве-
ститори што ќе обезбедат поголем депозит. 

Депозитот 20% односно 10% од претходните ста-
вови на оваа точка се полага за инвестициите: 

1) со кои се постигнува што поголем прилив на 
странски средства за плаќање или ефективно нама-
лување на постојниот увоз од земјите за кои со 
оглед на платниот биланс спрема тие земји постои 
за тоа особен интерес; 

2) со кои се постигнува производство од гран-
ките и намените за кои се веќе распишани конкурси 
и донесени одлуки за одобрувањето на заемите; 

3) што се наменети за : 
а) производство и заштеда на електрична енер-

гија; 
б) производство на јат лен, особено виеококало-

рични видови, за постигнување поголем е ф е к т и 
за оплеменување на јагленот; 

в) производство и преработка на нафта ; 
г) производство од областа на црната металур-

гија; 
д) производство од областа на обоената мета-

лургија , а особено за производство на бакар и цинк 
и за комплексно варење метали од суровини и ин-
дустриски споредни производи; 

ѓ) производство на неметали, особено азбест, 
рамно стакло, цемент, керамика и глина; 

е) производство на машини работилки што слу-
ж а т за модернизирање и унапредување на прои-
зводството, за производство на градежни и земјо-
делски машини и материјали за вградување, за из -
градба на сервиси за одржување на производите 
на машиноградбата и електроиндустријата, за про-
изводство на санитарни технички уреди, апарати 
врз базата на плин, алат, сите видови окови, одлев-
ки, отковки, вијчени стоки и закоски, фитинзи и 
арматури, контролни и мерни инструменти и д е ф и -
цитарни производи на широката потрошувачка од 
металната и металопреработувачката индустрија; 

ж ) производство на генератори, опрема за авто-
матизацијата , електрониката и примената на радио-
активни изотопи, з а производство на крупна опре-
ма за потребите на електростопанството (трансфор-
матори и ел.) и апарати за домаќинството; 

з) производство на сите производи на хемиската 
индустрија, освен за инвестициите наменети за пре-
работка на пластични маси и за производство на 
бои и лакови (освен органски бои); 

ѕ) производство од областа н а индустријата на 
градежни материјали, индустријата на целулоза и 
х а р т и ј а и дрвната индустрија , освен плочи иверици, 
ф у р н и р и паркет; 

и) производство на особено дефицитарни прои-
зводи на текстилната индустрија, како к о н ф е к ц и -
ја, доработка и ел.; 

ј) производство на детски обувки, гумени обув-
ки и вештачка к о ж а ; 

к) производство од областа на прехранбената 
индустрија, освен чоколада и бонбони; 

л) собирање, преработка и оплеменување на 
сите видови отпадоци. 

5. Кога се набавува увозна опрема на товар на 
комерцијален кредит за ко ј д а л а Б а н к а т а гаранци-
ја, во случаите од точката 1 под 2) и 3) на ова упат-
ство, на Б а н к а т а однапред и се депонира динарска 
противвредност од н а ј м а л к у 40% од вредноста на 
странските средства за плаќање, односно ако ко -
мерцијалниот кредит се обезбеди со срок за испла-
та над 5 години, на Б а н к а т а однапред и се депо-
нира 30% од таа вредност, за сите области, гранки 
и намени што не се опфатени со точ. 4 и 7 на ова 
упатство. 

6. Во случаите од точ. 4 и 5 на ова упатство 
инвеститорите се должни, покра ј плаќањето на де-
позитот, да положат и динарска противвредност за 
аванс според условите на договорот со странскиот 
испорачач, како и динарска противвредност на се-
која одделна рата во врска со странскиот комерци-
јален кредит, и тоа на јдоцна на 30 дена пред при-
стигањето на плаќањето. 
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Депозитите положени во смисла »а тон. 4 и 5 на 
ова упатство, ќе служат за плаќање »а последните 
рати во врска со странскиот комерцијален кредит, 
односно ако инвеститорот тие рати веќе ги положил, 
депозитот ќе му се врати. 

7. Ако се набавува увозна опрема на товар на 
комерцијален кредит за кој Банката дала гаран-
ција во случаите од точката 1 под 2) и 3) на ова 
упатство, на Банката во сроковите за издавање на 
мениците во целост и се полага денарската против-
вредност на странските средства за плаќање, без 
оглед на условите на странскиот комерцијален кре-
дит, за следните намени во областа на индустрија-
та и рударството: 

1) за бродоградбата; 
2) за електроиндустријата, освен за набавка на 

генератори, опрема за автоматизацијата, електронс-
ката и примената на радиоактивни изотопи, крупна 
опрема за потребите на електростопанството (транс-
форматори и ел.) и апарати за домаќинството на 
»кои се применуваат условите од точката 4 на ова 
упатство; 

3) за производство на бои и лакови, освен ор-
гански бои, на кои се применуваат условите од точ-
ката 4 на ова упатство; 

4) за преработка на пластични маси; 
5) за производство на вештачки плочи иверици, 

фурнир и паркет; 
6) за индустријата на гума, освен за производ-

ството на гумени обувки, за кое важат условите 
од точката 4 на ова упатство; 

7) за текстилната индустрија, освен на произво-
дите од точката 4 на ова упатство; 

8) за производство на бонбони и чоколада; 
9) за графичката индустрија и за филмската 

индустрија; 
10) за ферментација на тутунот. 
Динарска противвредност од претходниот став 

ќе се полага и за инвестициите во областа на трго-
вијата, угостителството, туризмот, шумарството, при 
набавката на нецроизводствена опрема — механо-
графија и во областа на сообраќајот, освен град-
скиот, на кој се применуваат условите од точката 
5 на ова упатство и на железничкиот и поштенско-
телеграфско-телефонекиот, на кој се применуваат 
условите од точката 8 на ова упатство. 

Кога се во прашање поголеми објекти ка ј кои 
се подолги сроковите за испорака на опремата, а 
кои be финансираат под условите од претходните 
ставови, Банката може да бара динарски те плаќа-
ња да се вршат во поголеми рати, а во пократок 
срок. 

8. За инвестициите во областа на железничкиот 
сообраќај и за набавка на опрема за потребите на 
поштите, телеграфите и телефоните се полага де-
позит од 10% од вредноста на странските средства 
за плаќање. 

9. Кога се набавува увозна опрема на товар на 
државни заеми или од сопствени девизни средства 
на Банката, а во случаите на обезбедување стран-
ски средства за плаќање од точката 1 под 2) и 3) на 
ова упатство, инвеститорот е должен денарската 
противвредност на странските средства за плаќање 
да и ги положи на Банката според условите за 
плаќање на опрем а та. 

10. Во случаите од точката 2 под 3 и 4 на ова 
упатство полагањето на денарската противвредност 
на странските средства за плаќање се врши во сро-
ковите за издавање на мениците. 

И. Југословенската инвестициона банка може 
да дава гаранции и за странски комерцијален кре-
дит за увоз на репродукциони материјали за потре-
бите во производството на опрема на стопанските 
организации на индустријата на метали и преработ-
ка на метали, бродоградбата и електроиндустријата. 
Стопанските организации на кои Банката рим дава 
гаранција за комерцијален* кредит за увоз на ре-
продукциони материјали, должни се да обезбедат 

динарски средства за плаќање на аванс на стран-
скиот испорачач и во сроковите за издавање на ме-
тодите да и ја положат на Банката денарската 
противвредност на обезбедениот комерцијален 
кредит. 

12. За набавка на увозна опрема Банката може 
да одобри девизен заем до височината на вредно-
ста на увозната опрема, со трошоците на набавката. 

Девизен заем се одобрува само за инвестициите 
со кои се остварува девизен ефект по пат на извоз. 
Овој заем се одобрува со срок за исплата до 5 го-
дини и со интерес по нормата од 6°/о годишно. 

За производство на сите видови опрема, освен 
машини работилки и градежни и земјоделски ма-
шини, Банката обезбедува странски средства за 
плаќање исклучиво по пат на девизен заем. По 
исклучок, ако производството на опремата намене-
та за објектите чија изградба односно реконструк-
ција ги задоволува неопходните домашни потреби 
од опрема, странски средства за плаќање можат 
да се обезбедат и по пат на давање гаранција за 
комерцијален кредит, со тоа што Банката според 
приоритетот на таа опрема ќе ги примени условите 
од точ. 4 до 7 на ова упатство. 

13. Банката може да бара странските средства 
за плаќање што им ги обезбедила на инвеститорите 
во смисла на точката 1 под 2) и 3) на ова упатство да 
и се вратат во странска валута под условите и на 
начинот од ст. 1 и 2 на претходната точка. Во тој 
случај Банката ќе му ја врати на инвеститорот по-
ложената динарска противвредност. 

14. Надворешнотрговските претпријатија и прет-
пријатијата за меѓународно трговско работење што 
користат комерцијални кредити за кои Банката дава 
гаранција, а што и ги враќаат овие кредити 
на Банката во странски средства за плаќање, Бан-
ката може да ги ослободи од плаќањето на денар-
ската противвредност. 

15. Банката обезбедува странски средства за 
плаќање: 

1) ако е инвестицијата во согласност со постој-
ната производствена и инвестициона полити па, и 

2) ако е инвестицијата економски оправдана 
(обезбедува рентабилитет и служи за производство 
на дефицитарни производи за кои се обезбедени 
суровини). 

16. Првенство при добивањето на странски сред-
ства за плаќање имаат инвеститорите: 

1) што постигнуваат што поголем рент аби ли тет 
во однос на вкупните вложувања и во однос на ба-
раните странски средства за плаќање; 

2) чии инвестиции остваруваат што поголем де-
визен ефект во однос на вкупните вложувања, ако 
се во прашање инвестиции каде задолжително се 
договара остварување на девизен ефект; 

3) со чија инвестиција се постигнува производ-
ство и заштеда на домашни суровини и репродук-
циони материјали; 

4) со чија инвестиција се постигнува производ-
ство за кое се потребни што помалку увозни суро-
вини и материјали, особено делови; 

5) што однапред полагаат што поголем износ на 
динарска противвредност, а ги исполнуваат предни-
те критериуми. 

17. Без оглед на областа, гранката и намената 
при обезбедувањето на странски средства за пла-
ќање Банката може да ги примени условите од точ-
ката 4 односно 5 на ова упатство на инвеститорите: 

1) чии инвестиции се изградуваат и пуштаат во 
погон во срок од една година од денот на дефини-
тивното одобрение на странските средства за пла-
ќање; 

2) чии инвестиции овозможуваат изградба на 
нови модерни погони на постојните претпријатија 
или изградба на мали модерни претпријатија, и тоа 
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во неразвиени околии и општини во чие инвести-
раше учествуваат народните републики, особено ако 
се формираат овие претпријатија врз базата на ви-
шокот на работната сила. 

18. Денарската противвредност на увозната 
опрема се пресметува врз базата на пресметковниот 
курс на денот на плаќањето. 

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

О. бр 639 
6 јули 1960 година 

Белград 

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

Го заменува 
Генералниот директор 

Помошник, 
Божидар Ињац, е. р. 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

521. 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-
бата за организацијата, поодувањето и управување-
то со Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) и членот 1 
точка 4 од Уредбата за наплата на придонесот за 
детската заштита за време на траењето на „Детска-
та недела" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/54), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ДОПЛАТНА ФРАНКО 
И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД ДЕТСКАТА НЕДЕ-

ЛА ВО 1960 ГОДИНА 

На 2 октомври 1960 година ќе се пуштат во 
оптек доплатана поштенска франко и порто марка 
по повод Детската недела во I960 година, секоја во 
вредност од 2 динари. 

Сликата на франко марката прикажува спо-
ред стилизира« цртеж глава на девојче, а на порто 
марката глава на дете. На двете марки вцртани се 
уште разен предмети за игра и забава и годината 
I960. Под сликата е вцртан натписот „Југославија" 
— со латиница на франко марката, а со кирилица 
на порто марката. Натписот „Дечја недеља" е над 
сликата, и тоа со кирилица на франко, а со лати-
ница на порто марката. Ознаката на вредноста „2" 
е во долниот десен агол на сликата на двете марки. 
На порто марката под главата на детето стои уште 
зборот „порто" — со латиница. Бојата на франко 
марката е темноцрвена, а на порто марката — си-
восина. 

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжи-
телна употреба како доплатам поштенски марки 
за време на траењето на Детската недела, од 2 до 
8 октомври 1960 година. 

По извршеното правну вање со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за опреде-
луваше на граничните места преку кои ќе се врши 
увоз, провоз и извоз на пратките на растенија по 
сувоземен и ©оден пат, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/60, се п о т п а д н а л е долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРА-
НИЧНИТЕ МЕСТА ПРЕКУ КОИ КЕ СЕ ВРШИ 
УВОЗ, ПРОВОЗ И ИЗВОЗ НА ПРАТКИТЕ НА РА-

СТЕНИЈА ПО СУВОЗЕМЕН И ВОДЕН ПАТ 

Во точката 1 под 2 по зборот: „Риека" место 
зборот: „и" треба да стои запирка, а по зборот: 
„Оплит" место точка и запирка треба да се до-
дадат изоставените зборови: „и Шибеник;". 

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, 
Белград, 31 август I960 година. 

Бр. 09-9690/2 
8 септември I960 

Белград 
година 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите 
телефоните 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић е. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

512. Наредба за регулирање на кредитните 
г р а б о т и на извоз на стоки и услуги — — 

^ Н а р е д б а за дополнение на Наредбата за 
утврдување на минима летите лични дохо-
ди на работниците на стопанските органи-

514. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Травник — 

515. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина во избор-
ната околија Брчко — — — — — 

516. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен 
пратеник на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина во Изборната околија 
Димитров град — — — — — — — 

517. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен 
пратеник на Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина во Из-
борната околија Нови Сад I — — — 

518. Упатство за примена на Наредбата за да-
вање во 1960 година инвестициони заеми 
без конкурс од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за инвестиции во 
областа на индустријата и рударството 

519. Упатство за примена на Наредбата за да-
вање во I960 година инвестициони заеми 
без конкурс од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за инвестиции во 
областа на индустријата и рударството — 
во поглед на финансирањето на приме-
ната на автоматизацијата, електронската ' 
и радиоактивните изотопи — — — — 

520. Упатство за начинот и за условите за 
^ г : : г ^о5езбедување на странски средства за 

плаќање за финансирање на инвести-
циите во 1960 година — — — — — 

521. Решение за пуштање во оптек доплатата 
франко и порто марка по повод Детската 
недела во 1960 година — — — — — 

Исправка на Наредбата за определување на 
граничните места преку кои ќе се врши 
увоз, провоз и извоз на пратките на ра-
стенијата по сувоземен и воден пат 
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