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125. 

На основу члана 79 став 1 тачка 1, у вези с чла-
ном 9 став 1 алинеја 3 Уставног закона и члана 30 
став 3 Уредбе о организацији и раду Савезног извр-
шног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ ПОСЛАНСТВА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ВЕНЕ-

ЦУЕЛИ 

1. Отвара се Посланство Федеративне Народне 
Републике Југославије у Венецуели са седиштем у 
Каракасу. 

2. Државни секретар за иностране послове пре-
дузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

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

Савезно извршно веће 

Р, п. бр. 39 у 

6 фебруара 1959 године 
Београд 

Замењује 
Претседника Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

126. 

На основу члана 1 став 2, чл. 4 и 23 став 2 
Уредбе о девизном пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58), у вези 
са чланом 2 одељак I под а) тачка 44 алинеје 1 и 7 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58), а уз сагласност Комитета за 
спољну трговину, савезни-Државни секретари јат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЧУНАВАЈУ РАЗЛИ-
КЕ У ЦЕНАМА ПРИ УВОЗУ ОДРЕЂЕНЕ ОПРЕМЕ 

И ИНВЕСТИЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА 

1. У Одлуци о обрачунавању разлике у ценама 
при увозу одређене опреме и инвестиционог мате-
ријала („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/57) у тачки 
1 на крају става 2 уместо тачке ставља се запета и 
додају речи: „као и при увозу опреме и инвестици-
оног материјала који привредне организације врше 
по одредбама Одлуке о кредитима и олакшицама 
привредним организацијама ради унапређења спољ-
не трговине („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56)," 

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

Бр. 09—3326/1 
6 фебруара 1959 године 

Београд 

Замењује 
Државног секретара за 

послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полич, с. р. 

127. 

На основу члана 17 став 3 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 48/58), у вези са члано,м 17 
став 2, чл. 53 и 57 Закона о доприносу буџетима из 
личног дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/57 и 52/58), савезни Државни секретари јат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ИЗ-
ДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, ЗА РАД 
НА ТЕРЕНУ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ ОД ПОРОДИЦЕ 
КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈУ КАО МАТЕРИЈАЛИ! ТРО-

ШКОВИ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1. У Наредби о издацима за службена путоЕа-

ња, за рад на терену и одвојен живот од породице 
који се признају као материјални трошкови при-
вредним организацијама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/58) на крају тачке 7 додаје се носи стаз 5, 
који гласи: 

„Под једним путним налогом за службено путо-
вање у смислу ст. 1—3 ове тачке подрачумева се 
први путни налог за службено путовање издат 
једном лицу, са свим доцнијим налозима који му 
се у току исте календарске године издају ради за-
вршавања службеног посла у једном месту започе-
тог по првом налогу, без обзира што је службено 
путовање прекидано ради примања нових инструк-
ција или из других разлога." 

2. У тачки 15 после речи: „на територији Југо-
с л а в ^ е" додају се речи: „ини према количинама 

^избагерованог материјала, тонажи извађених обје-
ката или другим техничко-транспортним мери-
лима". 

3 У тачки 18 после става 2 додаје се нови став 
З, који гласи: 

„Под -временом проведеним у једном месту у 
иностранству подразумева се све време проведено 
у том месту, без обзира НА то што је боравак у том 
месту прекидан услед путовања у друга места " 

Досадашњи став 3 тачке 13 пост ате став 4, 
У тачки 18 у досадашњем ставу 4, који постаје 

втав 5,4 уводна реченица мења се и гласи: 



Страна 202 — Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ ("реда, 18 с^-бруап 1959 

„Издаци за дневнице за службена путовања у 
иностранство признају се као материја лим трошко-
ви привредне организације односно као издаци који 
могу теретити њене фондове (тачка 2 ове наредбе) 
под следећим условима:44 

4. Тачка 19 мен,а се и гласи: 
„Изузетно од одредаба претходне тачке, део 

дневнице за службено путовање у иностранство 
које траје до 8 часова, признаје се: 

1) за летачко особље привредних организација 
ваздушног саобраћаја, и то сразмерно времену про-
веденом на путовању у иностранство У односу на 
24 часа, рачунајући као време проведено на путу 
време од последњег узлетања у Југославен при по-
ласку у иностранство до последњег узлетања у 
иностранству при повратку у Јутославију. (Напри-
мер, ако је на путовању у иностранство проведено 
4 часа од последњег узлетања приликом поласка до 
последњег узлетања у иностранству приликом пов-
ратка у Југославију, део дневнице износиће! 
(4 х 100) : 24=400 :24=16,67% од једне целе днев-
нице.); 

2) за особље путујућих пошта у саставу Зајед-
нице привредних прдеузећа Југословенских пошта, 

I телеграфа и телефона које прелази у стране земље 
ради размене поште, као и за особље привредних 
предузећа у саставу Заједнице Југословенских ж е -
лезница које станује на територији'Југос лави је а 
прелази у стране земље ради вршења одређених 
послова скопчаних са вршењем железничко-сао-
брећајне службе око предаје и пријема возова. 

Број дана проведених на путу у иностранству 
у смислу претходног става под 2 изналази се са-
бирањем броја часова проведених на путу у ино-
странству и дељењем добивеног збира са 24 часа. 
За тако утврђени број дана признаје се у матери-
јалне трошкове 40% од износа пуних дневница које 
се признају за путовање у иностранство по одред-
бама ове наредбе. 

Као време проведено на путу у иностранству 
у смислу ове и претходне тачке, сматра се време 
од поласка возом односно аутобусом из последње 
станице V Југославен односно од последњег узле-
тања у Југославен при поласку у иностранство до 
поласка са последње станице односно до последњег 
узлетања у иностранству при повратку у Југосла-
в а у 

'Дневнице односно део дневница по претходним 
ставовима признају се у валути земље у коју се 
путује." 

5. У тачки 26 став 2 мења се и гласи: 
„Издаци из претходног става признају се у ма-

т е р е алне трошкове ако Су исплаћени: 
1) раднику који је по потреби службе распоре-

ђен у друго место у коме се налази организационе 
јединица привредне организације; 

2) раднику који Је путем конкурса или путем 
споразумног преузимања примљен односно распо-
ређен у привредну организацију ван места свог 
боравка; 

3) раднику који је извршио пресељење породи-
це накнадно, ако из оправданих разлога, као што 
је недостатак стана и слично, није могао извршити 
пресељење приликом доласка у ново место рада; 

4) раднику ко-ји се по пензионисању настанио 
у другом месту, као и породици умрлог радника 
која се настањује у другом месту, ако се селидба 
изврши у року од 6 месеци од дана пензионисања 
односно од да-ча смрти радника." 

6. У тачки 32 у ставу 3 додаје се нова реченица, 
која гласи: ,,У истој висини признају се ове нак-
наде ако се по одредбама татжфног поачилнпка 
исплаћују, и за време док се раднику иочлоМНе 
накнада за рад на терену, али најдуже за првих 90 
дана рада на терену." 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", и примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године, а допуна тачке 15 из 
тачке 2 ове наредбе и измена тачке 19 под 2 у тач-
ки 4 ове наредбе ће се примењивати и на завршне 
рачуне привредних организација за 1958 годину. 

Бр. 12-4120/1 
11 фебруара 1969 године 

Београд 
Замењује 

% Државног секретара 
за послове финансија 

Државни потсекретар, 
Зоран Полич, с. р. 

128. 
На основу члана 70 тачка 4 Уредбе о трговин-

ској дел-атности и трговине ким предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 54/57, 12/58 и 16/58) и члана 3 одељак I под 
а) тачка 3 алинеја 4 Уредбе о преношењу послова 
у надлежност савезних и републичких органа упра-
ве („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58), савезни Др-
жавни секретари јат за послове робног промета из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОЈ ИСПОРУЦИ СУМПОРНЕ КИСЕ-

ЛИНЕ У 1959 ГОДИНИ 
1. За 1959 годину утврђују се контингенти за 

испоруку сумпорне киселине домаће производа е 
за следеће потрошаче: 

1) рудници, топионице и прерађиван-
ка индустрија обојених метала — 4.000 т 

2) индустрија коже — — — — — 1.000 „ 
3) прехранбена индустрија — — — 1.000 „ 
4) железаре — — — — — — — 11.000 „ 
5) индустрија за производњу и ггрера-
. ду нафте и плина — — — — — 4.500 „ 

6) текстилна индустрија — — — — 80 „ 
7) хемиска индустрија, без производње 

суперфосфата — — — — — — 60.000 „ 
8) предузеће „Хемопродукт", Добој — 400 „ 
9) производња суперфосфата — — — 49.320 „ 

10) произвођачи памука у НР Македо-
нији — — — — — — , — — 200 „ 

11) за остале потребе — — — — — 3.000 „ 

, Горње количине сумпорне киселине обрачунате 
су не бази киселине густине од 66 Бе. 

Уговоре о продаји и куповини сумпорне кисе-
лине з а к љ у ч и в а о са предузећима: „Зорка", Шабац, 
„Зорка", Суботица, „Жупа", Крушевац, „Цинкар^ 
на", Цеље и „Товарна комичних изделков", Храч 
етник, као произвођа чима сумпорне киселине, и то! 

1) за руднике, топионице и п р е р а ђ и в а ч ^ инду-
стрију обојених метала — предузећа обојене мета-
лурга је, у количинама за које се договоре у Удру-
жењу предузећа обојених метала Југослав^е; 

2) за индустрију коже — предузећа за препаду 
коже, у количинама за које се договоре у Удру-
жењу кожареко-прерађивачке и гумарске инду-
стрије Југослава е; 

3) зе прехранбену индустрију — предузећа 
прехранбене и конзервне индустрије, у количинама 
за које се договоре у Удружењу прехранбене ин-
дустрије Југославије и Удружењу конзервне инду-
стри1е Ју гос лави је; 

4) за железаре — предузећа црне металургије, 
у количинама за које се договоре у Удружењу ју-
гословенских железара; 
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5) за индустрију ,,и прераду нафте и плина — 
предузећа за производњу и прераду нафте и плина, 
у количинама за које се договоре у Удружењу ју-
гословенохпх предузећа за производњу и прераду 
нафте и плина; 

6) за текстилну индустрију — предузећа тек-
стилне индустрије, у количинама за које се дого-
воре у Удружењу текстилне индустрије Ј у г о с л -
вије. У овом удружењу закључиваће уговоре о ку-
повини и продаји сумпорне киселине и произво-
ђачи памука из НР Македоније; 

7) за хемиску индустрију, производне супер-
фосфата, и зе предузеће „Хемонродукт", Добој, — 
предузећа хемиеке индустрије, предузећа за про-
изводњу суперфосфата и предузеће „Хемонродукт", 
Добој, у количинама за које се договоре у Удру-
жењу предузећа хемиске индустрије Ј у г о с л а в ^ е; 

8) за остале потребе — трговинске привредне 
организације које послују оа техничком робом, у 
количинама за које се договоре у Савезу трговин-
ских комора Југославије. 

2. Удружење хемиске индустрије одредиће ко-
личине које ће поједини ћроизвођачи сумпорне ки-
селине испоручити појединим потрошачима из тач-
ке 1 ове наредбе. 

Приликом уговарања и расподеле сумпорне ки-
селине на крајње кориснике, стручна удружења из 
тачке 1 ове наредбе и Савез трговинских комора 
Југославије водиће рачуна да ое, где РОД је то мо-
гуће, користи првенствено сумпорна киселина гу-
стине дО Ве. 

3. Све количине сумпорне киоелине гпроизведе-
не преко контингената из тачке 1 ове наредбе, Као 
и иеу говорена количине, дужни еу произвођачи 
сумпорне киселине испоручити предузећима за 
производњу суперфосфата. 

4. Произвођачи сумпорне киселине дужни су 
доставити савезном Државном секретаријату за 
послове робног промета, ва његов захтев, податке 
о производњи, испорукама и залихама сумпорне 
киселине. 

5. На предузећа која не поступе по овој наред-
би примењиваће се одредбе члана 92 став 1 тачка 8 
Уредбе о трговинско^ делатно-сти и трговинском 
предузећима и радњама. 

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

Вр. 751/1 
12 фебруара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

129. 

На основу члана 37 став 3 Уредбе о зајмовима 
за инвестиције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56), 
а уз сагласност Савезног извршног већа, Управни 
одбор Југословенске инвестиционе банке доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОЦЕНТИМА УЧЕШЋА 
ИНВЕСТИТОРА У ТРОШКОВИМА ИНВЕСТИЦИ-
ЈА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 

1. У Одлуци о процентима учешће инвеститора 
у трошковима инвестиција које се финансирају из 
средстава Општег инвестиционог фонда („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 10/58, 30/58 и 41 /58) у тачки I 
став 3 одредба под 9 мења се и гласи,! 

„9) за инвестиције у индустрији грађевинског, 
материјала — — — — — — — — 70%^ 

Ако се зајам тражи за изградњу нових предуг 
зећа или нових погона у постојећим предузећима 
за производњу модерних грађевинских материјала, 
елемената и конструкција, који омогућавају при-
мену индустриских метода у грађењу, учешће у 
трошковима инвестиција износи: 

а) за предузећ,а односно њихове погоне који ће 
производити производе опекарске индустрије, и то: 
шупље опеке, шупљих блокова и тела за међу-
спратне конструкције и друге носеће елементе, свих 
врста танкостених производа и клинкера за обла-
гање — — — — — — — — — — 60%?; 

б) за предузећа односно њихове погоне који 
ће производити производе свих врста префабрико-
ваних елемената, делова конструкција и конструк-
ција — — — — — — — — — — зо% " 

2. Одредба претходне тачке ћримењиваће се на 
зајмове који се одобравају по конкурсима који бу-
ду расписани после ступања на снагу ове одлуке. 

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

О. бр. 2 
6 јануара 1959 године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 
Аугустин Папић, с. р, Хасан Бркић, с. р. 

130. 

На основу члана 33 Правилника о звањима и 
платама службеника Државног осигуравајућег за-
вода („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/58), у сагла-
сности са Секретариј атом Савезног извршног ве! а 
за општу управу, Управни одбор Државног осигу-
рава јућег завода прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ ЗАСТУПНИКА ОСИГУ-

РАЊА 

I Опште одредбе 
Члан 1 

„ Лица која се први пут примају у службу као 
заступници осигурања, стичу стручну спрему за 
време припремног стажа, на коме се оспособљавају 
за вршење заступничких послова, по одредбама 
овог правилника. 

Члан 2 
Припремни стаж траје до шест месеци. л 

За време припремног стажа заступник се на-
лази на стручно-теоретској и практичној обуци 

Стручно-теоретска обука врши се на курсевима 
који се одржавају на почетку припремног стажа, 
и траје три месеца. 

Практична обука изводи се у ф и л иј ама и на 
терену по завршетку курсева и траје, по прави лу, 
три месеца. 

II Курсеви 
Члан 3 

Лица која су на основу конкурса примљена у 
службу као заступници осигурања, упућују се од-
мах на курс. 

Курсеви се одржавају у дирекцијаада за на-
родне републике у месту и времену које одреди 
главни директор, 
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По потреби, нарочито ако са подручја једне ди-
рекције за народну републику нема довољан број 
слушалаца, курсеви се могу споразумно одржавати 
ва слушаоце двеју или шине дирекција. 

Б л и ж е прописе о организацији и условима по-
х а ђ а л а курсева прописује Управни одбор Држав-
не г осигуразај /ћег завода. 

Члан 4 
Програм курса обухвата предмете општег и 

стручног дела. 
Општи део обухвата предмете: 1) државно уре-

ђене ; 2) привредни систем: 3) привредна рачуница; 
4) коаспопис. 

Стручни део обухвата предмете: 1) осигурање 
стзари; 2) осигурање лица; 3) осигурање уопште и 
организација осигурања у Ј у г о с л а в е н ; 4) права и 
дужности заступника (из службеничког односа); 5) 
пословање заступника. 

Генерална дирек-ција утврђује програм стручко-
теоретске и практичне обуке и стара се о изради 
и и з д а в а н ' приручника за поједине предмете. 

Члан 5 
На кра ју курса заступник полаже ио^ит из 

предмета општег и , стручног дела, сем из предме-
та „пословање заступника". 

Испит из предмета „пословање заступника" за-
ступник полаже кад заврши практичну обуку. 

Заступник се оцењује из сваког предмета за-
себно. 

Снене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3) 
и слаб (2). 

Члан б 
Заступник који је на кра ју курса добио слабу 

оцену из једног или из два предмета, упућује ев на 
практичну обуку и поправни испит из тих предме-
та може полагати до кра ја петог месеца припрем-
ног стажа. Ако заступник у овом року не положи 
овај испит, отказује му се служба. 

Члан 7 
Заступнику који је иа кра ју курса добио сла-

бу оцену из виша од два предмета, отказује се 
служба. 

Изузетно. заступник из претходног става може 
се упутити на практичну обуку ако наставничко 
ВРЛО, према постигнути! развоју и способноетима 
н ТОР,им, оцени да би се до кра ја практичне обуке 
могао припремати за успешно полагање поправног 
пеш,та и^ односних предмета. 

Члан 8 
Испит из предмета општег и стручног дела, 

као и испит из предмета „пословање заступника" 
полаже се пред испитном комисијом коју образује 
главни директор дирекције за народну републику. 

Испитна колти^ија састоји се од чланова настава 
нггтт-ог већа. 

У састав испитне комисије улазе и испитивачи 
за предмете које су предавали. 

Руководилац службе за стручно уздизање ка -
дрова у дирекцији за народну републику (члан 18) 
је сек. — - р ИСГ( ^ , гуо к, .V, иси је. 

ПУ Практична обука 
Члан 9 

Практична обука врши се по завршетку курса 
у филијали или на подручју филијале у којој ће 
заступник радити. Ако у фили јали не постоје у -
СЛОВР1 за правилну и свестрану обуку заступника, 
главни директор дирекције за народну републику 
одредиће другу фили јалу у коју ће се заступник 
упутити на обуку. 

Практична обука има за циљ да омогући за-
ступнику да у пракгм примени знања стечена на 
курсу из предмета стручно-теоретског дела. 

Практична обука врши се под надзором настава 
нич;:ос већа. 

Директор филијале одговоран је за правилно 
извођење практичне обуке заступника. 

Члан 10 
За време практичне обуке води се за сваког за -

ступника дневник рада, у који се уписује ток обу-
ке, тј. задаци које заступник добива, начин како 
их извршава и његов успех. На кра ју практичне 
обуке у дневник се угохсује општа оцена о спо-
собности заступника за вршење заступничких по-
слова и оцена резултата подигнутих у пој сдп'--лх 
гранама осигурања. 

Дневник рада оверава директор филијале и до-
ставља га наставничком већу са својим мишљењем 
о томе колико се заступник оспособио за вршење 
заступничких послова. 

Члан 11 
Практична обука у фили јали траје, по правилу, 

три месеца. 
Ако директор фили јале д^ мишљење да је за-

ступник овладао пословима и да да је добре резул-
тате у раду, може се време практичне обуке скра-
тити и заступник упутити на полагање испита из 
предмета „пословање заступника" пре рока наведе-
ног у члану 14 став 1 овог правилника. 

Члан 12 
Практична обука може се према потреби слу-

жбе и показаним склоповима заступника усмерити 
на специ јализаци ју у једној од двеју основних гра-
на осигурања: осигурању ствари или осигурању 
лица. 

План практичне обуке у случајевима из прет-
ходног става подешава се према потреби специјали-
зације у одговарајућој грани. 

Члан 13 
Заступник који током практичне обуке покаже 

нарочити успех, може у сврху бржег оспособљава-
ња вршити и послове из појединих грана осигурања, 
који имају карактер практичне обуке. 

За вршење послова из претходног става за-
ступнику се не може давати провизија. 

Члан 14 
Практична обука завршава се испитом из пред-

мета „пословање заступника", који се, по правилу, 
полаже на кра ју петог месеца припремног стагт-а. 

Заступник који је добио слабу оцену из пг од-
мота „пословање заступника" задожара се на н ^ - л -
тичној обуци и понавља испит из тог пргдмето до 
кра ја шестог месеца припремног стажа. 

Заступнику који до краја шестог месеца при-
премног стажа не положи испит РП предмета ,.по-
словање заступника", престаје служба. 

Члан 15 
Заступник је са успехом завршио стчучно-тео-

ретску и практичну обук-' ако је из с ^ х предмета 
добио најмање оцену „добар". 

На кра ју припремног стажа заступнику се даје 
коначна оцена, при чему се узимају у обзир снене -
из свих предмета предвиђених програмом, а наро-
чито резултат практичне обуке. 

Члан 16 
Ако се за време припремног стажа утврди да 

заступник нема својства која га чине подобним за 
вршење заступничких послова (грубо опхођење, 
склоност пороцима, недовољна писменост, немарно 
учење и сл.), може МУ орган надлежан за постав-
љање отказати службу са отказним роком од 15 
Дана, 
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За отказ по претходном ставу потребна је са-
гласност наставничког већа курса. 

Решења о отказу службе заетупипцима осигу-
рања доносе се по претходној сагласности са 2.омп-
сијом за отказе у смислу члана Об Правилника о 
звањима и платама службеника Државног осигура-
вајућег завода. 

Заступник коме је служба отказана из разлога 
наведених у ставу 1 овог члана разрешава СР ду-
жности одмах, а минималну плату прима до кра ја 
отказног рока. 

Члан IV 
Заступнику коме је служба отказана по члану 

6 или члану 7 став 1, или коме је служба престала 
по члану 14 став 3 овог правилника, може се одо-
брити да полаже стручни испит за заступника емо 
је најмање шест месеци пошто му је престала слу-
жба као заступнику осигурања, провео на дужности 
повереника осигурања. 

IV Организација курсева 
Члан 18 

О организацији курсева стара се и води све 
административно-техггичче послове служба за 
стручно уздизање кадрова у дирекцији За народну 
републику. 

Члан 19 
Курс има три наставника. 
Поред наставника курс може имати и предака-

че за поједине предмете и ^репетиторе . 
Наставнике, предаваче и корепетиторе именује 

главни директор дирекције за народну републику. 

Члан 20 
Курс има наставничко веће, које сачињавају 

нас ^зници курса. 
Наставничко веће: 

1) стара се о извођењу обуке и подизању струч-
ног нивоа курса; 

2) да је предлоге за измену програма Стручне 
обуке и приручника; 

3) даје предлоге за именовање предавача и ко-
репетитора; 

4) одлучује о упућивању на практичну обуку 
заступника који су добили слабу оцену из више 
од два предмета и оцењује развој и способности 
заступника (члан 7); 

5) стапа се о стручном раду заступника ван 
часова курса; 

усмерава практичну обуку заступника који 
се СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ у смислу члана 1 2 ОЕОГ правил-

ника 
7) врши ттад?ор над извођењем практично обуке 

и ^ ^е потребна упутства фили јали у којој се обу-
ка изводи; 

П) одлучује о скраћирању практичне обуке у 
смислу члана 11 овог правилника. 

Члан 21 
Наставници и предавачи примају хонорар за 

одржана предавања и за рад у испитној комисији, 
Хонорар за рад у-испитној комисији припада п се-
крс-таоу комисије. " 

Корепетитопи за одржане вежбе са заступници-
ма осигурања поимају хонопар по ^асу у висини 
од 50% од хонорара предвиђених за наставнике и 
пр°д^ваче. 

Хонорар по ставу 1 овог члана одређује се по 
ч а ^ који траје 60 минута. 

Висина хонорара одређује се у смислу члана 73 
Закона о јавним службениттима. 

^ Члан 22 
Средства за стручно оспособљавање заступи ига 

осигурања за време припремног стажа предвиђају 

се у годишњем плану прихода и расхода дирекција 
,за народну републику. 

V Прелазне и завршне одредбе 
Члан 23 

Заступници на које су по члану 38 став 1 Пра-
вилника о звањима и платама службеника Држав-
ног осигуравајућег завода примерене олоедбе овог 
правилника, а који нису ^положили испит за зг е 
које су имали — до 14 маја 1858 године, полагаће 
испит по овом правилнику на ј домине до 31 пе-
цембла 1059 године. 

Директор ф и л и ј а л е одлучиће да ли ће заступ-
ника из претходног става упутити на курс, водећи 
притом рачуна о степену његове с-тручне спреме 
КОЈУ ЈС стекао у ДатаДагин,ој пракси. 

За време похч^ања курса „озн заступници не 
могу вршити послове з а с т у п и л а осигурања нити 
поимати плату по ефекту рада. 

Члан 24 
Одредбе из претходног члана п р и м е њ и в а ^ ге 

и на заступнике који су до 14 маја 1958 године вр-
шили ову дзтжност у својству хонорарних г.л ух. бе-
нит-а. 

Члан 25 
Олај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 
VI/2 Бр. 370/58 — 

25 јануара 1959 године 
Београд 

Потпретседник Управног одбора 
Државног осигуравајућег завода, 

Бранко Вукајловић, с. р. 

131. 
На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56),. а по 
прибављено! сагласности савезног Државног секре-
таријата за послове финансија , Југословенска ин-
вестиционе банка расписује 

X X X К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРОШИРЕЊЕ ПОГОНА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

1. Југословен^,а инвестициона банка, у циљу 
унапређивања бржег и савременијег грађења, да-
ваће по овом конкурсу из средстава Општег инве-
стиционог фонда инвестиционе зајмове за изград-
њу, реконструкцију и проширење погона за прои-
зводњу материјала потребних грађевинарству, и то: 

1) свих врста префабриката, бетонских и дру-
гих елемената за потребе грађевинарство, као и 
свих врста блокова од различитих агрегата за из-
раду зидова и конструкције; 

2) свих врста лаких грађевинских плоча; 
3) комадастог и хидратизираног креча; 
4) свих врста камених агрегата (укључујући ту 

" и шљунак и песак); 
5) следећих врст, производа опекарске инду-

стрије: 
а) шупљих опека; 
6) шупљих блокова и тела за међуспратне кон-

струкције и друге носеће елементе; 
в) сви- врста танкостених производа; 
г) клинкепа за облагања; 

гипса и гипсаних ппефабриката. 
3 На овом конкурсу могу учествовати привред-

не организације и по литичкотериторија лне једи-
нице 

3 Зајмотражиоци су обавезни у трошковима 
инвестиција учествовати СОПСТВЕНИМ средствима 
на јмање се 70% од износа трошкова инвестипионих 
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радова према инвестиционог! елаборату. Ако се за-
јам тражи за изградњу нових предузећа или нових 
погона у постојећим предузећима за производњу 
модерних грађевинских материјала, елемената и 
конструкција који омогућавају примену индустри-
ских метода у грађењу, учешће износи и то: 

1) 60% за производе опекарске индустрије на-
ведене у тачки 1 под 5) овог конкурса; 

2) 50% за производњу свих врста префабрико-
ваних елемената, делова конструкција и целих кон-
струкција. 

4. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз 3% ка-
мате годишње. Рок враћања зајма не може бити 
дужи од 15 година за реконструкције и проширења, 
a 25 година за новоградња. 

5. Првенство при добивању зајмова имаће за ј -
мотражиоци који: 

1) изграђују капацитете »а што економичну е 
снабдевање грађевинарства У великим градовима и 
индустриским центрима, односно у дефицитарним 
рејонима; 

2) уводе савремене технолошке процесе и сма-
њују или елиминишу сезонски рад предузећа; 

3) нуде веће учешће у трошковима инвестиција; 
л) нуде краћи рок за завршавање објеката, с тим 

да тај рок не може бити дужи од 2 године. 
6. У смислу одредаба Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције и Одлуке о утврђивању висине гарантног 
износа по зајмовима из средстава Општег инвести-
ционог фонда („Службени лист ФНРЈ", бр. 40/58), 
зајмотражилац је обавезан код ©анке депонован 
гарантни износ у висини од 5% од износа одобре-
ног зајма. 

7. Захтев за инвестициони зајам треба да садр-
ж и податке наведене у члану 16 Уредбе о зајмови-
ма за инвестиције, а подноси се на прописаним 
банчиним обрасцима. 

8. Уз захтев за зајам подноси се: 
1) инвестициони елаборат израђен на бази тр-

жишних цена у време подношења захтева, а који 
садржи: 

а) инвестициони програм израђен према Уред-
би о изради и одобрењу инвестиционог програма и 
о полагању депозита за обезбеђење исплате инве-
стиционих радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 
13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мишљење и 
предлог ревизионе комисије и решење надлежног 
ото гана о одобрењу инвестиционог програма, са 
назначењем вредности и капацитета објекта за чију 
се изградњу одобрава инвестиционе програм. 

Инвестициони програм, мишљење и предлог ре-
визионе комисије и решење о одобрењу програма 
морају бити повезани у једну целину и запечаћени 
печатом органа који је издао одобрење; 

б) идејни пројект за сваки грађевински објект 
израђен према Уредби о гоаћевинском пројектова-
њу („Службени лист ФНРЈ" бр, 32/58), са решењем 
ревизионе комисије о одобрењу идејног пројекта и 
пред мер ом и предрачуном 

Као саставни део овог идејног поојекта треба 
да буду разрађени делови који се односе на разне 
инсталатарске радове, као што су: водовод, кана-
лизација, осветљење, централно грејање и др. 

Предмер мора бити израђен према идејном 
пројекту, из кога се може видети како се дошло до 
појединих количина падова. 

Предрачун мора бити израђен по свим позици-
јама предмера на основу садашњих јединачних 
цена. 

Груби гтредмер и предрачун израђен на бази 
грубог предмера неће бити узети у обзир. 

За грађевинске радове уместо идејног пројекта 
може се поднети први део одобреног главног про-
јекта; 

в) спецификацију опреме оа назначењем глав-
не карактер-истике, као и цену за сваку позицију 

опреме (одвојено за увозну, а одвојено за домаћу 
опрему), и трошкове монтажних радова; 

г) спецификацију осталих трошкова (истражи-
вачких радова, пројектовања, трошкова инвести-
тора, откупа, отштета, кадрова и сл.); 

д) решење надлежног урбанистичког завода о 
дефинитивно} локацији; 

ђ) потврду геолошког завода о испитаном кван-
титету сировинске базе и института односно завода 
за испитивање грађевинског материјала о испита-
ном квалитету сировине из базе утврђене од стра-
не геолошког завода. Ако је у питању подизање 
циглана на терену оа кога вије коришћена сирови-
на за производњу цигларских производа, потврда 
института односно завода за испитивање грађев-ин-
ског материјала о квалитету сировинске базе мора 
бити дата на основу извршене индустриске пробе 
сировине; 

е) потврду Заједнице југословенске електро-
привреде да је у капацитетима електричне енер-
гије обезбеђена енергија; 

2) доказ о обезбеђењу средстава за полагања 
гарантног износа и учешће у трошковима инвести-
ција које се финансирају из зајма; 

3) погврду о кредитној способности зајмотра-
жиоца издату од стране банке ,код које зајмотра-
жилац има текући односно жиро рачун. 

9. Банка може условити уговарање зајма јем-
ством политичвотеритори јалних јединица. 

10. Захтев за инвестициони зајам и инвести-
циони елаборат, са свим прилозима, подноси се у 4 
примерка најближој филијали Југословенске ин-
вестиционе банке. 

11. Захтеви за за јам по овом конкурсу могу се 
поднети најдоцније у року од два меееца од дана 
објављиван^ овог конкурса у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

О. бр. 3 
6 јануапа 1959 године 

Београд 
Југословенска инвеетициона банка 

Претседник 
Управног одбора, 

Хасан Вркић, с. р. 
Генер-ални директор, 
Аугустин Папић, с. р. 

132. 

На основу члана 39 Основног закона о заштити 
биља од болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54),Савезна управа за заштиту биља 
објављује 

С П И С А К 
ХЕМИСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗА КОЈА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ 

У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВ!* ЛЕ 

Савезна управа за заштиту биља издала је од 
26 јула 1958 године до 10 фебруара 1959 године до»-
зболе за стављање у промет следећих хемиских 
средстава за заштиту биља: 

1) Aldrin Производи »Ohromos«, кемијска 
Е — 20 индустрија, Загреб. Број дозволе 

02/3-400/1 од 7 фебруара 1959 
године; 

2) Arbopin Производи „Пинус", товарна ке-
мичних изделков, Раче код Мари-
бора. Број дозволе 02/3-699/3 од 
28 децембра 1958 године; 

3) O'nkfosfid Производи „Галеника", фабрика 
г— зрцца ^армацеутских и хемиских про-

в о д а , Београд-Зрмун. Број до-
зволе 02/3-729/3 од 28 децембра 1958 
године; 
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4) Dieldrin 
Е —10 

б) Dieldrin 
Р —2 

6) Duphar Ч?о-
xaphen 50°/о 
М. О. — DX 
1216 

7) Dynotox 

8) Elosal — 
Netzschwefel 
„Hoechst" 

9) Etiol 
— прах 25 

10) Folidol E 605 
— прашиво 

11) „Gammalin" 
20 

12) Hedonal M — 
прашак 80% 

13) Lfco — Toxa-
v phene 50% 

14) Metasybtox 

15) P — 58 

Тб) Pangaman 
P —18 

17) Pepein 
S — 50 

18) „Pinus" Ald-
rin — уље 

19) ,.Pinus" Diel-
drin — npa-
шиво 

20) Pinus" Diel-
drin — уље 

Производи »Chromos«, кемијска ин-
дустрија, Загреб. Број дозволе 
02/3--402/3 од 26 децембра 1958 
године; 
Производи »Chromos«, кемп јека ин-
дустрија, Загреб. Број дозволе 
€2/3-710/3 од 26 децембра 1958 
године; 
Производи N. V. Philips-Roxane, 
Amsterdam. Заступник »Philips«, 
техничко претставништво за ФНРЈ, 
Београд. Број дозволе 02/3-698/3 од 
28 децембра 1958 године; 
Производи Pest Control, Cambridge 
— Fisons Chemicals (Export) Ltd. 
London. Заступник »Philips«, тех-
ничко претставништво за ФНРЈ, 
Београд. Број дозволе 02/3-396/1 од 
7 фебруара 1959 године; 
Производи Farbwerke Hoechst A. 
G. Frankfurt /Main. Заступник „Ју-
гохемија", Београд. Број дозволе 
02/3-2213/2 од 26 децембра 1958 го-
дине; 
Производи „Галеника", фабрика 
фармацеутских и хемиских произ-
вода, Београд-Земун. Број дозволе 
02/3-662/5 од 28 децембра 1958 го-
дине; 

роизводи »Пауег« A. G. - Lever-
kusen. Заступник „Коним", Љубља-
на, пословница »Sano-Pharma«, За -
греб. Број дозволе 02/3-2346/2 од 
26 децембра 1Г58 године; 
Производи PIaat Protection X t̂d. 
London. Заступник »Interexport«, 
Београд. Број дозволе 02/3-1437/5 од 
26 децембра 1958 године; 
Производи »Bayer« A. G. - Lever-
kusen. Заступник „Коним", Љуб-
љана, пословница »Sano-Pharma«, 
Загреб. Број дозволе 02/3-838/2 од 
26 децембра 1958 године; 

• Производи G. Ligtermoet und Zoon, 
Rotterdam. Заступник ,,Алфа", 
спољнотрговинско предузеће, Бео-
град. Број дозволе 02/3-697/3 од 28 
децембра 1958 године; 
Производи »Bayer« A. G. - Lever-
kusen. Заступник ,,Конци", Љуб-
љана, пословница »Sano-Phtrma«, 
Загреб. Број дозволе 02'3-392/1 од 
7 фебруара 1959 године, 
Производи „Плива", творница фар-
мацеутских и кемијских произво-
да, Загреб. Број дозволе 02/3-418^1 
од 9 фебпуаоа 1959 године; 
Производи >?Chromos«, кемп јека ин-
дустрија, Загреб. Број дозволе 
02/3-?247/2 од 28 децембра 1958 го-
дине. 
Производи Хемиска индустрија 
„Зорка", Шабац. Број дозволе 
02/3-397'3 од 28 децембра 1958 го-
дине; 
Производи ,.Пинус", товарна ко-
мичних изделков, Раче код Мари-
бора, Број дозволе 02/3-399/1 од 
7 фебруара 1959 године; 
Производи „Пинус", товарна ко-
мичних изделков, Раче код Мари-
бора. Број дозволе 02/3-700/3 од 
26 децембра 1958 године; 
Производи .,Пинус", товарна ко-
мичних изделков, Раче код Мари-
бора. Број дозволе 02/3-401/3 од 26 
децембра 1958 године; 

21) „Pinus" Еп-
drin — уље 

22) „Radosan" 

23) Rumesan 
„МА" 

24) Systox 

25) Thiodan — 
emulgierbar 

26) t h iodan — 
Spritzpulver 

27) „Toksafen 
2upa" 

28) Tomorin 

29) Top Netz-
schwefel 
Schering 

30) Aspor 

31) Brestan 

32 „Кирико!" 

Производи „Пинус", товарна ко-
мичних изделков, Раче код Мари-
бора. Број дозволе 02/3-398/3 од 26 
децембра 1958 године; 
Производи „Радоња", творница хе-
миских производа, Сисак. Број 
дозволе 02/3-2248/3 од 15 децембра 
1958 године у 
Производи „Пинус", товарна ко-
мичних изделков, Раче код Мари-
бора. Број дозволе 02/3-1178/3 од 
28 децембра 1958 године; 
Производи »Bayer« A. G. - Lever-
kusen. Заступник „Коним", Љуб-
љана, пословница »Sano-Pharma«, 
Загреб. Број дозволе 02/3-393/1 од 
7 фебруара 1959 године; 
Производи Farbwerke Hoechst A. 
G. Frankfurt /Main. Заступник „Ју-
гохемија", Београд. Број дозволе 
02/3-401/1 од 7 фебруара 1959 го-
дине; 
Производи Farbwerke Hoechst A. 
G. Frankfurt /Main. Заступник „Ју-
гохемија", Београд. Број дозволе 
02/3-398/1 од 7 фебруара 1959 го-
дине; 
Производи Индустрија хемиских 
производа „Жупа", Крушевац. Број 
дозволе 02/3-736/6 од 28 децембра 
1958 године; 
Производи J. R. Geigy A. G.-Basel* 
Заступник „Хермес", Љубљана. 
Број дозволе 02/3-996/2 од 26 де-
цембра 1958 године; 
Производи Schering A. G. — Berlin 
West. Заступник »Masinokomerc«, 
Београд. Број дозволе 02/3-2214^ 
од 28 децембра 1958 године; 
Производи »Montecatini«, Milano. 
Заступник »Merkantile«, Загреб., 
Број привремене дозволе 02/2-395/1 
од 7 фебруара 1959 године; 
Производи Farbwerke Hoechst A G. 

(VP 19 — 40) Frankfurt /Main. Заступник „Југо-
хемија", Београд. Број привремене 
дозволе 02^3-394/1 од 7 фебруара 
1959 године; 
Производи »Spo!ana« n. p., Nerato-
vice, CSR. Заступник »Centralcom-
merce«, Загреб. Број привремене 
дозволе 02/3-397/1 од 7 фебруара 
1959 године. 

Бр. 02/3 — 434/1 
10 фебруара 1959 године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

133. 
На основу чл. 39 и 45 Основног закона о за -

штити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 26/54), Савезна управа за заштиту 
биља објављује 

С П И С А К 
ХЕМИСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ Б 1 Љ А 
ЗА КОЈА ЈЕ ИЗДАТА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА 
ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ,НА ТЕРИТОРИЈИ 
ЈУГОСЛАВ!!ЈЕ, А ЧИЈА ЈЕ ВАЖНОСТ ПРЕСТАЛА 

Савезна управа за заштиту биља утврђује да је 
престала важност привржених дозвола за став-
љање у промет следећих хемиских средстава за 
заштиту биља; 
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schol — DX 
1216 

2) Elosal 
schwefel 
„Hoechst" 

I) Duphar Тока- Производи N.V. Philips — Roxane, 
phen 50% Mi- Amsterdam. Заступник „Philips", 

техничко претставништво, Београд. 
Број привремене дозволе чија је 
важност престала: 130 од 14 јану-
ара 1957 године. Објављено под 
редним бројем 40 Списка хемиских 
средстава за заштиту биља за која 
је издата дозвола за стављањ-е у 
промет на територији Југославије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 7/57); 

Netz-Производи Farbwerke Hoechst A G, 
Frankfurt /Main. Заступник „Југо-
хемија", Београд. Број привремене 
дозволе чија је важност престала: 
1037 од 28 децембра 1956 године. 
Објављено под редним бројем 41 
Списка хемиских средстава за за-
штиту биља за која је издата до-
звола за стављање у промет на 
територији Југославије („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 7/57); 

8) Е 605 — пра-Производи „Bayer" A. G. — Lever-
шиво kusen. Заступник „Коним", Љ у -

бљана, пословница „Sano-Phar-
ma", Загреб. Број привремеге 
дозволе чија је важност престала: 
471 од 25 фебруара 1956 године. 
Објављено под редним бројем 16 
Списка хемиских средстава за за-
штиту биља за која је издата до-
звола за стављање у промет на 
територији Југославије („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 33/56); 

Производи „Bayer" A. G. — Le-
verkusen. Заступник „Коним", Љу-
бљана, пословница „Sano-Phar-
ma", Загреб. Број привремене 
дозволе чија је важност престала: 
1617 од 25 децембра 1956 године. 
Објављено под редним бројем 42 
Списка хемиских средстава за за -
штиту биља за која је издата 
дозвола за стављање у промет на 
територији Ј у г о с л а в а е („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 7/57); 
Производи G. Ligtermoet und Zoon, 
N. V. Rotterdam. Заступник „Алфа", 
епољнотрговинско предузеће, Б е -
оград. Број привремене дозволе 
чија је важност престала: 129 од 
14 јануара 1957 године. Објављено 
под редним бројем 44 Списка хе-
миских средстава за заштиту биља 
за која је издата дозвола за став-
љање у промет на територији Југо-
с л в и ј е („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 7/57); 

Производи „Bayer" A. G. — Lever-
kusen Заступник „Коним" Љ у -
бљана, пословница „Sano-Phar-
ma", Загреб. Број привремене до-
зволе чија је важност престала: 
1447 од 19 јуна 1956 године. Објав-
љено под редним бројем 25 Списка 
хемиских средстава за заштиту 
биља за која је издата дозвола за 
стављање у промет на тери-
торији Југославије („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 33/56); 

1) Hedonal М -
прашак 80% 

fc) Liro-Toxa-
phene 50% 

fc) Metasystox 

7) Systox Производи~ „Bayer" A. G. Levetr-
kusen. Заступник „Коним", Љуб-
љана, пословница „Sano—Phar-
ma", Загреб. Број привремене доз-
воле чија је важност престала: 
435 од 25 фебруара 1956 године. 
Објављено под редним бројем 29 
Списка хемиских средстава за за -
штиту биља за која је издата до-
звола за стављање у промет на 
територији Југославије („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 33/56); 

8) Тор Netz- Производи Schering A. G. — Ber-
schwefel Sche- Lin West. Заступник „Masinoko-
ring mere", Београд. Број привремене 

дозволе чија је важност пр,естала: 
2991 од 14 јануара 1957 године. 

вОбјављено под редним бројем 46 
Списка хемиских средстава за за-
штиту биља за која је издата до-
звола за стављање у промет на 
територији Ју гос лави је („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 7/57). 

Бр. 02/3 — 433/1 
10 фебруара 1959 године 

Београд 

Директор 
Савезне управе за заштиту биља, 

инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

125. Одлука о отварању Посланства Федера-
тивне Народне Републике Југославије у 
Венецуела — — — — — — — — 

126. Наредба о допуни Одлуке о обрачунавању 
р а з л и о у ценама при увозу одређене о-
преме и инвестиционог материјала — — 

201 

201 

127. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о издацима за службена путовања, за рад 
на терену и одвојен живот од породице 
који се признају као матери јални трошко-

- ви* привредним организацијама — — — 201 

128. Наредба о обавезној испоруци сумпорне 
киселине у 1959 години — — — — — 202 

129. Одлука о измени Одлуке о процентима у-
чешћа инвеститора v трошковима инве-
стиција које сг Финансирају из средстава 
Општег инвестиционог фонда — — — 203 

130. Правилник о стручној спреми заступника 
осигурања — — — — — — — 203 

131. XXX Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестицио-
ног фонда за изградњу и проширење по-
гона за производњу грађевинског мате-
ријала — — — — — — — — — 

132. Списак хемиских средстава зе заштиту 
биља за која је издата дозвола за ставља-
ње у промет на територији Југославије — 

133. Списак хемискиЗс средстава за заштиту 
биља за која је издата привремена дозво-
ла зе стављање v промет на територији 
Југос лави је, а чија је важност преста па 

205 

206 

207, 
Издавач: Новинска установа ,,Службени лист ФНРЈ", Београд, Улица Коаљечића Марка бр. 9. 

— В. д. директора и одговорног уредника Шо Барух, Улипа, Кпа девића Марка бр. 9. — 
Штампа Београдски графички завод, Београд 


