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194. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНО-

МЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за Военомедицинската академија, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 8 април I960 година. 

ПР бр. 4 
11 април 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА 

Член 1 
Военомедицинската академија, со седиште во 

Белград, има за цел да подготвува висококвалифи-
кувани стручњаци и научни работници за потреби-
те на Југословенската народна армија во областа 
на општата и воената медицина, стомато логи јата и 
фармацијата. 

Член 2 
Военомедицинската академија е највисока на -

ставна и научна установа на санитетската служба 
на Југословенската народна армија за подипломски 
студии, за стручно и научно усовршуваше и други 
форми на наставата заради подготвување лекари 
и други здравствени работници за висококвалифи-
кувани военосанитетски стручњаци и научни ра-
ботници. 

Военомедицинската академија ја организира и 
ја врши научната работа во областа на воената 
медицина. 

Член 3 
Со Военомедицинската академија управува на-

чалник, според прописите што важат за Југословен-
ската народна армија. 

Член 4 
Военомедицинската академија има наставнички 

совет, што ги врши правата и должностите опреде-
лени со овој закон и оо прописите донесени врз 
основа на него. 

На наставничкиот совет претседава началникот 
на Военомедициноката академија. 

Член 5 
Наставата на Военомедицинската академија се 

изведува според наставни планови и програми. 
Наставните планови ги потврдува Државниот 

секретаријат за работите на народната одбрана. 
Ако е со наставниот план и програма опфатена 

некоја област, гранка или дисциплина на медицин-
ската наука, што се предава на соодветен факултет 
или школа, во поглед на изведувањето и траењето 
на наставата согласно се применуваат општите про-
писи што важат за тој факултет односно школа. 

Лицата што ќе го завршат школувањето на во-
еномедицинската академија според плановите и 
програмите, што им одговараат на плановите и про-
грамите на односните факултети или школи, се здо-
биваат со квалификациите што ги даваат тие ф а -
култети односно школи. 

Член 6 
Наставата во Военомедицинската академија мо-

жат да ја посетуваат лица што ги исполнуваат усло-
вите определени со прописите на Државниот секре-
таријат за работите на народната одбрана. 

Член 7 
Наставници и соработници на Военомедицин-

ската академија можат да бидат лица што ги испол-
нуваат условите за наставници односно соработници 
на соодветните факултети на универзитетот. 

Изборот на наставници и соработници на Вое-
номедицинската академија го врши наставничкиот 
совет на Военомедицинската академија. 

Избраните наставници ги именува државниот 
секретар за работите на народната одбрана. 

Член 8 
Военомедицинската академија има во свој со-

став клиники, институти и други научни, наставни 
и помошни установи. 

Член 9 
Наставниците на Военомедицигаоката академија 

што пред донесувањето на овој закон се здобиле со 
звања на редовен професор, вонреден професор 
и доцент врз основа на конкурс и потврда од страна 
на државниот секретар за работите на ндѓродната 
одбрана, ги ^задржуваат тие звања, и тоа вонред-
ните професори и доцентите само до истекот на 
срокот за повторен избор. 

Член 10 
Организацијата на В овном едоицивск ат а акаде-

мија се определува cb формација. 
Поблиски прописи за работата на Военомеди-

цинската академија и за спроведувањето на овој 
закон донесува Државниот секретаријат за работите 
на народната одбрана. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 



Страна 298 — Број 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 13 април 1960 

1951 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на За-
конот за данокот на личниот приход на граѓаните, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 8 април 1960 година 
и на седницата на Собирот на производителите од 
8 април 1960 година. 

ПР бр. 5 
11 април 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за данокот на личниот приход на 

граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/58 и 
52/59) во членот 2 се додаваат нови ст. 2 и 3. кои 
гласат: 

„Чистиот приход остварен по основот на автор-
ско право и од патенти, изуми и технички усовр-
шувања, утврден на начинот од претходниот став, 
се намалува за износот на: трошоците на матери-
јалот што е потрошен при изработката на автор-
ските дела. патентите, изумите и техничките усовр-
шувања, надоместокот за работа на други лица што 
учествувале во нивната изработка и другите тро-
шоци нужни за остварување на односниот приход. 
Така намалениот приход влегува во чистиот приход 
на даночниот обврзник врз основа на кој се утвр-
дува основицата на данокот на личниот приход на 
граѓаните. 

Поблиски прописи за утврдување на трошоците 
од претходниот став, во процент од бруто приходот 
или на друг начин, ќе донесе сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите во соглас-
ност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за просвета и култура." 

Член 2 
Членот 6 се брише. 

Член 3 
Членот 7 се брише. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и на облогот со данок на личниот при-
ход на граѓаните за 1959 година. 

196, 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 8 април 
1960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат согласно со одред-
бата од главата XX на Сојузниот општествен план 
за 1960 година, се доделуваат без обврска за вра-
ќање, и тоа: 

милиони 
динари 

1) на сојузниот буџет за 1960 година за 
покритие на помалку остварениот приход 
од данокот на промет поради намалувањето 
на нормите на данокот на режан градежен 
материјал од иглолисници и на текстилни 
ткаенини од цел-влакно и вештачка свила, 
износот од — — — — — — — — — 5.100 

2) за обезбедување средства за исплата 
на регресите во стопанството износот од — 5.130 

2. Поблиски прописи за извршување на одред-
бата под 2 од претходната точка ќе донесе, по по-
треба, Сојузниот извршен совет, а за извршување 
на одредбата под 1 од претходната точка — coiv3-
ниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите. 

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

Сојузна народна скупштина 

СНС (А) 7 
9 април 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на Потпретседател 

производителите, на Сојузниот собор, 
Пашко Ромац, е. р. Душанка Ковачевиќ, е. р. 

197. 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 8 април 
I960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за минималните лични доходи 
на работниците на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/58) во точката 2 просеч-
ните износи на минималните лични доходи за гру-
пите стопански организации под редниот број 30, 
32, 33 и 70 се менуваат и изнесуваат: 
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2. По точката 7 се додава нова точка 7а, која 
гласи: 

„7а. Минималните лични доходи утврдени за 
работните места во распон меѓу два износа ќе се 
утврдат во еден износ во височината на просекот 
меѓу тие два износа, 

На работниците запослени на работните места 
од претходниот став чиј износ на минималниот ли-
чен доход, определен во границите на распонот и 
исправен според одредбите од точката 7 на оваа 
одлука, е поголем од просекот од претходниот став, 
им припаѓа порано определениот износ на мини-
малниот личен доход додека ќе се наоѓаат на ^ т о -
то работно место." 

3. Стопанските организации на групите стопан-
ски организации од точката 1 на оваа одлука ќе 
извршат повторно исправка на нивото на минимал-
ните лични доходи според постапката пропишана во 
точката 7 на Одлуката за минималните лични до-
ходи на работниците на стопанските организации, 
а врз основа на просечните износи на минималните 
лични доходи од точката 1 на оваа одлука, Изно-
сите на минималните лични доходи добиени по 

исправката ќе ги применат тие стопански органи-
зации и при расподеле ата на доходот според завр-
шната сметка за 1959 година. 

4. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трудот, да донесе, до донесувањето 
на посебен закон, поблиски прописи за постапката 
за утврдување на минималните лични доходи. 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 11 

9 април I960 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборот на Потпретседател 
производителите, на Сојузниот собор. 

Пашко Ромац, е. р. Душанка Ковачевиќ, е. р. 

198. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 април I960 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 8 април 
I960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОД-
НИ ОДБОРИ ОД НАПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ПРИРОДНО ВИНО И РАКИЈА 

1. На општинските народни одбори им се отста-
пува 20% од данокот на промет на природно вино 
и ракија наплатен од производителите на нивното 
подрачје. 

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1960 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 3 

9 април 1960 година • 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на Потпретседател 

производителите, на Сојузниот собор, 
Пашко Ромац, е. р. Душанка Ковачевиќ, е. р. 

199. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седни-
цата на Соборот на прризводителите од 8 април 
1960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА 
АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИСКИТЕ НОРМН 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 
1. Во Одлуката за ограничување користењето на 

средствата на амортизацијата и за пониските норми 
на амортизацијата за стопанските организации од 
определени дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/57, 48'58, 17^59 и 52/59) во точката ПГ под 1 по 
зборовите „стопанските организации за производ-
ство на градежни материјали", се додаваат зборо-
вите „претпријатијата за производство на вискозни 
производи/'. 

2. Оваа одлука вл^г^ва во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а се при-
менува од 1 јануари 1960 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 8 

9 април 1960 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна ^ скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 
Претседател 

на Соборот на Потпретседател 
производителите, на Сојузниот со&^р. 

Пашко Ромац, е. р. Душанка Ковачевиќ, е. р. 
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200. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на седми-
цата на Соборот на производителите од 8 април 
1960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1957 

ГОДИНА 
1. Се одобрува завршната сметка на Општиот 

инвестиционен фонд за 1957 година, и тоа: 
а) со состојбата на извршувањето на вкупниот 

прилив и потрошувачката на средствата на фондот 
за таа година со: 

1) вкупните приходи — — 165.115 мил. дин. 
2) вкупните р а с х о д — — 169.044 „ „ 
3) вишокот на Потрошените 

средства од приливот од 1957 
година — — — — — — — 3.929 „ „ 

б) со состојбата на билансот на фондот на 31 
декември 1957 година со: 

1) вкупните средства — — 568.327 мил. дин. 
2) пласманот на средствата 

на фондот — — — — — — 664.421 „ „ 
3) вкупниот вишок на по-

трошените средства на фондот — 96.094 „ „ 
2. Вишокот на потрошените средства над при-

ливот на средствата на Општиот инвестиционен 
фонд е покриен со заем ка ј Народната банка, со-
гласно со одредбите од ставот 4 одделот 2 на гла-
вата XII на Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина и со одредбите од ставот 8 одделот II главата 
XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 година, 
од ^искористените износи на амортизацијата и на 
другите банкарски средства на Народната банка. 

Со посебна одлука на Сојузната народна скуп-
штина, врз основа на Сојузниот општествен план за 
1961 година, ќе се регулира прашањето за конечно 
покритие на вишокот на потрошените средства од 
претходниот став. + 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 13 

9 април 1960 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборот на Потпретседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. Душанка Ковачевиќ, е. р. 

201. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 април 1960 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 8 април 
1960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1958 ГО-

ДИНА 
1. Се одобрува завршната сметка на Општиот 

инвестиционен фонд за 1958 година, и тоа: 

а) со состојбата на извршувањето на вкупниот 
прилив и потрошувачката на средствата иа фондот 
за таа година со: 

1) вкупните приходи — — 228.201 мил. дин. 
2) вкупните расходи — — 22)6.983 „ » 
3) вишокот на средствата од 

приливот од 1958 година — 1.218 „ „ 
б) со состојбата на билансот на фондот на 31 

декември 1958 година со: 
1) вкупните средства^ - - — 672*816 мил. дин. 
2) пласманот на средствата на 

фондот — — — — — 767.692 „ „ 
3) вкупниот вишок на по-

трошените средства на 
фондот — — — — — 94.876 „ „ 

2. Вишокот на потрошените средства над при-
ливот- на средствата на Општиот инвестиционен 
фонд е покриен со заем ка ј Народната банка, со-
гласно со одредбите од ставот 4 одделот 2 главата 
XII на Сојузниот општествен план за 1954 година и 
со одредбите на ставот 8 одделот II главата XXIX 
на Сојузниот општествен план за 1955 година, од 
неискористените износи на амортизацијата и на дру-
гите банкарски средства на Народната банка. 

Со посебна одлука на Сојузната народна скуп-
штина, врз основа ца Сојузниот општествен план 
за 1961 година, ќе се регулира прашањето на ко-
нечното покритие на вишокот на потрошените сред-
ства од претходниот став. 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 14 

9 април 196Q година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 
Претседател 

на Соборот на Потпретседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. Душанка Ковачевиќ, е. р. 

202. 
П Р Е П О Р А К А 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОМЕ-
ТОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКО-ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
Врз основа на чл. 87 и 95 од Правилникот за 

работа на Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина и чл. 84 и 92 од Правилникот за работа 
на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина, одборите за народно стопанство 
на Сојузниот собор и на Соборот на производите-
лите на Сојузната народна скупштина, на заеднич-
ката седница од 7 март 1960 година, го зедоа во 
разгледување извештајот на сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет за 
прометот и снабдувањето на пазарот со селскосто-
панско-прехранбени производи во 1959 година. 

Врз основа на тој извештај и дискусијата од 
заедничката седница е констатирано: 

Во 1959 година е остварено најголемо повоено 
производство на селскостопански производи. Вак-
вото производство, пред сб, обезбеди материјални 
услови за подобро снабдување на пазарот со сел-
окостопански производи. 

И покрај постигнатиот успех во зголемувањето 
на селскостопанското производство, се покажа дека 
снабдувањето со некои производи не беше доволно 
усогласено со потребите и барањата на пазарот, осо-
бено ка ј зеленчукот, овошјето, добитокот и сточ-
ните производи, живината и јајцата. Една од при-
чините за тоа е недоволното учество на општествено 
организираното производство во испораката на овие 
производи како и уште постојната слаба поврзаност 
на производниот и погрешниот пазар. 
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Наспоредно со усилбите што се вршени во сел-
скостопанокото производство, во минатата година му 
е посветено големо внимание на подобрувањето 
организацијата на прометот на селскостопански 
производи и на засилувањето материј а л ^ - т е х н и ч -
ката основа на пазарот со овие производи. 

Пазарниот механизам, во целина посматран, по-
добро функционираше отколку во поранешните 
години. Преземените мерки од организациона при-
рода позитивно се одразија врз откупот на пазарни 
вишоци и врз снабдувањето на пазарот, но нивниот 
ефект беше намален со извесни појави што мораат 
да се отстранат во наредниот период. 

Поради недостаточни капацитети за преземање, 
сместување, превоз на селскостопански производи 
и за снабдување на потрошувачите со тие производи, 
се појавуваа големи тешкотии во сите фази на 
прометот, што го попречуваше правилниот пат на 
стоките од производството до потрошувачката. Сла-
бата материјално-техничка основа нџ пазарот осо-
бено негативно се одразуваше врз прометот на 
леснорасипливи селскостопански производи, што 
доведуваше до нерамномерно снабдување со овие 
производи, како и до тоа во одделни подрачја про-
изведените стоки да не можеа да се реализираат. 

Зголеменото производство во селското стопан-
ство имаше видно влијание и врз движењето на 
цените на селскостопанско-прехранбените произ-
води. Во минатата година цените на селскостопан-
ско-прехранбените производи беа значително по-
стабилни отколку во поранешниот период. Меѓутоа, 
сегашното ниво на цените на некои производи не 
овозможува понатамошно зголемување на потро-
шувачката, доколку тоа не би се усогласило со 
куповната сила на потрошувачите. Врз ваквото 
ниво на цените влијаат во голема мера зголемените 
цени на опремата и на репродукционите материјали 
за потребите на производството и прометот на сел-
скостопански производи. 

Со цел за понатамошно регулирање и стабили-
зација на пазарот на селскостопански производи и 
за подобро снабдување на потрошувачите со овие 
производи, би било потребно проблемите на пазарот 
сестрано да се разгледаат од страна на соодветните 
сојузни органи и организации и да се донесат по-
требни подолгорочни мерки. 

Тргнувајќи од предните констатации, одборите 
за народно стопанство на Сојузниот собор и на Со-
борот на производителите на Сојузната народна 
скупштина, со цел за подобрување на прометот на 
селскостопанско-прехранбени производи, 

П Р Е П О Р А Ч У В А А Т 
1. Мерките за понатамошен развој и модерни-

зација на селскостопанското производство треба и 
понатаму да се продолжат во согласност со потре-
бите на пазарот. За таа цел: 

— да се воведуваат во поголема мера современи 
форми на организацијата на селскостопанското 
производство, особено во социјалистичките селско-
стопански организации, како и на прометот на сел-
скостопански производи; 

— сестрано да се розвиваат кооперативни е 
односи и други форми на соработка меѓу социјали-
стичките селс;костопански органицации и индиви-
дуалните селскостопански производители; 

— постепено да се намалуваат трошоците на 
производството и на прометот на селскостопански 
производи, за што треба да придонесе порационал-
ното производство, подоброто чување, како и на-
малувањето на цените на опремата и репродукци-
о н и ^ материјали за потребите на селскостопанското 
производство и прометот. 

2. Со цел за прифаќање и зачувување на зго-
лемените пазарни вишоци на селскостопанско-пре-
хранбени производи и за порамномерно снабдување 
на пазарот со овие производи, потребно е да се 
засилува материј ално-техничката основа на паза-
рот на овие производи со изградба- на силоси и 
складови, со набавка на опрема за правилна мани-
пулација на овие производи. 

Средства за овие вложувања треба првенствено 
да обезбедуваат стопанските организации што вр-
шат производство и промет на селскостопански 
производи од своите фондови, како и народните 
одбори од своите општествени инвестициони сред-
ства. 

За правилното функционирање на прометот на 
селскостопанско-прехранбени производи е од осо-
бена важност транспортот, првенствено железнич-
киот, да се приспособи кон потребите на прометот 
и снабдувањето на потрошувачите со овие произ-
води. Во таа смисла транспортот треба да биде 
побрз, а за одделни производи и поевтин. 

3. Со оглед на тоа што системот на заштитни 
цени к а ј основните селскостопански производи по-
зитивно дејствуваше врз стабилноста и зголемува-
њето на селскостопанското производство, потреб-
но е: 

— овој систем и понатаму да се применува 
главно ка ј основните и дефицитарните селскосто-
панско-прехранбени производа и да му се даде 
подолгорочен и постабилен карактер; 

— постојните заштитни цени да се ревидираат 
само доколку тоа го бараат промените во производ-
ството и во потрошувачката, а по правило да не 
се вршат измени во текот на една производно-еко-
номска година. 

4. Бидејќи и договарањето на откупните цени 
на одделни основни селскостопанско-прехранбени 
производи, исто така, придонесе за стабилизацијата 
на прометот и за зголемувањето на производството 
на овие производи, потребно е: 

— и понатаму да се врши договарање на откуп-
ните цени за одделни основни селскостопанско-пре-
хранбени производи, но само во оправдани случаи, 
за што треба заеднички да одлучуваат заинтереси-
раните фактори; 

— договарањето на откупните цени на основ-
ните селскостопанско-прехранбени производи да се 
врши за потесни подрачја, а само по исклучок за 
целата земја; 

— нивото на договорените откупни цени на 
основните селскостопаноко-прехранбени производи 
да се диференцира во согласност со потребите од 
порамномерно снабдување на пазарот во текот на 
годината, како и во согласност со квалитетот на 
производите. 

5. Со цел за што попотполно опфаќање на па-
зарните вишоци на овошје и зеленчук и за подобро 
снабдување на потрошувачите со овие производи, 
потребно е: 

— народните одбори и другите одговорни ф а к -
тори, а особено коморите и повисоките задружни 
организации, да се заложат за спроведување на 
договарање на производството и на испораката на 
овошје и зеленчук; 

— народните одбори редовно и благовремено да 
обезбедуваат средства за покривање на евентуална 
разлика меѓу гарантираните и пазарните цени на 
овошјето и зеленчукот, ако на претпријатијата им 
давале налози за договарање; 

— да се применуваат санкции поради неизвр-
шување на склучените договори. 

6. Во прометот на селскостопанско-прехранбени 
производи кадрите претставуваат еден од решавач-
ките фактори. Поради тоа треба: 

— да се продолжи и забрза работата на струч-
ното оспособување на кадрите за работите на про-
метот на селскостопанско-прехранбени производи, 
како во производителските така и во трговските 
стопански организации; 

— Сојузот на трговските комори на Југославија 
да изработи соодветни програми за школување на 
кадрите запослени во прометот на селскостопанско-
прехранбени производи; 

— Сојузот на трговските комори на Југославија 
да ја засили активноста за развивање на добрите 
деловни обичаи и на деловниот морал ка ј органи-
зациите што учествуваат во прометот на селскоето-
панско-прехранбени производи. 

7. Земјоделските задруги треба и понатаму си-
стематски да се оспособуваат како организатори на 
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се^скостопанското производство и на прометот на 
селскостопански производи. Од особена важност е 
задругите да се оспособат за прифаќање и подгот-
вување за пазар на сите пазарни вишоци на сел-
скостопанско-прехранбени производи, а особено на 
зеленчук, овошје, добиток и сточни производи, 
живина, јајца и млеко. 

За таа цел повисоките задружни организации и 
коморите, како и народните одбори треба во пого-
лема мера да го помагаат развојот и работењето на 
задругите во овој правец. 

С. Деловните сојузи на земјоделските задруги 
треба во прометот на селскостопански производи да 
учествуваат како доброволни здруженија на земјо-
делски задруги и други селскостопански организа-
ции и да работат како агенти односно комисионери 
на земјоделските задруги. 

Треба да се спречуваат појавите на притисок 
врз земјоделските задруги да го вршат пласманот 
преку посредници, доколку самите се способни да 
ги реализираат стоките. 

9. Претпријатијата за снабдување треба во 
полна мера да се занимаваат со промет на опреде-
лени селскостопански производи. Народните одбори 
треба овие претпријатија да ги помогнат организа-
ционо и материјално-технички, за тие што поуспе-
шно да работат во прометот на зеленчук, овошје, 
месо, млеко, млечни производи, живина и јајца. 

Со цел за подобрување снабдувањето на насе-
лението треба да се организира продажбата на зе-
ленчук и овошје и преку продавниците од други 
струки, првенствено преку, колонијалните, делика-
тесните продавници и продавниците за самопослу-
жување. 

Народните одбори не би требало да вршат ме-
ханички спојувања на претпријатија за снабдување 
со други стопански организации. 

Народните одбори; би требало да ја проучат мо-
жноста за давање потребни олесненија на претпри-
јатијата за снабдување во поглед на плаќањето на 
комуналните услуги, особено на закупнината, како 
и на други фискални обврски што самите ги про-
пипл/ваат. 

10. Пазариштата на големо, како го дни места за 
концетрација на понудата и побарувачката, прет-
ставуваат значаен фктор бо снабдувањето на голе-
мите потрошувачки центри со селскостопанско-пре-
хранбени производи. 

За да можат пазариштата на големо да ги 
исполнат своите задачи во снабдувањето на голе-
мите потрошувачки центри со селскостопанско-пре-
хранбени производи, треба да се спречуваат поја-
вите тие да купуваат и продаваат вакви производи 
во свое име и во своја сметка и треба да се насто-
јува своето работење да го насочат на организирање 
на понудата и побарувачката. 

Со оглед на тоа дека не постојат поблиски про-
писи за организацијата и работењето на пазари-
шната на големо, сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет треба што побргу 
да ги донесе тие прописи. 

И. Бидејќи цените на услугите на ладилниците 
во значителна мера ги прокапуваат селскостопан-
ските производи, би требало да се испита поло-
жбата на ладилниците, како и трошоците што 
влијаат врз формирањето на нивните цени. При тоа 
би требало особено да се разгледа прашањето за 
ануитетите и цената на електричната енергија. 

12. Во организацијата на прометот на селско-
стопанско-прехранбени производи на големо е од 
значење за концентрацијата на понудата и побару-
вачката и за формирањето на цените на некои 
основни селскостопански производи работењето на 
Продуктната берза во Нови Сад. Затоа нејзиното 
работење треба да се унапредува. 

13. Учествувањето на повеќе овластени стопан-
ски организации во прометот на жито на исто под-
рачје во прилична мера го отежнува овој промет и 
ја поскапува изградбата на соодветни сместувачки 
капацитети и нивното рационално користење. Овој 

проблем треба што побргу да го разгледаат и да 
го решат надлежните органи. 

14. Мал опро давната мрежа за промет на сел-
скостопанско-прехранбени производи треба да се 
развива со побрзо темпо, за да станува таа се по-
значаен фактор во снабдувањето на потрошувачите 
и за да обезбедува што полошо ли а реализација на 
произведените стоки. 

Од посебна важност е да се обезбедат средства 
за опремање на оваа мрежа со потребни уреди за 
сместување и одржување на стоките. За таа цел би 
требало да се испита можноста за измена на по-
стојните инструменти за да се зголеми способноста 
на оваа мрежа за вложување во опрема. 

При- проширувањето и опремањето на малопро-
давната мрежа треба особено да се води сметка за 
економичноста на вложувањата, за да се постигнат 
подобри ефекти со што помалку средства. Малопро-
давната мрежа треба да се шири со изградба на 
модерна малопродавна мрежа, а привремено и со 
изградба на бутки, подвижни продавници и слично, 
особено во периферните реони каде што таа мрежа 
е најслабо развиена. 

15. Со цел за што подобро и поповолно снабду-
вање на потрошувачите со млеко и млечни произ-
води треба: 

— што побргу да се пријде кон изградба на ка-
пацитети за преземање и преработка на млеко, како 
и кон воведување на помодерни форми на снабду-
вање на потрошувачите со млеко (пастеризација, 
полнење во шишиња и ел.); 

— да се развива производството на млеко во 
непосредната околина на потрошувачките центри; 

— малопродавнатс? мрежа за млеко и млечни 
производи да се проширува со изградба на модерни 
продавници. 

16. Пазарот на добиток треба што побргу да се 
регулира, да се спречуваат сите појави на затво-
рање на тој пазар и да се обезбеди единствен југо-
словенски пазар. 

17. Стопанските организации на прехранбената 
индустрија и извозните трговски организации, кои 
претставуваат крупни потрошувачи на селскосто-
пански производи, треба: 

— да се снабдуваат со селскостопански произ-
води по пат на договори за производство и испорака, 
со тоа да се ориентираат при тоа првенствено на 
општествено организираното производство; 

— со цел за рамномерно снабдување договара-
њето на производството и испораката треба да го 
вршат врз основа на долгорочни програми; 

— стопанските организации на прехранбената 
индустрија да и обрнат поголемо внимание на пре-
работката за вонсезонска потрошувачка на лесно-
раситпливи селскостопаиски производи (конзервира-
ње, сушење и др?); 

— стопанските организации на прехранбената 
индустрија да извршат рационализација на произ-
водството и да ги усогласат цените на своите про-
изводи со куповната сила на потрошувачите. 

13. Со цел за стабилизирање на пазарните од-
носи и за уредно снабдување на потрошувачите 
надлежните органи треба извозот на одделни, осо-
бено дефицитарни, селскостопански производи да 
го усогласуваат со потребите на внатрешниот пазар. 

Бр. 327/1 
6 април 1960 година 

Белград 

Сојузна народна скупштина 

Го заменува 
Претседателот на Одборот 
за народно стопанство на 

Соборот на 
производителите, 

Душан Секиќ, е. р. 

Претседател 
на Одборот за народно 
стопанство на Сојузниот 

собор, 
Видое Смилевски, е. Р-
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203. 
Врз основа на тон. 4, 6 и 8 од Одлуката за еви-

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

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ — ВО ПОГЛЕД НА ФОР-

' МИР АБЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА РЕЖАН ГРАДЕЖЕН 
МАТЕРИЈАЛ ОД ЕЛА И СМРЕКА 

1. Земајќи го како основ за формирање на це-
ните за режан градежен материјал од ела и смрека 
износот до 28.000 динари за 1 м3 просечен квалитет 
на овие производи (точка 2 од Упатството за измени 
и дополненија на Упатството за спроведување на 
Одлуката за евиденција и контрола на цените на 
определени производи — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/60), нема да се смета како покачување на це-
ните во смисла на точ. 1 и 3 од Одлуката за евиден-
ција и контрола на цените на определени прои-
зводи, формирањето на цените за тие производи до 
износите за 1 м3 за одделни сортимента и димензии 
според JUS D.C1.041/55, и тоа: 

Дебе-- Широ-. Дол- Износ 
Сортимент лина чина жина до 

MM см м динари 

1) Окрајчен граде-
жен материјал 
—нормален 

чист и получист 12 8 < . 3 доб 50.400 
»> » 18 8 < 3 доб 47.600 
h 24 8 < 3 до 6 44.800 
п » 28 8 < 3 до 6 43.400 
п п 38 10 < 3 до 6 42.000 
» п 48 10 < 3 до 6 42.000 
п п 76 10 < 3 доб 42.000 

п 96 10 < 3 доб 42.000 
I класа 12 8 < 3 до 6 43.400 

18 8 < 3 доб 40.600 
» 24 8 < 3 доб 36.400 

28 8 < З^до 6 35.000 
38 10 < 3 доб 33.600 

»» 48 10 < 3 доб 33.600 
п 76 10 < 3 доб 33.600 

96 10 < 3 доб 33.600 
II класа 12 8 < 3 доб 40.600 

п 18 8 < 3 доб 37.800 
п 24 8 < 3 до 6 33.600 

28 8 < 3 до 6 32.200 
38 10 < 3 доб 30.800 

п 48 10 < 3 доб 30.800 
76 10 < 3 доб 30.800 
96 10 < 3 доб 30.800 

III класа 12 8 < 3 доб 37.800 
п 18 8 < 3 доб 35.000 
п 24 8 < 3 до 6 30.800 
п 28 8 < 3 до 6 29.400 
п 38 10 < 3 доб 28.000 
п 48 10 < 3 доб 28.000 

76 10 < 3 доб 28.000 
96 10 < 3 доб 28.000 

IV класа 12 8 < 3 до 6 33.600 
и 18 8 < 3 доб 30.800 
п 24 8 < 3 доб 26.600 

" 

28 8 < 3 доб 25.200 
38 10 < 3 доб 23.800 

п 48 10 < 3 до 6 23.800 
76 10 < 3 доб 23.800 

>» 96 10 < 3 доб 23.800 
V класа 12 8 < 3 доб 30.800 

18 8 < 3 до 6 26.600 
а 24 8 < 3 до 6 22.400 

Сортимент Дебе- Широ- Дол- Износ Сортимент лина чина жина ДО 
MM см м динари 

класа 28 8 < 3 доб 21.000 
» 38 10 < 3 доб 19.600 
» 48 10 < 3 доб 19.600 

76 10 < 3 доб 19.600 
п 96 10 < 3 доб 19.600 

2) Окрајчен граде-
жен материјал 
— кусенки 

I иласа 12 < 8 < 0,50 до 0,90 22.400 
I I класа 12 < 8 < 0,50 до 0,90 16.800 

III класа 12 < 8 < 0,50 до 0,90 11.200 
3) Окрајчен граде-

жен материјал 
— кус 

I класа 12 < 8 < 1 до 2,75 29.400 
II класа 12 < 8 < 1 до 2,75 25.200 

III класа 12 < 8 < 1 до 2,75 22.400 
4) Неокрајчен гра-

дежен материјал 
чист и получист 12 до 28 16 < 3 доб 44.800 

»> » 38 до 96 18 < 3 доб 42.000 
I класа 12 до 28 16 < 3 доб 39.200 

38 до 96 18 < 3 доб 36 400 
II класа 12 до 28 16 < 3 до 6 36.400 

» 38 до 96 18 < 3 доб 33.600 
5) Градежен матери-

јал за изработка 
на бродарски под 

I класа 24 и 28 7 до 17 3 доб 35.000 
II класа 24 и 28 7 до 17 3 доб 32.200 

III класа 24 и 28 7 до 17 3 доб 29.400 
6) Тежински гра-
дежен материјал 12 < 8 < 0,50 до 6 
7) Гредички 

а) нормални 38 X 48 2 до 2,75 26.600 
tt Зв X 76 2 до 2,75 26.600 

48 X 48 2 до 2,75 26.600 
48 X 76 2 до 2,75 26.600 
76 X 76 3 доб 32.200 

n 76 X 100 3 доб 32.200 
б) талин 38 X 48 2 до 2,75 18.200 

п 38 X 76 2 до 2,75 18.200 
п 48 X 48 3 до 6 23.800 
п 48 X 76 3 доб 23.800 

76 X 76 3 доб 23.800 
п 76 X 100 3 доб 23.800 
*» 100 X 100 3 доб 23.800 

8) Летви 6 X 24 1 до 1 75 19.600 
п 12 X 38 1 до 1,75 19.600 

12 X 48 1 до 1,75 19.600 
I* 18 X 38 1 до 1,75 19.600 

18 X 48 2 до 2,75 26.600 
24 X 24 2 до 2,75 26.600 

Ц 24 X 38 2 до 2,75 26.600 
24 X 48 3 доб 33.600 
28 X 28 3 до 6 33.600 
28 X 38 3 до 6 33.600 

»» 28 X 48 3 до 6 33.600 
2. Цените формирани во смисла на претходната 

точка се подразбираат франко натоварено во вагон, 
брод или шлеп на најблиската натоварив станица 
на производителот. 

Ако е погонот на производителот оддалечен од 
натоварната станица на производителот над 20 ки-
лометри, цените на режаниот градежен материјал 
од ела и смрека произведен во тој погон се подра-
збираат франко натоварено во камион на камионе™ 
пат од јавен карактер. 

3. Цените за специјалните димензии на режа-
ниот градежен материјал од ела и смрека, кој се 
произведува и им се испорачува на железничките 
работилници, воената индустрија, бродоградбата, 
за е е лскостоп ански машини и на другата машино-
градба врз оонова на нивните порачки, можат да би-
дат до 20% поголеми од цените за соодветен сорти-
мент и квалитет на нормални димензии. 
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4. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 659/1 
9 април 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецел>, с. р. 

204. 
Врз основа на членот 13 од Законот за здруже-

нијата, соборите и другите јавни собранија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/46), а по исполнувањето 
на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, сојуз-
ниот Државен секретаријат за внатрешни работи 
данесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТА-
ТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
КОНЗЕРВАТОР!! НА МАШИНИ, ОПРЕМА И ТЕ-

ХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 
Се одобрува основувањето и работата на Здру-

жението на југословенските конзерватори на маши-
ни, опрема и технички материјали, според подне-
сените правила, со седиште во Белград, а со дејност 
на целата територија на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

И/З бр. 1979/1-60 
29 март 1960 година 

Белград * 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

205. 
Врз основа на членот 9 став 2 од ^Законот за 

инспекцијата на трудот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА 

ТРУДОТ 
1. На инспекторите на трудот, како и на службе-

ниците овластени за вршење инспекциски работи 
врз основа на членот 6 став 3 од Законот за инспек-
цијата на трудот (во натамошниот текст: инспекто-
рите на трудот), им се издава легитимација на 
инспектор на трудот според образецот што е отпеча-
тен кон ова упатство и е негов составен дел. 

На стручњаците и општествените работници 
што вршат инспекциски работи врз основа на чле-
нот 7 од Законот за инспекцијата на трудот, наместо 
легитимација на инспектор на трудот им се издава 
полномошно. 

2. Големината на легитимацијата на инспектор 
на трудот е 74 X 105 мм. 

3. Кориците на легитимацијата се тврди, и од 
надворешната страна се пресвлечени со платно во 
светлоцрвена боја. 

4. Легитимацијата содржи: 
1) грб на Федеративна Народна Република Ју-

гославија — за сојузните инспектори на трудот, 
односно грб на народната република — за инспек-
торите на трудот на другите органи на инспекцијата 
на трудот; 

2) назив на органот што је издал легитимаци-
јата и број под кој е издадена таа; 

3) својство на имателот на легитимацијата (со-
јузен, републички, покраински, овластен, околиски 
односно општински инспектор на трудот); 

4) залепена фотографија на имателот на леги-
тимацијата, во големина 35 X 45 мм и преку фото-
графијата втиснат печат на органот што ја издава 

легитимацијата, а под фотографијата своерачен пот-
пис на имателот на легитимацијата; 

5) фамилијарно, татково и родено име на има-
телот на легитимацијата; 

6) овластување на имателот на легитимацијата 
за вршење инспекциски работи; 

7) место и датум на издавањето, печат и потпис 
на издавателот на легитимацијата; 

8) срок на важењето на легитимацијата; 
9) место за продолжување срокот на важењето 

на легитимацијата; 
10) извод од Законот за инспекцијата на трудот 

за основните овластувања на инспекторот на трудот 
и за обврските на стопанските и другите организа-
ции — чл. 38, 39, 47, 48, 51 и 52. 

5. Легитимацијата важи за календарската година 
во која е издадена. Продолжувањето на срокот на 
важењето на легитимацијата за наредната година 
го врши органот што ја издал легитимацијата. 

6. Инспектор на трудот што престанал да работи 
ка ј орган на инспекцијата на трудот, е должен вед-
наш да му ја врати легитимацијата на органот што 
ја издал. 

7. Легитимацијата важи само за вршење на ра-
ботите на инспекциски надзор. 

8. Евиденцијата за издадените легитимации ја 
води органот што ги издава легитимациите. 

9. Трошоците за издавање на легитимациите на 
сојузните инспектори на трудот паѓаат на товар на 
претсметката на Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за трудот, а трошоците за издавање на 
легитимациите на другите инспектори на трудот од 
територијата на народната република — на товар 
на претсметката на републичкиот инспекторат на 
трудот. 

10. Полномошното издадено во смисла на точ-
ката 1 став 2 од ова упатство мора да содржи осо-
бено: 

1) фамилијарно, татково и родено име на имате-
лот на полномошното; 

3) назив на органот што го издал полномошното 
и број под кој е издадено полномошното, место и 
датум на издавањето, печат и потпис на издавателот 
на полномошното; 

3) овластување на имателот на полномошното 
и подрачје на кое тој ќе ги врши инспекциските 
работи; 

4) срок на важењето на полномошното. 
На полномошното согласно се применуваат 

одредбите од точ. 5, 6 и 8 на ова упатство. 
11. Со денот на влегувањето во сила на ова 

упатство престануваат да важат сите досегашни 
обрасци на легитимации на инспекторите на трудот. 

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 09-871 
7 април 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

Образец на легитимацијата на инспекторот 
на трудот 
(Формат 74 X 105 мм) 
(Прва страница од кориците — со државен 
грб) 
(Втора страница од кориците — останува 
празна) 
(Прва внатрешна страница) 

(Назив на органот што ја издава легитимацијата) 
Број 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
на : инспектор на трудот 
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(Втора внатрешна страница) 

(Фотографија во големина 36 X 46 мм) 

(Своерачен потпис) 

(Трета внатрешна страница) 

(Назив на органот што ја издава легитимацијата) 
инспектор на трудот 

(Фамилијарно, татково и родено име) 
е овластен врз основа на членот 6 од Законот за 
инспекцијата на трудот да врши работи на инспек-
циски надзор на подрачјето 
и ги има сите права и овластувања што со закон 
и со други прописи му се дадени на инспектор на 
трудот. 
на 196 година 

(Потпис на издавателот 
на легитимацијата) 

(М. П.) 
(Четврта внатрешна страница) 

Легитимацијата важи до 
(М. П.) 

(Потпис) 
Срокот на важењето на легитимацијата се продол-
жува до 

(М. П.) 

(Потпис) 
Срокот на важењето на легитимацијата се продол-
жува до 

(М. П.) 

(Потпис) 
Срокот на важењето на легитимацијата се про до л-
жува до 

(М. П.) 

(Потпис) 
Срокот на важењето на легитимацијата се продол-
жува до 

(М. П.) 

(Потпис) 
(Петта, шеста итн. внатрешна страница) 

(Текстот на чл. 38, 39, 47, 48, 51 и 52 од Законот за 
инспекцијата на трудот) 

(Трета и четврта страница од кориците — 
остануваат празни) 

206. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА АМБАЛАЖАТА ОД ДРВО 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Амбалажа од дрво. Средна отво-
рена плитка летварица — — — — JUS D.F1.052 

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 јуни 1960 година. 

Бр. 06—1608 
5 април 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандар-
дизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 

207. 

Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 
и членот 6 од Уредбата за југословенските стан-
дарди, за сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и за производителните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МОТОРИТЕ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУ-

ВАЊЕ И НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Одредување на стандардната 
потрошувачка на гориво на мо-
торните возила (освен тракто-
рите) — — — — — — — JUS M.N0.301 

Команди за автомобили и 
трактори со моторот е. и. ѕ. — JUS M.N4.001 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на моторите со внатрешно сого-
рување и на моторните возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/56). 

2. Југословенските стандарди од претходната 
точка престануваат да важат на 31 мај 1960 година. 

3. Во и з д а д е на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат нови југословенски стан-
дарди, издание 1960 година, со следните називи и 
ознаки: 

Одредување на стандардната по-
трошувачка на гориво за моторни во-
зила (освен тракторите) — — — JUS M.N0.301 

Команди за автомобили со мотор 
со внатрешно согорување — — — JUS M.N4.001 

4. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Со-
јузната комисија за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

5. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение влегуваат во сила на 1 јуни 1960 го-
дина. 

Бр. 14—1609 
5 април 1960 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија за стандар-

дизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 
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208. 
Брз основа на членот 2 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Сојузната комисија за 
стандардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските 
стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на 
производите и за производителните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА АМБАЛАЖАТА ОД ДРВО 

1. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Рамка за пакување мали отворе-
ни плитки летварици — — — — JUS D.F1.033 
донесен во точката I став 1 под 14 од Решението за 
донесување југословенски стандарди за дрвена ам-
балажа за овошје и зарзават („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/54). 

2. Југословенскиот стандард од претходната 
точка престанува да важи на 31 мај 1960 година. 

3. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува нов југословенски стан-
дард, издание 1960 година, со следниот назив и 
ознака: 

Амбалажа од дрво. Рамка за па-
кување мали отворени плитки лет-
варици — — — — — — — — JUS D.F1.033 

4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Сојузната 
комисија за стандардизација, кое е составен дел 
од ова решение. 

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

Бр. 06—1610 
5 април 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандар-
дизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, е. р. 

209. 

И З В Е Ш Т А Ј 

ната комисија на НР Хрватска и О к о л и т ата избор-
на комисија за Изборната околија Вировитица. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на соби-
рите на избирачите Локмер Иван Звонко од Виро-
витица, чија кандидатура беше потврдена од страна 
на Околината изборна комисија и објавена од стра-
ва на Сојузната изборна комисија под бр. 8 од 2 
март 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10 од 9 март 1960 година. 

4) Околината изборна комисија за Изборната 
околија Вировитица ги утврди резултатите на из-
борите на начинот пропишан во чл. 139, 140, 141, 143 
и 144 на Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници. 

Резултатите на изборите се следните: 
Вкупно 
гласови Процент 

Запишани избирачи — — — 35.551 
Гласале — — — — — — $3.109 93,13 
За кандидатот Локмер Иван 
Звонко — — — — — — — 32.159 97,13 
Неважни гласачки ливчиња — 960 2,87 

Врз основа на тоа Околиската изборна комисија 
За Изборната околија В правити ца го прогласи за 
Народен пратеник Локмер Иван Звонко од В прави-
ти ца. 

Во прилог се доставуваат. сите акти што се од-
несуваат на овие избори. 

Бр. 13 
2 април 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

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

210. 

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 ВИРОВИТИЦА 
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 139 Изборна околија Вировити-
це, па во-смисла на чл. 201 и 146 од Законот за пра-
вата 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 i*a Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина во 139 Изборна околија Вировитица, 
определени со одлуката на Сојузниот собор од 28 
декември 19б<9 година, одржани се на 20 март 1960 
година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа избор-

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

БОРНАТА ОКОЛИЈА КРАЉЕВО 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о б о р н а п р о и з в о д и т е л и т е 
Белград 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
што се одржани во 22 Изборна околија Краљево, па 
во смисла на чл. 201, 190 и 146 на Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на со-
јузните народни пратеници, го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Соборот на производителите во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во 22 Изборна 
околија Краљево, определени со одлуката на Со-
борот на производителите на Сојузната народна 
скупштина од 28 декември 1959 година, одржати 
на 20 март 1960 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа Избор-
ната комисија на Н Р Србија и Околиската изборна 
комисија надлежна за спроведување на изборите во 
Изборната околија Краљево. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на со-
бирите на и з б и р а в т е Радушовиќ ѓорѓе Милан од 
Краљево, чија кандидатура беше потврдена од стра-
на на Околината изборна комисија и објавена од 
страна на Сојузната изборна комисија под бр. 9 од 
5 март 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10 од 9 март I960 година. 
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4) Око ли ек ата изборна комисија ги утврди ре-
зултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 
201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должно-

стите. избирањето и отповикот на сојузните народ-
ни пратеници. 

Резултатите на изборите се следните: 
Вкупно Про-
г л а с е н цент 

Членови на изборното тело 41 — 12.341 
Гласале членови на изборното 
тело 38 — — — — — — — 11.438 92,68 
За кандидатот Радуловић ѓорѓе 
Милан од Краљево 38 — — — 11.438 100 
Неважни гласачки ливчиња немаше. 
Врз основа на тоа Околиоката изборна комисија 

за Изборната околија Краљево го прогласи за на-
роден пратеник Радуловић ѓорѓе Милан од Кра-
љево. 

Во прилог се доставуваат сите акти што се од-
несуваат на овие избори. 

Бр. 12 
2 април 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

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

211. 

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 ИВАНГРАД 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о б о р н а п р о и з в о д и т е л и т е 

Белград 
Сојузната изборна комисија ги прими изборните 

акти што се однесуваат на дополнителните избори 
што се одржани во 165 Изборна околија Иванград, 
па во смисла на чл. 201, 190 и 146 на 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 народен 
пратеник на Соборот на производителите во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во 165 Изборна 
околија Иванград, определени со одлуката на Со-
борот на производителите на Сојузната народна 
скупштина од 28 декември 1Ф59 година, одржани се 
на 20 март 1960 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа Избор-
ната комисија на НР Црна Гора и Околината из-
борна комисија надлежна за спроведување на из-
борите во Изборната околија Иванград. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на со-
бирите на избирачите Стијеповић Јован Владимир 
од Пљевља, чија кандидатура беше потврдена од 
страна на Околиската изборна комисија и објавена 
од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 10 
од 5 март 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10 од 9 март 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 должно-

стите, избирањето и отповикот на сојузните народ-
ни пратеници. 

Резултатите на изборите се следните: 
Вкупно Про-
гласев и цент 

Членови на изборното тело 115 6.374 
Гласале членови на изборното 
тело 79 — — — — — — — 4.141 64,97 
За кандидатот Стијеповић Јован 

. Владимир од Пљевља 79 — — 4.141 100 
Неважни гласачки ливчиња немаше. 
Врз основа на тоа Околиската изборна комисија 

за Изборната околија Иванград го прогласи за на-
роден пратеник Стијеповић Јован Владимир од 
Пљевља. 

Во прилог се доставуваат сите акти што се од-
несуваат на овие избори. 

Бр. 14 
2 ал рил 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар,^ Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. до Дражен Сесардић е. р* 

212. 
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 АЛЕКСИНАЦ 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о б о р н а п р о и з в о д и т е л и т е 
Белград 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
што се одржани во 34 Изборна околија Алексинац, 
па во смисла на чл. 201, 190 и 146 »а 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 Соборот на производителите во група-
та индустрија, трговија и занаетчиство во 34 Избор-
на околија Алексинац, определени со одлуката на 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина од 28 декември 1969 година, о д р ж а м се 
на 27 март I960 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на 
Сојузната изборна комисија, раководаше Изборната 
комисија на НР Србија и Океанската изборна коми-
сија надлежна за спроведување на изборите во Из-
борната околија Алексинац. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот на со-
бирите на избирачите Вел ичкови« Петар Миодраг од 
Ниш, чија кандидатура беше потврдена од страна 
на Околиската изборна комисија и објавена од стра-
на на Сојузната изборна комисија под бр. 11 од 12 
март 1060 година во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 11 
од 16 март 1960 година. 

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

Резултатите на изборите се следните: 
Вкупно Про-
гласови цент 

Членови на изборното тело 13 8.944 
Гласале членови на изборното 
тело 10 — — — — — — — 6.880 7*92 
За кандидатот Величковиќ Петар 
Миодраг од Ниш 10 — — — 6.880 НИ) 
Неважни гласачки ливчиња немаше. 
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Врз основа на тоа Околината изборна комисија 
го прогласи за народен пратеник Величковиќ Петар 
Миодраг од Ниш. 

Во прилог се доставуваат сите акти што се од-
несуваат на овие избори. 

Бр. 16 
2 април 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

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

213. 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-
бата за организацијата, поодувањето и управувањето 
со Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ЧЕТВРТА СЕРИЈА 
ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ 

ОД ФАУНАТА 

На 25 мај 1960 година ќе се пушти во оптек че-
тврта серија пригодни поштенски марки оо мотиви 
од фауната. 

Серијата на овие марки има девет вредности со 
следните мотиви, во следните бои: 

1) од 15 динари, еж — синосива, кафеавосива и 
жо л тоокереста; 

2) од 20 динари, верверица — маслинеста, кафе-
авосива и црвенокафеава; 

3) од 25 динари, шумска куна — тешгозелена, 
темнокафеава и жолтокафеава; 

4) од 30 динари, за јак — зеленосива. кафеава и 
жолтоокере -та: 

5) од 35 динари, лисица — сепија, сива, порто-
кал овожолта и кафеавоцрвена; 

6) од 40 динари, јазовец — кафеаво јорговане-
стоцрвена. сива, црвенок аф е ава и жолтеникавооке-
реста; 

7) од 55 динари, волк — сина, сива, жолтоокере-
ста и црвенокафеава; 

8) од 80 динари, срндак — темновмолетова, ка-
феа вопорток а лова и сива; 

9) од 100 динари, див вепар — кафеаеоцрвена, 
црнокафеава, сива и жолтоокереста. 

На оите марки под мотивот е отпечатено: „Југо-
славија", и тоа со кирилица на вредностите од 15, 25, 
35, 55 и 100 динари, а со латиница на вредностите 
од 20, 30, 40 и 80 динари. Називот на животното е 
отпечатен на секоја марка на латински јазик. Озна-
ката на вредноста е отпечатена во разни агли на 
марките. 

Овие марки ќе бидат во продажба ка ј сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкира ње 
на поштенски пратки ќе важат неограничено време. 

09 бр. 2182/3 
30 март 1960 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић е. p. 

214. 

Врз основа на членот 21 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, Југосло-
венската инвестициона банка распишува 

XLII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА НА ТОВАРНИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ 

НА РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 

1. Југословенската инвестициона банка ќе дава 
според овој конкурс заем од средствата на (Општиот 
инвестиционен фонд за изградба на речни пловни 
објекти за довоз на суровини до Прахово и за пре-
воз на с у п е р ф о с ф а т од Прахово до дистрибутив-
ните центри. 

2. На овој конкурс можат да учествуваат бро-
дарските претпријатија и претпријатието — произ-
водител на суперфосфат^ 

Ако корисник на пловните објекти за намената 
од точката 1 на овој конкурс не биде производител 
на вештачки ѓубриња, одбраниот корисник на плов-
ните објекти е должен со фабриката на суперфос-
ф а т во Прахово да склучи долгорочен договор за 
превоз на суровини и супер фосфати. 

3. Инвестициониот заем ќе се одобри под услов 
со износот на бараните и на другите расположиви 
средства на корисникот односно на неговиот гарант 
да се обезбеди потполна изградба на објектите за 
кои се бара заем. 

4. Според овој конкурс не можат да се подне-
суваат барана за заем за објектите чија изградба 
е веќе започната односно завршена. 

5. Заемот според овој конкурс ќе се дава со 
учество на заемобарателот односно на неговиот га-
рант во трошоците на инвестициите од најмалку 
20%, со интерес по норма од 3%>. 

Срокот за враќање на заемот не може да биде 
подолг од 25 години. 

6. Во смисла на Уредбата за заемите за инве-
стиции заемоб ар ате лот е должен да положи гаран-
тен износ според прописите важечки во времето на 
донесувањето на решението за одобрување на за-
емот. 

7. Приоритет за добивање заем ќе има заемоба-
рателот: 

1) кој со помал износ на заемот обезбедува ка-
пацитети потребни за извршување на задачите од 
точката 1 на овој конкурс; 

2) кој обезбедува најниски трошоци на инве-
стициите по единица капацитет за чија изградба 
се бара заемот; 

3) кој има пониски трошоци на превозот за 
тона суровини и суперфосфат^ 

4) кој нуди поголемо учество во трошоците на 
инвестициите; 

5) кој нуди пократок срок за исплата на заемот. 
8. Барањето за инвестиционен заем треба да ги 

содржи податоците пропишани во членот 16 од 
Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува 
на пропишани баничини обрасци. 

9. З^емобарателот кон барањето за заем подне-
сува инвестициона програма ревидирана и одобрена 
од страна на надлежниот орган. 

10. Инвестиционата програма мора да содржи: 
1) анализа на стоковните текови и анализа на 

постојните поморски, речни и сувоземни или ком-
бинирани превозни патишта, како и техничко и 
економско образложение на потребата од изградба 
на пловни објекти; 
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2) анализа на хидрометеоролошките услови на 
пловниот пат што влијаеле врз изборот на најпо-
волен тип брод; 

3) техничко и економско образложение на из-
борот на главните техничко-експлоатациони карак-
теристики на пловните објекти (носивост, простор-
ност, брзина, влечка сила, вид на градбата ити.); 

4) претсметка на, чинењето на единиците на 
траетспортна работа, со основни експ ло ат акциони по-
казатели; 

5) генерален, план на ^родовите и пресек на 
главното ребро со технички опис; 

6) претсметка за градба врз база на сегашните 
цени. 

11. Заемоб^рателот е должен кон барањето за 
заем да поднесе доказ за обезбедувањето на сред-
ствата за полагање на гарантниот износ и за уче-
ство во трошоците на инвестициите (член 17 точка 
2 од Уредбата за заемите за инвестиции). 

12. Банката може одобрувањето на заемот да го 
обуолови со гаранција на политичкотериторијалката 
единица. 

13. Кон барањето за заем заемов ар ателите мо-
раат да и поднесат на банката потврда за кредит-
ната способност издадена од страна »а банката к а ј 
која имаат жиро сметка. 

14. Барањето за заем, со потребната документа-
ција, ќ се поднесува во четири примерка на н а ј -
блиската филијала на Југословенската инвестици-
она банка. 

15. Барањата за заем според овој конкурс мо-
жат да се поднесат во срок од 60 дена од денот на 
објавувањето на овој конкурс во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

О. бр. 193 
26 март 1960 година 

Белград 

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

Генерален директор, 
Аугустин Папиќ, е. p. 

„3) Домашни масни згоени свињи, и тоа: 
за период на испорака: 

од 1 февруари од 1 ноември 
до 31 октомври До 31 јанз^ари 

а) I класа, тежина од 90 до 
105 кг по парче — — — до 195 до 180 

б) II класа, тежина од 105 
до 130 кг по парче — — до 185 до 170 

в) III класа, тежина над 130 
кг по парче — — — — до 170 до 155 
4) Другите свињи, што 

не им одговараат на условите 
од видовите наведени под 1, 
2 и 3, можат да се плаќаат до 165 до 150" 

2. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03—1316/1 
23 март 1960 година 

Белград 

За Сојузот на трговските комори 
на Југославија 

Секретар, 
Ристо Бајалски, е. р. 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

215. 
Врз основа на членот 86 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 419/59 и 9/60) и тон. 1, 
2 и 3 од Наредбата за договарањето за цените по 
кои стопанските организации ќе купуваат селско-
стопански производи од задружните и селскосто-
пансжите производителски организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/5®), претставниците на Соју-
зот на трговските комори на Југославија на Сојузот 
на селскостопанско-шумарските комори на Југосла-
вија, на Сојузната надворешнотртовска комора, на 
Сојузната индустриска комора и на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ 

ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ 

1. Во Договоров за највисоките цени за дебели 
и меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/58) во точката I текстот под 3 и 4 се менува и 
гласи; 

216. 

Врз основа еа членот 85 од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59 и 9/60), во врска 
со точката 1 од Наредбата за договарање за цените 
По кои земјоделските задруги ќе ги купуваат селско-
стопанските производи од индивидуалните произво-
дители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), прет-
ставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ. на 
Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Ср-
бија, на Главниот сојуз на селскостонанските за-
други на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз 
на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен 
сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз 
на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на 
Н Р Црна Гора на состанокот одржан на 2 аирил 
I960 година во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ 
постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ 

ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНАТИ СВИЊИ 

1. Во договорот за највисоките цени за дебели и 
меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 
25/58 и 36/58) во точката I текстот под 3 се менува 
и гласи: 

„3. Домашни масни свињи (сите други домашни 
раси од масен тип неопфатени со видовите меснати 
свињи), и тоа: 

1) од 1 февруари до 31 октомври: 
а) I класа, тежина од 90 до 105 кг 

по парче — — — — — — до 105 до 180 
б) И класа, тежина од 105 до 130 кг 

по парче — — — — — — до 176 до 170 
в) III класа, тежина над 130 лг по 

парче — — — — — — — до 160 до 155 
2) од 1 ноември до 31 јануари наредната година: 

а) I класа, тежина од 90 до 105 кг 
по парче — — — — — — до 170 до 165 

б) И класа, тежина од 105 до 130 иг 
по парче — — — — — до 160 до 156 

в) III класа, тежина над 130 кг по 
П а р ч е — — — — — — до 145 до 140 
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2. Бо истата точка ставот 2 се менува и гласи: 
„Другите свињи што не им одговараат на усло-

виле за видовите наведени под 1, 2 и 3, можат да се 
плаќаат во периодот од 1 .февруари до 31 октомври 
до 150 динари, а во периодот од 1 ноември до 31 
јануари наредната година до 135 динари." 

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

Бр. 294 
4 април I960 година 

Белград 
Главен задружен сојуз на ФНРЈ 

Потпретседател, 
Димитрије Бајалица, с. р. 

217. 
Врз основа на членот 85 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59 и 9/60), во врска 
со точката 1 од Наредбата за договарање за цените 
по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат сел-
скостопанските производи од индивидуалните про-
изводители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), 
претставниците на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги 
на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопан-
сните задруги на НР Хрватска, на Главниот задру-
жен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот 
задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот за-
дружен сојуз на НР Македонија и на Главниот за-
дружен сојуз на НР Црна Гора постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСО-
КИТЕ ЦЕНИ НА ВИНСКОТО ГРОЗЈЕ, ВИНОТО 

И РАКИЈАТА КОМОВА 

1. Овластените претставници на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на зем-
јоделските задруги на НР Србија, на Главниот со-
јуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, 
на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херце-
говина, на Главниот задружен сојуз на НР Слове-
нија, на Главниот задружен сојуз на НР Македо-
нија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна 
Гора, на состанокот одржан на 2 април 1960 година 
во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, се здогово-
рија да се укине Договорот за највисоките цени на 
винското грозје, виното и ракијата комова („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 36/58, ,39/58 и 51/58). 

2. Овој договор влегува во сила оо денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 426 
4 април 1960 година 

Белград 
Главен задружен сојуз на ФНРЈ 

Потпретседател, 
Димитрије Бајалица, е. p. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за надоме-
стоците на патните и другите трошоци на јавните 
службеници, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/60, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТ-

НИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

Во членот 9 во последниот ред на последниот 
став наместо зборот: „и" треба да стои: „или". 

Во членот 11 на крајот од ставот 1 треба да се 
брише точката и да се додадат по погрешка изоста-
вените зборови: „и службениците што ги назначува 
Сојузниот извршен совет.". 

Во членот 21 став 3 во втората реченица наместо 
зборот: „претходниот" треба да стои: „овој". 

Во членот 47 став 1 точка 4-наместо зборовите: 
„судиите на Сојузниот врховен суд" треба да стои: 
„судиите што ги избира Сојузната народна скуп-
штина". 

Во членот 49 наместо зборовите: „членот 13** 
треба да стои: „членот 14". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за општа управа, Белград, 29 март 1960 година. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије", 

во бројот 13 од 26 март 1960 година објавува: 
Одлука за начинот и височината на плаќањето 

на надоместоците на стопанските организации за 
извршениот превоз на патници што користат по-
властици за возење во меѓумесниот автобуски со-
обраќај ; 

Решение за именување членови на Комисијата 
на Извршниот совет за претставки и поплаки; 

Наредба за измени на Наредбата за местата во 
кои постојат тешкотии за осигурување основна 
здравствена заштита; 

Упатство за начинот на спроведување на Одлу-
ката за установување додаток опрема извршените 
услуги односно спрема ефектот на работата за слу-
жбениците од ветеринарна струка запослени во ве-
теринарни установи и за условите за исплатување 
на додатокот ка ј појавата на економски опасни за-
разни болести ка ј добитокот. 

Во бројот 14 од 2 април I960 година објавува: 
Одлука за разрешување и избор на еден член 

на Комисијата за толкување на закони; 
Одлука за разрешување и избор на еден член 

на Одборот за претставки и жалби; 
Одлука за разрешување од судска должност на 

судија на окружен суд; 
Одлука за разрешување и избор на еден член 

на Одборот за просвета; 
Одлука за определување претставник на Народ-

ното собрание на НР Србија во управувањето со 
Трговската комора на НР Србија; 

Препорака за мерките за натамошен развој и 
унапредување на физичката култура; 

Решение за потврда на статутите на факулте-
тите на Универзитетот во Белград; 

Решение за потврда на статутот на Шумскиот 
факултет на Универзитетот во Белград; 

Наредба за определување најголемиот обем на 
сечењето на дрва во шумите на сеопштествениот 
сектор во НР Србија во 1960 година; 

Објава на Републичката изборна комисија во 
Белград за потврдената кандидатура за избирање 
народен пратеник на Соборот на производителите 
на Народното собрание на НР Србија за Изборната 
околија Белград—Земун I; 

Конкурс за давање заеми на општините за из-
градба на училишни згради за основни училишта; 

Конкурс за давање заеми за комунални работи 
(водовод, канализација и електрична разводна мре-
жа) од средствата на Републичкиот фо«нд за стан-
бена изградба; 

Исправка на Одлуката за нормата на данокот 
на промет на тутун. 
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УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 10 од 17 март 1960 година објавува: 

Уредба за постапката при изборот на членови 
што ги избираат земјоделските производители во 
управниот одбор на фондот за здравствено осигу-
рување на земјоделските производители; 

Одлука за приемните испити на апсолвенти од 
определени училишта за запишување на соодветен 
факултет на универзитетот во Љубљана; 

Наредба за пропишување должноста за прија-
вување постојано живеалиште и за уредување на 
евиденцијата на привремено пријавените лица во 
НР Словенија. 

Во бројот 11 од 24 март 1960 година објавува 
само одлуки на народните одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 10 од 16 март 1960 година 
нема службен дел. 

Во бројот 11 од 20 март 1960 година објавува: 
Закон за гимназијата; 
Закон за давање помош на учесниците и на 

фа ми лиите на учесниците во Народноослободител-
ната војна; 

Закон за театрите; 
Закон за изградбата и користењето на хидро-

мелиорационен систем и за искористувањето на сел-
скиот ап анск ото земјиште на подрачјето на хидро-
мелиоракциониот систем; 

Закон за образованието на возрасни во струч-
ните училишта; 

Закон за гробиштата; 
Закон за надградбата; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

основното училиште; 
Одлука за измени и дополненија на Деловникот 

на Народното собрание на НР БиХ; 
Одлука за измени и дополненија на Деловникот 

на Републичкиот собор на Народното собрание на 
НР БиХ; 

Одлука за измени и дополненија на Деловникот 
на Соборот на производителите на Народното со-
брание на НР БиХ; 

Одлука за разрешување член на Извршниот 
совет на НР БиХ; 

Одлука за височината на придонесот за основ-
но здравствено осигурување на земјоделските про-
изводители во 1960 година; 

Одлука за потврда на одлуките на народните 
одбори на околиите за утврдување на нивните ор-
гани на управата; 

Одлука за избор и разрешување судии на Вр-
ховниот суд на НР БиХ и судии на окружен суд; 

Правилник за пофалбите, наградите и дисци-
плинските мерки за учениците на основно учили-
ште; 

Правилник за начинот на исплатата на дота-
цијата на околиите; 

Решение за дополнение на Решението за оено-
вување шумско стопанство во Бања Лука. 

Во бројот 12 од 24 март 1960 година објавува: 
Одлука за измени на Одлуката за рамките за 

утврдување на положајните плати за положајот 
секретар на народните одбори; 

Решение за дополнение на Решението за осло-
вување шумски стопанства во: Бихаќ, Добој, Фоча, 
Јајце, Ливно, Мостар, Приедор, Сараево, Травник, 
Тузла, Завидовићи и Зворник; 

Исправка на Правилникот за начинот на испла-
тата на дотацијата на околиите; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци на подрачјето на НР Босна и Херцеговина за 
1960 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 8 од 16 март 1960 година објавува: 

Одлука за определување процентот од годи-
шниот износ на данокот на доход кој ќе се напла-
тува во прво, второ, трето и четврто тримесечје на 
1960 година; 

Одлука за максималната сеча на дрвната маса 
во 1960 година; 

Одлука за определување нормите на придоне-
сот за кадри во стопанството што го плаќаат при-
ватните занаетчиски и угостителски дуќани и при-
ватните сопственици на патни и моторни возила 
што се занимаваат со јавен превоз; 

Одлука за расподеле а на придонесот за кадри 
во стопанството што го плаќаат стопанските орга-
низации и приватните дуќани на територијата на 
НР Македонија; 

Решение за именување членови на Републич-
ката комисија за физичка култура; 

Наредба за одредување на маржа во прометот 
на големо за режана граѓа од ела и смрека; 

Решение за дополнување на Решението за о-
пределување установи кои ќе вршат испитување tia 
здравствената состојба и квалитетот на семенсЛѓа 
стока; 

Правилник за организацијата и работата на Се-
кретаријатот за трудот на Извршниот совет; 

Правилник за завршниот испит во училиштата 
за квалификувани работници; 

Правилник за определување на стручно-теорет-
еки предмети во стручните училишта; 

Правилник за организацијата и работата на 
Државниот архив на НР Македонија; 

Исправка на. Правилникот за организацијата и 
работата на Дирекцијата за патишта на НРМ. 

Во бројот 9 од 24 март* 1960 година објавува: 
Решение за именување комисија за преглед на 

филмови; 
Решение за разрешување од должност на јавни-

от правобранител и за назначување јавен право-
бранител на НРМ; 

Решение за назначување началник на Управа-
та за патишта; 

Исправка на IV-от конкурс за давање заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 
1960 година за преведување на ерозивни терени во 
продуктивни површини. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 5 од 16 март 1960 година објавува. 

Решение за измена на Решението за Бирото за 
уредување на шумите; 

Решение за дополнение на Решението за име-
нување републичка комисија за расправање на 
у з у р п а ц и ј е на земјиште во општонароден имот; 

Решение за утврдување на листата на земјо--
делените стручњаци овластени за работа во оп-
штинските комисии за пропишување на минимумот 
на агротехнички мерки; 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за култура на НР ЦГ; 

Правилник за полагање на завршниот испит во 
гимназијата; 
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Правилник за полагање на класните, поправи-
телните и вонредните испити во основното учили-
ште и на дополнителните испити во гимназијата; 

Правилник за запишување на ученици во први 
клас гимназија; 

Правилник за пофалбите, наградите и дисци-
плинските мерки во гимназијата; 

Решение за именување управен одбор на при-
родното лекувалиште „Палас" со седиште во Лу-
чице ка ј Петровац на Море; 

Програма за вакцинирање на населението на 
територијата на НР ЦГ во 1960 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за два одборника на Оп-
штинскиот собор на Народниот одбор на општина 
Колашин: 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за седум одборници на Со-
борот на производителите на Народниот одбор на 
општина Колашин; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за еден одборник на Собо-
рот на производителите на Народниот одбор на оп-
штина Херцег-Нови; 

Исправка на Општествениот план на НР ЦГ за 
1060 година; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за општинскиот локален данок. 

Во бродот 6 од 24 март 1960 година објавува: 
* Одлука за определување срокот за распишува-

ње редовни избори за работнички совети на стопан-
ските претпријатија на Заедницата на југословен-
ските железници и Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони во 1960 година; 

Одлука за определување срокот за распишува-
ње редовни избори за работнички совети и на из-
борите за управни одбори на стопанските претпри-
јатија во 1960 година; 

Решение за измена на Решението за именување 
општински изборни комисии за спроведување на из-
борите за одборници на народните одбори на оп-
штините на територијата на НР Црна Гора; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за два одборници на Собо-
рот на производителите на Народниот одбор на оп-
штината Плужине; 

Исправка на Решението за определување на ме-
стата во кои условите за живот и работа се исклу-
чително тешки за наставниот и воспитниот пер-
сонал. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

194. Указ за прогласување на Законот за Во-
ено медицинската академија — — — 297 
Закон за Военомедицинок ат а академија 297 

195. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за дано-
кот на личниот приход на граѓаните — 298 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за данокот на личниот приход на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 298 

196. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 298 

197. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за минималните лични доходи на 
работниците на стопанските организации 298 

Страна 
198. Одлука за отстапување на општинските 

народни одбори 20% од наплатениот да-
нок на промет на природно вино и ракија 299 

199. Одлука за дополнение на Одлуката за 
ограничување користењето на средствата 
на амортизацијата и за пониските норми 
на амортизацијата за стопанските орга-
низации од определени дејности — — 299 

200. Одлука за одобрување на завршната 
сметка на Општиот инвестиционен фонд 
за 1957 година — — — — — — — ЗОО 

201. Одлука за одобрување на завршната смет-
ка на Општиот инвестиционен фонд за 
1958 година — — — -— — — — — ЗОО 

202. Препорака за мерките за унапредување 
на прометот на селскостопанско-прехран-
бени производи — — — — — — — ЗОО 

203. Упатство за спроведување на Одлуката за 
евиденција и контрола на цените на опре-
делени производи — во поглед на фор-
мирањето на цените за режан градежен 
материјал од ела и смрека — — — — 303 

204. Решение за одобрување оковувањето и 
работата на Здружението на југословен-
ските конзерватори на машини, опрема и 
технички материјали — — — — — 304 

205. Упатство за легитимацијата на инспекто-
рите на трудот — — ,— — — — — 304 

206. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на амбалажата од дрво — — — 305 

207. Решение за југословенските стандарди од 
областа на моторите со внатрешно сого-
рување и на моторните возила — — — 305 

208. Решение за југословенските стандарди од 
областа на амбалажата од дрво — — — 306 

209. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина во Изборната околија 
Вировитица — — — — — — — 306 

210. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Краљево — — — — — 306 

211. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Иванград — — — — — 307 

212. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Алексинац — — — — 307 

213. Решение за пуштање во оптек на четврта 
серија пригодни поштенски марки со мо-
тиви од фауната — — — — — — 308 

214. XLII Конкурс за давање . инвестиционен 
заем од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за изградба на товарни плов-
ни објекти на речниот сообраќај — — 308 

215. Договореа измена на Договорот за најви-
соките цени за дебели и меснати свињи 309 

216. Договор за измена на Договорот за на ј -
високите цени за дебели и меснати свињи 309 

217. Договор за укинување Договорот за нај-
високите цени на винското грозје, виното 
и ракијата комова — — — — — — 310 

Исправка на Уредбата за надоместоците на 
патните и другите трошоци на јавните 
службеници — — — — — — — 310 
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