
Среда, 4 мај 1966 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 18 ГОД. ХХП 

215. 

Врз основа на членот 45 став 1 точка 4 од 
Законот за превозот на железниците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/65), на предлог од Заедни-
цата на Југословенските железници, сојузниот 
секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАТЕ-
РИИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ПРЕВЕЗУ-
ВААТ СО ЖЕЛЕЗНИЦА ПОД СПЕЦИЈАЛНИ 

УСЛОВИ ИЛИ СЕ ИСКЛУЧЕНИ ОД ПРЕВОЗ 

Член 1 
Во Правилникот за материите и предметите 

што се превезуваат со железница под специ-
јални услови или се исклучени од превоз („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 25/58) по членот 2 се до-
дава нов член 2а, кој/ гласи: 

„Во Прописите за материите и предметите 
што се примаат на превоз под специјални услови 
или се исклучени од превоз со железница, кои. се 
составен дел од овој правилник, се вршат след-
ните измени: 

1) во одредбата под ивичниот број 3 став 4 
зборовите: „члана ЗУ се' заменуваат со зборовите: 
„члана 22."; 

2) одредбите под ивичниот број 105 се заме-
нуваат и гласат: 

„(1) Предмети броја 3 морају да се пакују у 
дрвене сандуке изнутра обложене чврстом харти-
јом или танким лимом од цинка или алуминијума, 
или у бурад од непромочивог картона. Тежина по-
јединих колета не сме бити већа од 75 kg. 

(2) Изузетно, мале пошиљке чија поједина 
колета не смеју имати већу бруто-тежину од 
22 kg, могу се паковати и у картонске кутије од 
петослојног таласастог картона, е тим да се за 
унутрашње паковање употребе полиетиленске вре-
ћице. Тежина тог картона мора бити најмање 
850 g/m2 а чврстоћа на пробијање најмање 
18,3 kg/cm*, рачунајући по »Mullen-а«. Сви прек-
лопи кутије затварају се лепљењем тачним 
лепком и осигуравају лепљењем у облику слова Н 
лепљивом траком од натрон-папира ширине 70 mm 
и тежине најмање 70 g/m2". 

3) во одредбите под ивичните броеви: 45, 82,119, 
162, 195, 220, 315, 353, 390, 430. 468, 521 и 613, бројот: 
„61" се заменува со бројот: .,47"." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 222 
31 март 1966 година 

Белград 

Сојузен, секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричик, е. р. 

216. 

Врз основа на членот 39 точка 3 од Законот за 
опојните дроги („Службен лист на СФРЈ", бр 18/64), 
во согласност со сојузниот секретар за земјоделство 
и (шумарство, сојузниот секретар за индустрија и 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО МО-
ЖАТ ДА ВРШАТ ОТКУП НА АФИОН И ЗА 
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ МОЖЕ ДА 

СЕ ВРШИ ТОЈ ОТКУП 

1. Откуп на афион можат да вршат трговските 
стопански организации што се занимаваат со про-
мет на афион и афионски чујшки и стопанските 
организации што се занимаваат со преработка на 
афион во алкалоиди од афион, ако ги исполнуваат 
следните услови: 
* 1) да располагаат со простории за сместување 
на афион, што се соградени од тврд материјал и 
што имаат потребно природно или вештачко про-
ветрување. Прозорците на такви простории мораат 
да бидат осигурени со метални решетки и со по-
себно вградени жичени мрежи за заштита од 
инсекти, а вратите на такви простории мораат да 
бидат метални и осигурени со посебни брави со два 
клуча; 

2) да располагаат со комплетна лабораторија за 
вршење хемиска анализа на афион, како и со уре-
ди за малаксирање и сушење, пакување и печатење 
на афион; 

3) да располагаат со потребен број работници со 
завршен фармацеутски факултет, технолошки фа-
култет, природно-математички факултет или земјо-
делски факултет и работници со потребно работно 
искуство на работите на откуп, пакување и чу-
вање на афион; 

4) да располагаат со соодветна амбалажа за 
пакување и транспортирање на афион. 

Општинскиот орган на управата надлежен, во 
смисла на членот 8 ст. 3 и 4 од Законот за опојните 
дроги, за давање одобренија за откуп на афион ут-
врдува дали стопанската организација ги исполну-
ва условите од ставот 1 на оваа точка. 

2. Условите под кои се врши откуп на афион и 
меѓусебните права и обврски на организациите од 
точката 1 на оваа наредба и производителите на 
афион, се утврдуваат со договор за производство 
и испорака на афион. 

Со договорот од ставот 1 на оваа точка се утврду-
ваат особено: површината на змјиштето на кое про-
изводителот ќе сее афионски мак за производство 
на афион; откупната цена на афионот; рокот за 
испорака на афионот; обврските на организацијата 
во поглед давањето средства за репродукција (семе, 
вештачко ѓубре, средства за сузбивање болести и 
штетници на афионот и ел.); обврските на органи-
зацијата во поглед давањето стручна и техничка 
помош околу обработкава на, земјиштето, негата на 
посевот и др.; обрвските на производителот на 
афион во поглед обработката на земјиштето, негата 
на посевот, сузбивањето на болестите и штетниците 
на афионот ита, 
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Договорот се склучува пред сеидбата на афи-
онски мак за производство на афион. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1875/1 
4 април 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

217. 

Брз основа на членот 28 став 2 од Основниот 
закон за семето (.,Службен лист на СФРЈ1', бр. 13/65), 
сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ ЦЕРТИФНК АТИ ЗА СЕМЕ ШТО СЕ 

ИЗВЕЗУВА 

1. Цертификат™ за семе што се извезува из-
даваат следните установи за испитување квалитетот 
на семето: 

1) Завод за пољопривредну контролу, Београд 
— Топчидер; 

2) Институт за пољопривредна истраживања, 
Нови Сад; 

3) Кметијски институт Словеније, Љубљану 
4) Институт за пољопривредна истраживања, 

Сарајево; 
5) Земјоделски испитателен институт „Методи 

Митевски", Скопје; 
6) Завод за испитивање семена, Загреб. 
2. Цертификат за семе што се извезува во 

земјите членки на Европската организација за еко-
номска соработка и развој (GECD) издава, според 
шемата на таа организација, Институт за пољо-
привредна истраживања, Нови Сад. 

3. Установите од точ, 1 и 2 на ова решение мо-
жат да издаваат цертификат зџ семе што се изве-
зува само ако претходно се зачленат во Меѓународ-
ното здружение за испитување на семето (1STА). 

4 Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 08-846/3 
21 април 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

За земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевик, е. р. 

218. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 39'62), директорот 
its Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

СИЈАЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Сијалици за моторни возила: 

Сијалици за главни фарови, со 
две влакна, за симетрично соборено 
светло. Главни мери и карактеристики 

Сијалици за главни фарови, со 
две влакна (за мопед и). Главни мери 
и карактеристики — — — — — 

Сијалици за главни фарови, со 
едно влакно. Главни мери и каракте-
ристики — — — — — — — — 

Сијалици за помошни фарови, со 
едно влакно. Главни мери и каракте-
ристики — — — — — — — — 

Сијалици за помошни светла. Тип 
Р 25-2. Главни мери и карактеристики 

Сијалици за помошни светла. 
Тип Р 25-1. Главни мери и каракте-
ристики — — — — — — — — 

Сијалици за помошни светла. 
Тип R 19 Главни мери и карактери-
стики — — — — — — — — 

Минијатурни сијалици за по-
мошни светла. Тип Т 8, Главни мери 
и карактеристики — — — — — 

Мини јату рни сијалици за по-
мошни светла. Тип Т 6. Главни мери 
и карактеристики — — — — — 

Софитни сијалици за помошни 
светла. Тип С 8. Главни мери и 
карактеристики — — — — — — 

Софитни сијалици за помојшни 
светла. Тип С 11. Главни мери и 
карактеристики — — — — — 

Софитни сијалици за помошни 
сиетла. Тип С 15. Главни мери и 
карактеристики — — — — j u s N.L2.25Z 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 16-2780/1 
ГО април 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација 
Славољуб Виторовић е. р. 

219. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди (,.Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Аноргански пигменти: 
ХромовО зелено — — — — JUS Н.С1.032 
Цинково жолто — — — — — JUS Н.С1.034 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 

JUS N.L2.221 

JUS N.L2.222 

JUS N.L2.225 

JUS N.L2 227 

JUS N.L2.230 

JUS N.L2.231 

JUS N.L2.235 

JUS N.L2.240 

JUS N.L2.241 

JUS N.L2.251 

JUS N.L2.252 
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Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1967 
година. 

Бр. 25-2779/1 
20 април 1966 година 

Белград 
Директор 

»а Југословенскиот 
завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

У К А З И . 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секртар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
СОЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

И СЕВЕРНА ИРСКА 

I 
Се назначува 
Иво Сарајчиќ, досегашен помошник државен 

секретар за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република ^Југославија во Соединетото 
Кралство Велика Британија и Северна Ирска. 

П 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 4 
25 април 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине'4 службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске, во бројот 38 од 9 септем-
ври 1965 година објавуваат: 

Одлука за давање овластувања за вршење о-
пределени работи на заштита од јонизирачки зра-
чења; 

Одлука за дополнение на Одлуката за утврду-
вање на општините што биле зафатени со поплава 
»о мај и јуни 1965 година во СР Хрватска; 

Одлука за отворање посебна сметка на Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбрана; 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на местата што се сметаат како градови и 

населби од градски карактер според Законот за 
национализацијата на наемните згради и градеж-
ното земјишта; 

Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за плаќање надоместоци за услугите што ги 
врши Хидрометеоролошкиот завод на СР Хрватска 
и за начинот на користење на приходите остварени 
од тие услуги; 

Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за плаќање надоместоци за услугите што ги 
врши Републичкиот завод за статистика и за на-
чинот на користење на приходите остварени од тие 
услуги; 

Исправка на Законот за воведување додатен 
данок на промет на стоки на иало. 

Во броевите: 39 од 16 септември, 40 од 23 сеп-
тември и 41 од 3® септември 1965 година нема прав-
ен прописи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјали етичке Републике 
Црне Горе" во бројот 22 од 1 септември 1965 година 
објавува. , 

Закон за помошта на жртвите фашистичкиот 
терор; 

Заков за Вишата поморска школа; 
Закон за организацијата на училиштата во кои 

наставата се изведува на јазикот на поштарската 
народност; 

Закон за установите за предшколско воспиту-
вање; ' 

Закон за специјалните училишта; 
Закон за музеите; 
Закон за библиотеките; 
Закон за архивите и за заштита на архивската 

граѓа; 
Закон за доброволните противпожарни дру-

штва; 
Закон за искористувањето на пасиштата. 
Во бројот 23 од 15 септември 1965 годино обја-

вува правни прописи. 
Во бројот 24 од 27 септември1965 година обја-

вува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за определување на потесниот градежен реон на 
град Титоград; 

Одлука за распределба на преостанатиот дел на 
средствата за вложувања во културата во 1965 
година; 

Одлука за определување паушални износи на 
придонесот за социјално осигурување за определени 
категории лица вон работен однос. 

Во бројот 25 од 5 октомври 1965 година објавува: 
Уредба за условите и начинот на користење на 

дополнителните средства на заедничките резерви 
на стопанските организации. 

Во бројот 26 од 18 октомври 1965 година објавува: 
Закон за оџач а реката дејност; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

уредувањето и користењето на градското земјиште; 
Закон за определувањето на паричниот надо-

местокот на учениците во стопанството; 
Закон за работните односи на земјоделските 

работници запослени кај лица кои освен својата 
работа употребуваат и работа на други лица; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
воведување на републички придонеси и даноци; 

Закон за органите за водење на прекршочна 
постапка; 

Закон за поштенско-телеграфско-телефонската 
инспекција; 
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Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на СР ЦГ за 1965 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
определување на општините што имаат право на 
дополнителни средства во 1965 година и за височи-
ната на тие средства; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на СР ЦГ за 1965 година; 

Одлука за преземање обврски по кредитот на 
Геолошкиот завод Титоград во износ од 44,73?6 500 
динари; 

Одлука за преземање обврски по кредитот на 
Рудникот на јаглен — Пљевља во износ од 107,849 128 
динари; 

Одлука за задолжување на СР ЦГ кај Стопан-
ската банка на износ на кредитот од 4.109,2 милиони 
динари; 

Одлука за задолжување на СР ЦГ кај Стопан-
ската банка на износ на кредитот од 74,650.000 
динари; 

Одлука за задолжување на СР ЦГ кај Стопан-
ската банка за гарантниот износ по кредитот за 
студии, истражувања и проектирање; 

Одлука за задолжување на СР ЦГ кај Стопан-
ската банка на СР ЦГ на износ на кредитот од 
325,000.000 динари; 

^Одлука за определување надоместок за експро-
прираното земјоделско и неплодно земјиште во СР 
ЦГ за 1965 година; 

Одлука за потврда на Статутот на Републич-
киот фонд за води; 

Исправка на Законот за библиотеките. 
Во бројот 27 од 30 октомври 1965 година обја-

вува: 
Закон за основање Прифатилиште за воспитно 

напуштени деца; 
Решение за определување органите и органи-

зациите што делегираат претставници на општес-
твената заедница во Советот на Републичкиот за-
вод за унапредување на школством; 

Одлука за основите, опсегот и начинот на склу-
чувањето на договорите за установување и спро-
ведување на социјалното осигурување на лицата 
што вршат самостојни дејности; 

Одлука за мерилата и начинот за определува-
ње на паричните износи на кои осигурениците-за-
наетчии се осигуруваат; 

Одлука за определување стопата на основниот 
придонес за инвалидско и пензиско осигурување. 

Во бројот 28 од 10 ноември 1965 година објавува: 
Закон за шумите; 
Одлука за одобрување на завршната сметка на 

Резервниот фонд на СР ЦГ за 1964 година; 
Одлука за конституирање на претпријатието 

во основање „Лука-Бар" во Бар; 
Одлука за давање согласност на Одлуката за 

определување стопата на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување и стопата на 
придонес за додаток на деца за раздобјето од 1 ок-
томври до 31 декември 1965 година; 

Одлука за разрешување на републичкиот се-
кретар за просвета, култура и наука; 

Одлука за именување републички секретар за 
просвета, култура и наука; 

Одлука за именување членови на советот на 
Централната библиотека во Цетиње; 

Одлука за изборот на судии поротници на Вр-
ховниот суд на Црна Гора; 

Одлука за разрешување еден судија на Окруж-
ниот стопански суд во Титоград; 

Заклучоци од седницата на Републичкиот и 
Просветно-културниот собор на Собранието на 
СР ЦГ; 

Заклучоци за движењето на стопанството и на-
тамошните задачи во спроведувањето на стопан-
ската реформа, што се усвоени на заедничката 
седница на Републичкиот и Стопанскиот собор; 

Одлука за основањето, составот и задачите на 
административната комисија на Извршниот совет 
на Собранието на СР ЦГ; 

Одлука за определување височината на надо-
местоците што се плаќаат за друмски запрежни 
возила; 

Решение за назначување главен инспектор на 
Рударско металуршкиот инспекторат: 

Решение за назначување директор на Уредот 
за информации; 

Исправка на Одлуката за определување лау-
т а лните износи на придонесот за социјално осигу-
рување за определени категории лица вон работен 
однос. 

Во бројот 29 од 27 ноември 1965 година објавува: 
Препорака за мерките за натамошниот развој 

на библиотеките; 
Одлука за распределба на делот на нераспоре-

дените средства за вложување во културата во 
1965 година; 

Исправка на Законот за шумите. 
Во бројот 30 од 4 декември 1965 година обја-

вува: 
Препорака за заштита на дивечот и рибите; 
Одлука на Уставниот суд на Црна Гора за по-

ништување на Одлуката на Советот на работната 
заедницата на Гимназијата „Панто Малишиќ" во 
Иванград бр. 1367/11 од 27 август 1965 за воведува-
ње придонес за запишување на ученици во Гим-
назијата; 

Одлука на Уставниот суд на Црна Гора за по-
ништување на Одлуката за Советот на работната 
заедница на Гимназијата во Биело Поље од август 
1965 за воведување придонес за запишување на 
ученици во Гимназијата; 

Одлука на Уставниот суд на Црна Гора за по-
ништување на Одлуката на Советот на работната 
заедница на Техничкото училиште во Иванград од 
26 август 1965 за воведување придонес за запишу-
вање на ученици повторувачи во Техничкото 
училиште 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

215. Правилник за измени на Правилникот 
за материите и предметите што се пре-
везуваат со железница под специјални 
услови или се исклучени од превоз — 345 

216. Наредба за стопанските организации 
што можат да вршат откуп на афион и 
за условите и начинот под кои може да 
се врши тој откуп — — — — — — 345 

217. Решение за определување на установите 
за издавање цертификат за семе што 
се извезува — — — — — — — 346 

218. Решение за југословенските стандарди 
за сијалици за моторни возила — — 346 

219. Решение за југословенските стандарди 
за бои — — — — — — — — — 346 


