
, ,СЛУЖБЕН л и с т НА Ф Н Р Ј " излегува 
по потреба во српско, хрватско , сло-
венечко и македонско издание. -
Огласи по т а р и ф а т а . Ж и р о сметка 
при Народната банка на Ф Н Р Ј за 
аретплата и одделни издани ја број 

101-13-602-32, з а огласи 101-13-602-31. 

Среда, 6 март 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 9 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 60.— дин. - п р е т -
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Р е д а к ц и ј а : Улица Јована Р и с т и ќ а бр. 
1. Пошт. ф а х 326.— Т е л е ф о н и : цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Слу-
жба за претплата 51-732 и Продавна 

с л у ж б а 51-671. 

104: 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 во вр-
ска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон 
и чл. 11 и 33 од Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ РАНГОТ НА ДИПЛОМАТСКОТО 
ПРЕТСТАВНИШТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРО-
ДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА 

1. Дипломатското претставништво на Федератив-
на Народна Република Југославија во Либија се 
подига на ранг на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот, на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
што 5 февруари 1963 година се смета како ден на 
подигањето на рангот на ова дипломатско претстав-
ништво. 

Сојузен извршен совет . 
Р. п. бр. 238/62 

5 февруари 1963 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

105. 

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 
движењето на граница („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 101/47), сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛОВ ВО ПОГРАНИЧНА ЗОНА И ВО ДРЖАВ-

НИОТ ГРАНИЧЕН ПОЈАС 

Член 1 
Во погранична зона до линијата на државниот 

граничен појас можат да ловат југословенски др-
жавјани што имаат дозвола за лов предвидена со 
Општиот закон за ловот („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 105/47). 

На подрачјето на државниот граничен појас 
можат да ловат само југословенски државјани што, 
покрај дозвола за лов од ставот 1 на овој член, ќе 
добијат и дозвола за лов во државниот граничен 
појас. 

Странски државјани можат да ловат во погра-
нична зона до линијата на државниот граничен 
појас, ако добијат дозвола за лов во погранична 
зона и одобрение од ловечкото друштво односно 
ловечката организација на чие ловиште сакаат да 
ловат. 

Лов На подрачјето на државниот граничен појас 
не им е дозволен на странски државјани. 

Член 2 
Дозволата за лов во погранична зона и дозво-

лата за лов во државниот граничен појас ги издава 
органот на управата на ѓ околискиот народен одбор 
надлежен за внатрешни работи. 

Дозволата за лов во погранична зона се издава 
само за определени денови, а дозволата за лов во 
државниот граничен појас — со важност до една 
година. 

Дозволата за лов во пограничната зона и до-
зволата за лов во државниот граничен појас важат 
само за подрачјето на пограничната зона односно 
подрачјето на државниот граничен појас, што е 
означено во дозволата. 

Дозволата за лов во погранична зона и дозво-
лата за лов во државниот граничен појас се изда-
ваат на обрасците бр. 1 и бр. 2 што се напечатени 
кон овој правилник и негов ,се составен дел. 

Член 3 
Дозволата за лов во државниот граничен појас 

не смее да му се издаде на лице против кое се 
води кривична постапка поради кривично дело што 
се гони по службена должност, или ако го бара 
тоа интересот на државната безбедност 

Дозволата за лов во државниот граничен појас 
ќе се одземе ако на-стапи некоја од причините-од 
ставот 1 на овој член поради кои не смее да се изда-
де оваа дозвола. 

Член 4 
Лицето на кое му е издадена дозволата за лов 

во државниот граничен појас е должно пред секое 
заминување на лов во државниот граничен појас 
да ја извести за тоа лично надлежната команда на 
воената гранична единица. 

Член 5 
Собирни ловови (хајки) можат да се одржуваат 

во погранична зона без дозвола. 
За одржување собирен лов во државниот гра-

ничен појас е потребна дозвола што ја издава 
органот на управата на околискиот народен одбор 
надлежен за внатрешни работи. 

Дозволата за одржување собирен лов во др-
жавниот граничен појас се издава само за еден лов 
и важи исклучиво за подрачјето на државниот 
граничен појас означено во дозволата. 

Член 6 
Собирни ловови 'во погранична зона и во др-

жавниот граничен појас можат да организираат 
само ловечки организации. 

Ловечките организации што организираат со-
бирен лов во државниот граничен појас се должни 
писмено да ја известат надлежната команда на во-
ената гранична единица за денот на одржувањето 
на собирниот лов, и тоа најдоцна три дена пред 
денот на одржувањето на ловот. 

Член 7 
На собирон лов во погранична зона можат како 

ловци да учествуваат југословенски државјани што 
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се членови на ловечки друштва и странски држав-
јани што ќе добијат дозвола за лов во погранична 
зона. 

На собирен лов во државниот граничен појас 
можат како ловци да учествуваат само југословенски 
државјани што се членови на ловечки друштва и 
имаат дозвола за лов во државниот граничен појас. 

Член 8 
Хајкачите што учествуваат во собирен лов во 

погранична зона или во државниот граничен појас, 
мораат да имаат дозвола за доаѓање и престој во 
погранична зона предвидена со Правилникот за 
пограничната зона (,.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/50, 64/50 и 34/54). 

Член 9 
Во погранична зона и во државниот граничен 

појас може да се лови само дење, и тоа: 
1) во јануари, февруари, октомври, ноември и 

декември, од 7 до 16 часот; 
2) во март, април и септември, од 6 до 18 часот; 
3) во мај, јуни, јули и август, од 4 до 20 часот. 

Член 10 
На лов во погранична зона и во државниот 

граничен појас е забрането да се пука во правец 
на територијата на соседната држава од отстојание 
од кое исфрлениот куршум би можел да ја досегне 
таа територија. 

Член 11 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) тој што во државниот граничен појас лови 

без дозволата за лов предвидена со Општиот закон 
за ловот или без дозволата за лов во државниот 
граничен појас (член 1 став 2); 

2) странски државјанин што лови во погранична 
зона без дозвола за лов во- погранична зона, или 
без одобрение од ловечкото друштво односно ловеч-
ката организација (член 1 став 3), или тој што лови 
во државниот граничен појас (член 1 став 4); 

3) тој што заминувањето^на лов во државниот 
граничен појас не ќе и го пријави на надлежната 
команда на воената гранична единица (член 4); 

4) хајкач што учествува во собирен лов во 
државниот граничен појас или во собирен лов во 
погранична зона без дозвола за доаѓање и престој 
во погранична зона (член 8); 

5) тој што лови во државниот граничен појас 
или во погранична зона во часовите кога лов не е 
дозволен (член 9); 

6) тој што ловејќи во државниот граничен по-
јас или во погранична зона пука во правец на те-
риторијата на соседната држава противно на од-
редбата од членот 10 на овој правилник. 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 
за прекршок ловечка организација што ќе органи-
зира и одржи собирен лов во државниот граничен 
појас без дозвола за одржување на собирен лов 
(член 5), или што не ќе ја извести воопшто или не 
ја извести во определениот рок надлежната коман-
да на воената гранична единица за одржување на 
собирен лов во државниот граничен појас (член 6). 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Наредбата за ловењето 
во пограничната зона. („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/49). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 16574/61 
25 јануари 1963 година 

Белград ^ 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

Образец бр. 1 
(формат 148 X 210 mm) 

Д О З В О Л А 
ЗА ЛОВ ВО ДРЖАВНИОТ ГРАНИЧЕН ПОЈАС 

За роден година во 
занимање 

постојано место на престојот H P -
број на личната карта издадена од 
Дозволата важи за движење и лов во државниот 
граничен појас на секторот од 
до 19 година од 
до : ча-сот, со личната карта. 

(М. П.) 
П о т п и с 

Образец бр. 2 
(формат 148 X 210 mm) 

т 

Д О З В О Л А 
ЗА ЛОВ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВО 

ПОГРАНИЧНА ЗОНА 

За роден година 
во , занимање 
државјанин постојано место на пре-
стојот околија број 
на патната исправа издадена од 
број на визата издадена од 
датум Дозволата важи за движење и лов 
во пограничната зона на секторот 
од до 19 година 
од до часот, со патната 
исправа. 

(М. П.) 
П о т п и с 

106. 
Врз основа на членот 101 став 2, во врска со 

чл. 107 и 116 од Законот за о-сигурителните заводи 
и заедниците на осигурувањето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61) и со членот 2 точка 9 алинеја 5 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен' се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ЧИСТИОТ ПРИХОД ЗА 
РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ 
ЗАВОДИ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Осигурителните заводи, заедниците на осигу-
рувањето и Југословенската заедница на осигуру-
вањето се должни од чистиот приход остварен во 
текуштата година да издвојуваат во својот резервен 
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фонд 0,5% од вкупниот износ на трошоците на 
работењето и исплатените лични доходи според 
завршната сметка за изминатата година. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, како основица за пресметување и издвоју-
вање на средствата во резервниот фонд на осигури-
телните заводи, заедниците на осигурувањето и 
Југословенската заедница на осигурувањето за 1962 
година ќе се земе вкупниот износ на трошоците на 
работењето и исплатените лични доходи според 
завршната сметка за таа година. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денјот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр, 1-1911/2 
4 февруари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с. р. 

107. 
Врз основа на членот 24, во врска со членот 10 

од Законот за регулирање платниот промет со стран-
ство (Девизен закон) — („Службен лист На ФНРЈ", 
бр. 86/46 и 52/61) и членот 71, во врска со членот v  
47 од Уредбата 5а девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/61), во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за надворешна трговија, со-
јузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖБА НА 
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД ДОМАШНО ПРО-

ИЗВОДСТВО ЗА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ 

1. Во Наредбата за продажба на патнички авто-
мобили од домашно производство за странски сред-
ства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/62) во точката 2 ставот 2 се менува и гласи: 

„На девизите од ставот 1 на оваа точка се при-
менуваат одредбите од Наредбата за утврдување на 
износот на девизите за плаќањата во врска со изво-
зот и за други плаќања во странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 1/63)." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр, 3-2913/1 
18 февруари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с. р. 

108, 
Врз основа на членот 37 став' 2 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62), сојузниот Државен се-
кретаријат за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ФИЛАТЕЛИ-
СТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА МОЖАТ ДА ВРШАТ 
ФИЛАТЕЛИСТИЧКА РАЗМЕНА НА ПОШТЕНСКИ 

МАРКИ СО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за условите под кои членовите 
на Сојузот на филателистите на Југославија можат 
да вршат филателистичка размена на поштенски 
марки со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/97 и 46/59) точката 6 се менува и гласи: 

„6. Одделна пратка на марки може да содржи 
поштенски марки во следните количини односно 
вредности: 

а) непоништени марки на- Федеративна Народ-
на Република Југославија од чие пуштање во оптек 
не поминала една година — во номинална вредност 
до l.OO'O динари, со тоа што од секоја вредност да 
можат да се испраќаат најмногу пет марки. Ако се 
испраќа потполна серија или дел на серија чија 
вредност преминува 1.000 динари, може да се ис-
прати само една таква серија или нејзин дел; 

б) други марки, освен марки од незначителна 
вредност — во вредност до 7.500 динари, сметајќи ј'а 
вредноста на марките според каталогот на претпри-
јатието „Југофилателија". Во вредноста од 7.500 ди-
нари се засветува и вредноста на марките налепени 
и жигосани врз писмото, поштенската картичка и 
сл., кои претставуваат посебна филателистичка це-
лина. Како посебни филателистички целини се 
сметаат и претфилателистичките писма. 

Ако се испраќаат странски марки што не -се 
внесени во каталогот на марките на претпријатието 
„Југофилателија", пратката може да содржи марки 
во вредност до 5.000 динари, пресметана според ка-
талозите Мишел, Цумштајн и Иверт. Вредноста на 
марките изразени во динари врз основа на цените 
од каталозите Мишел, Цугдштајн ц Иверт повреме-
но ја објавува Заедницата на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони. 

Како каталог во смисла на оваа наредба се под-
разбира најновиот важечки каталог; 

в) марки од незначителна вредност — најмногу 
250 парчиња. 

Како марка од незначителна вредност се под-
разбира секоја поништена марка чија цена не го 
преминува износот од 5 динари според каталогот на 
претпријатието „Југофилателија". 

2, Во сите точки на наредбата зборовите: „Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните" се заменуваат со зборовите: „Заедницата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони" во 
соодветното членување. 

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

П. бр. 4014 
21 февруари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за надворешна трговија, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

109. 

Врз основа на членот 123 и членот 159 став 2 
од Законот за рударството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/59), во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трудот, Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија 
пропишува 

П Р А В И Л НИ К 
ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ 

МЕРКИ ПРИ РУДАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ 
РАБОТИ 

Член 1 
При подземните работи на истражување, отво-

рање и откопување минерални суровини, како и 
при работите на површина на земјата што се во 
врска со тие подземни работи, мораат да се приме-
нуваат хигиенско-техничките заштитни мерки опре-
делени со Техничките прописи за хигиенско-технич-
ките заштитни мерки при рударските подземни ра-
боти, што се непечатени во Додатокот на „Службен 
лист. на ФНРЈ", бр. 9/63 и составен се дел од овој 
правилник, 
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Член 2 
Постојните јамски про-стории, уреди, постројки 

л друга опрема мораат да се доведат во согласност 
со одредбите од Техничките прописи за хигиенско-
техничките заштитни мерки при рударските под-
земни работи во роковите што ќе ги определат ру-
дарските инспекторати а најдоцна во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

По исклучок, ако не заканува опасност по жи-
вотот и здравјето на работниците, рударскиот ин-
спекторат може рокот од една година од ставот 1 
на овој член да го продолжи најмногу уште за една 
година. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Правилникот за хи-
гиенските и техничките заштитни мерки при ру-
дарското подземно работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/47 и 7/48) и одредбите од Правилни-
кот за службата за спасување и давање прва помош 
во рудниците и топилниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/52) што се однесуваат на рударските 
подземни работи. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-6893 
14 декември 166-2 година 

Белград 
Секретар за индустрија, 

Данило Кекиќ, с. р. 

Алуминатен цемент. Услови на 
квалитетот и механички испитувања JUS В.С1.015 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавен,и 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 1964 година. 

Бр. 18-842 
7 февруари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
х за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

НО. 

Врз"основа на членот 15 став 3 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54, 15/57, 52/61 и 53/62), Сојузното јавно обви-
нителство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИ-
НИТЕЛ ШТО ЌЕ ВРШИ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖ-

НОСТА НА ОКОЛИСКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

1. Окружниот јавен обв-инител II во Загреб ќе 
врши работи од надлежноста на ОКОЛИСКИОТ ја-
вен обвинител IV во Загреб. 

2. Ова решение ќе се применува од 1 февруари 
1963 година, 

П. бр. 13/63 
11 февруари 196)3 година 

Белград 
Сојузен јавен обвинител, 
Бранко Јевремовиќ, с. р. 

112. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 2t5 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНИ АР ДИ ЗА ИЗО-

ЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Термопластични и изолациони на-
влаки. Технички услови и испиту-
вања - - - - - - - - JUS N-Аб.Ш 

Термопластични изолациони нав-
лажн. Мери - - - - - - — — JUS N.A8.181 

Текстилни изолациони навлаки. . . 
Мери - - - - - - - - JUS N.A8.261 

Лакирана ткаенина. Пруги и 
ленти - - - - - - - - JUS N.A8.2i81 

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 мај 1963 година. 

Бр. 23-1061 
9 февруари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

111. 

. Врз основа на членот 4 став 1 и членот 2'5 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

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

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: I 

Класификација и услови на квали-
тетот на цементите произведени од 

портланд 'цементен клинкер r - JUS В.С1.011 

113. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 26 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/02), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНСТА-

ЛАЦИОНИ ОБЛОЖЕНИ ЦЕВКИ 

I. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Инсталациони обложени цевки — JUS N.Е 1.041 
Опојни за инсталациони об л оже-

ни цевки - - - - - - - - - JUS N.E1.042 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 ца 
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 јули 1963 година. 

Бр. 15-1053 
9 февруари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 
Ч 

114. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 

ОБЛАСТА НА ЛЕСНИТЕ МЕТАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Тркалести прачки и жица од алу-
миниум — пресувани. Форма и мери JUS С.С3.030 

Форма на ирачката и жица од 
алуминиум — влечени. Форма и мери JUS С.С3.031 

Квадратни прачки и жица од алу-
миниум — пресувани. Форма и мери JUS С.С3.034 

Квадратни прачки и жица од алу-
миниум — влечени. Форма и мери JUS С.С3.035 

Шестоаголни прачки и жица од 
алуминиум — пресувани. Форма и 
мери - - - - - - - - - - JUS С.С3.036 

Шестоаголни прачки и жица од 
алуминиум — влечени. Форма и мери JUS С.С3.037 

Тркалести прачки и жица од алу-
миниумски легури — пресувани. 
Форма и мери - - - - - - JUS С.С3.130 

Тркалести прачки и жица од алу-
миниумски легури — влечени. Форма 
и мери - - - - - - - - JUS С.С3.131 

Квадратни прачки и жица од алу-
миниумски легури — пресувани. Фор-
ма и мери - - - - - - - JUS С.С3.134 

Квадратни прачки и жиц^ од алу-
миниумски легури — влечени. Форма 
и мери - - - - - - - - JUS С.С3.135 

Шестоаголни прачки и жица од 
алуминиумски легури — пресувани. 
Форма и мери - - - - - - - JUS С.С3.136 

Шестоаголни прачки и жица од 
алуминиумски легури — влечени. 
Форма и мери - - - - - - JUS С.С3.137 

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 јули 1963 година. 

Бр. 04-1426 
22 февруари 1963 година . 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

115. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКА-

ЛЕЧКИ ЛАГЕРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Тркалечки лагери. План на над-
ворешните мери на радијалните и 
коничновалчените лагери — — — JUS М.С3.521 

ТркаДечки лагери. Правила за 
проширување на планот на надво-
решните мери на радијалните лагери JUS М.С3.522 

Тркалечки лагери. План на над-
ворешните мери на аксијалните едно-
насочни и двонасочни лагери — — JUS М.С3.525 

Тркалечки лагери. Правила за 
проширување на планот на надвореш-
ните мери на аксијалните лагери — JUSM.C3.526 

Тркалечки лагери. Толеранции на 
радикалните лагери (освен на конич-
новалчените лагери) — — — - — JUS М.С3.751 

Тркалечки лагери. Толеранции на 
коничните проврти на радијалните 
лагери - - — - - - - - JUS М.С3.752 

Тркалечки лагери. Внатрешен 
зазор на ^оптоварените прстенови 
лагери. Дефиниции - . — — — — JUSM.C3.754 

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 јуни 1963 година. 

Бр. 14-1427 
22 февруари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

116. 

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 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОЛЕ-

РАНЦИИТЕ НА СЛОБОДНИТЕ МЕРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. Об-
јасненија и дефиниции — — — JUS М.А1.400 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите о-
стварени со обработка со симнување 
на струганките — — - — — — JUS М.А1.410 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите на 
одлевките од сив лив и темперуван 
лив - - - - - - - - JUS М.А 1.420 
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Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мер-и. До-
зволени отстапувања на мерите на 
одлевките од челичен лив — — — JUS М.А1.421 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мер-и. До-
зволени: отстапувања на мерите на 
одлевките од тешки обоени метали, 
леани во песок — - — — — — JUS М.А1.422 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите на 
одлевките од лесни обоени, метали. 
Леани во песок —' — - - JUS М.А1.423 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите на 
челичните отковки ковани во калап JUS М.А1.430 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слобо-дните мери. До-
зволени отстапувања од називната 
големина на пречникот и отстојанија 
на дупките на рамни делови и про-
фили изработени од плоснаест челик 
или лим — — — - - - JUS М.А1.460 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите на 
правоаголните или кружните делови 
изрежани од " плоснаест челик или 
л и м - - - - - - - - - JUS М.АI.415I 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите U—, 
L— и Z— профили изработени од 
плоснаест челик или лим со ладно . 
свиткување - - - - - - JUS М.А1.460 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите U—, 
L— и Z— профили изработени од 
плоснаест челик или лим со ладно 
пресување со помош на кал-апи — JUS M.Al.46'1 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
.зволени отстапувања на мерите U—, 
L— и Z— профили изработени од пло-
снаест челик или лим со -топло пре-
сување со помош на калапи — — JUS М.А1.462 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите на 
длабоките U— профили со обод, из-
работени од плоснаест челик или лим JUS М.А 1.468 

Толеранции во машиноградбата. 
Толеранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите на 
чинијасти тела, изработени од чели-
чен лим со топло длабоко влечење — JUS М.А 1.464 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1963 година. 

Бр. 11-1426 
22 февруари 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

117. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/6)2), Југословенскиот завод за стандар-
дизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУ-
СТРИЈАТА НА ОБУВКИ И ЗА ИЗМЕНА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 
ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА К О Ж А 

1. Во југословенските стандарди што се доне-
сени во Решението за југословенските стандарди од 
областа на индустријата на обувки („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/61) се извршени измени, и тоа: 

1) во југословенскиот стандард Рам-шиени обув-
ки — JUS G.B2.121 се менува точката 3. Квалитет 
материјала; 

2) во југословенскиот стандар Флексибл-шиени 
обувки — JUS G.B2.124 се менуваат точката 3. Ква-
литет материјала и точката 4. Квалитет израде; 

3) во југословенскиот стандард Лепени обувки 
- JUS G.B2.136 се менуваат точката 3. Квалитет 
материјала и точката 4. Квалитет израде; 

4) во југословенскиот стандард Ковани и про-
шиено-ковани обувки — JUS G.B2.141 се менува 
точката 4. Квалитет израде. 

2. Во југословенскиот стандард Сурова кожа. Оп-
шти одредби — JUS G.B 1.001, што е донесен со Ре-
шението за југословенските стандарди од областа 
на индустријата на кожа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/61) се менуваат точката 4. Одредов за коже 
у појединим стањима, точката 5. Одређивање обра-
чунске масе и точката 6. Методе одређивања влаге 
и соли. 

3. Измените на југословенските стандарди од 
точ. 1 и 2 на ова решение се отпечатени во посебно 
издание на Југословенскиот завод за стандардиза-
ција, кое е составен дел од ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила по истекот на 
триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

Бр. 20-10-2311/2 
14 февруари 19'63 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

118. 
Врз основа на членот 113 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53/62), во согласност со Сојузниот завод 
за здравствена заштита, Собранието на Југословен-
ската заедница на социјалното осигурување про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО, СОСТАВОТ И РАБОТАТА 

НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

I. ФОРМИРАЊЕ И СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ 

1. Лекарска комисија 

Член 1 
Лекарската, комисија е стручен орган на кому-

налниот завод за социјално осигурување (во пона-
тамошниот текст: Заводот) за давање оценка и ми-
слење во случаите предвидени со Законот за 
здравственото осигурување, со прописите донесени 
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врз основа на тој закон и во договорите склучени 
помеѓу Заводот и здравствената установа за давање 
здравствени услуги на осигурените лица, 

Член 2 
Лекарската комисија ја сочинуваат најмалку 

три лекари и потребен број заменици/ 
Претседателот и членовите на лекарската коми-

сија од ставот 1 на овој член ги именува управниот 
одбор на Заводот, по прибавено мислење од органот 
на управата на општинскиот односно околискиот 
народен одбор надлежен за народно здравје, од 
редовите на лекарите што имаат пракса од најмалку 
пет години на работите за оценување на работнатаг 
способност на осигурениците и тоа, по правило, во 
амбулантно-поликлинички установи, односно по-
требно искуство здобиено со работа во здравствени 
установи ако лекарската комисија е формирана за 
определени работи за кои е специјализирана здрав-
ствената установа. 

Член 3 
Лекарската комисија се формира, по правило, 

за подрачјето на Заводот. 
Управниот одбор на Заводот може, со оглед на 

бројот на осигурениците, развиеноста на мрежата на 
здравствените установи и кадровските можности на 
тие установи, како и на сообраќајните прилики, дз 
формира повеќе лекарски комисии надлежни за 
определени подрачја или за определени работи (на 
пример за оценка на работната способност ка ј обо-
лени јата од туберкулоза, за оценка на оправданоста 
за изработка нови забни протези, ортопедски и други 
помагала и сл.). 

Ако не постои можност да формира Заводот за 
своето подрачје лекарска комисија, тој може врз 
основа на заклучок од управниот одбор да се спо-
годи со друг Завод лекарската комисија на тој друг 
Завод да ги врши работите и за неговото подрачје. 

Со спогодбата помеѓу два или повеќе заводи 
може да се формира заедничка лекарска комисија 
за определени работи (на пример за одделни кате-
гории болести или за остварување одделни видови 
здравствена заштита за кои со правилниците на 
комуналните заедници на социјалното осигурување 
од членот 32 став 4 и члениот 102 од Законот за 
здравственото осигурување е предвидено учество на 
лекарска комисија). 

Со спогодбата помеѓу два или повеќе заводи се 
утврдуваат начинот на формирањето и работата на 
заедничката лекарска комисија, како и меѓусебните 
обврски во поднесувањето на трошоците на коми-
сијата. 

2. Комисија на вештаци-лекари 

Член 4 
Комисијата на вештаци"лекари е стручен орган 

на Заводот кој ја испитува правилноста на оценката 
на лекарските комисии (член 111 од Законот за 
здравственото осигурување). 

Во одделни посложени случаи или по предлог 
од претседателот на комисијата на вештаци"лекари, 
директорот на Заводот односно лицето овластено 
да ја води постапката може да одлучи правилноста 
на оценката на лекарската комисија да ја испита 
здравствената установа квалификувана за случајот 
што се разгледува а не комисијата на вештаци-
лекари. 

Член 5 
Комисијата на вештаци"лекари ја сочинуваат 

најмалку три лекари и потребен број заменици. 
Претседателот и членовите на комисијата на 

вештаци-лекари од ставот 1 на овој член ги именува 
управниот одбор на Заводот, по прибавено мислење 
од органот на управата на општинскиот односно 
околискиот народен одбор надлежен за народно 
здравје, од редовите на лекарите што имаат, по 

правила, искуство од најмалку десет години во 
давањето на здравствена заштита на осигурените 
лица, од што најмалку пет години пракса во оцену-
вањето на работната способност на осигурениците во 
амбулантно-поликлинички установи или пет години 
работи во лекарска комисија. 

ч, Член 6 
Два или повеќе Завода можат да се спогодат 

работите на комисијата на вештаци-лекари од членот 
4 на овој правилник за нивните подрачја да ги 
врши комисијата на вештаци"лекари формирана 
ка ј еден Завод, или да формираат заедничка коми-
сија на вештаци" лекари, по правило, во седиштето 
на Заводот со поразвиена мрежа на здравствени 
установи. 

Условите и потребата од формирање на комиси-
јата на вештаци-лекари за подрачјето на Заводот 
(број на осигурениците, развиеност на мрежата на 
здравствените установи и кадровските можности на 
тие комисии и др.) или за обезбедување на комиси-
јата на вештаци-лекари на начинот од ставот 1 од 
овој член ги цени управниот одбор на Заводот. 

Со спогодбата помеѓу два или повеќе Завода се 
утврдуваат начинот на формирањето и работата на 
заедничката комисија на вештаци-лекари, како и 
обврските на Заводот во поднесувањето на трошо-
ците на комисијата. 

3. Посебна комисија на вештаци-лекари 

Член 7 
Посебната комисија на вештаци-лекари е стру-

чен орган на републичкиот завод за социјално оси-
гурување кој според членот 123 став 2 од Законот 
за здравственото осигурување ја испитува правил-
носта на оценката на лекарската комисија во врска 
со жалбата на осигуреното лице изјавена против 
решението на организацијата, Заводот односно него-
вата филијала засновано врз таа оценка. 

Член 8 . 
Посебна комисија на вештаци"лекари може да 

формира управниот одбор на републичкиот завод 
за социјално осигурување кој ја цени потребата од 
формирање на комисијата и го определува нејзи-
ниот состав. 

Директорот на републичкиот завод за социјално 
осигурување односно лицето што ја води постапката 
може да одлучи во одделни случаи на решавање 
по жалбата против првостепеното решение што е 
засновано врз оценката на фактичната состојба 
утврдена од страна на лекарската комисија или од 
комисијата на вештаци"лекари правилноста на таа 
оценка да ја испита научната установа или здрав-
ствената установа квалификувана за случајот кој се 
разгледува а не посебна комисија на вештаци-
лекари. 

4. Заеднички одредби 

Член 9 4 

Управниот одбор на Заводот за социјално осигу-
рување што ја формирал лекарската комисија, 
комисијата на вештаци-лекари односно посебната 
комисија на вештаци"лекари назначува претседател 
на комисијата. 

Советот на работниот колектив на заводот за 
социјално осигурување, во согласност со управниот 
одбор на заводот, утврдува дали и за кои членови 
на комисијата се систематизираат постојани работ-
ни места во заводот. 

Со решението за формирање на комисијата се 
определуваат задачите, седиштето и подрачјето на 
работата на комисијата. 

II. РАБОТА НА КОМИСИИТЕ 

Член 10 
Со лекарската комисија, со комисијата на ве-

штаци-лекари односно со посебната комисија на 
вештаци-лекари раководи и за нејзината работа 
одговара претседателот на комисијата. Во службе-
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ните односи претседателот на комисијата непосред-
но му одговара на директорот на заводот за соци-
јално осигурување чиј управен одбор ја формирал 
комисијата односно на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на комисијата. 

Лекарската комисија, комисијата на вештаци-
лекари и посебната комисија за вештаци-лекари 
мораат во својата работа да се придржуваат за од-
редбите од Законот за здравственото осигурување и 
прописите донесени врз основа на тој закон, одред-
бите од Правилникот за составот и работата на 
инвалидските комисии („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/5Q) што се однесуваат на работата на лекар-
ските комисии, како и за другите прописи и упат-
ства за остварување на правата од здравственото 
осигурување. 

За штетата што членовите на лекарската коми-
сија комисијата на вештаци-лекари односно на 
посебната комисија на вештаци-лекари ќе му ја 
сторат на заводот за социјално осигурување во 
врска со вршењето на својата работа во комисијата 
одговараат согласно со одредбите од правилникот 
за работните односи што го донесува заводот. 

Член 11 
Наод, оценка и мислење лекарската комисија, 

комисијата на вештаци-лекари и посебната комисија 
на вештаци-лекари можат да даваат само кога 
работат во полн состав. 

Наод, оценка и мислење лекарската комисија, 
комисијата на вештаци-лекари односно посебната 
комисија на вештаци"лекари даваат со мнозинство 
на гласовите. Член на комисијата може да издвои 
мислеше. со тоа што писмено да го образложи. 

Во случаите од членот 4 став 2 и членот 8 стаб 2 
на овој правилник наодот и оценката ги заверува 
старешината на здравствената установа на која и е 
доверено испитувањето на правилноста на оценката 
на комисијата. 

Член 12 
Заводот за еоцијално осигурување ка ј мој е фор-

мирана лекарската комисија, комисијата на вешта-
ци-лекари односно посебната комисија на вештаци-
лекари обезбедува за вршење на работите на к о м и -
сијата потребен број стручни и административни 
службеници, канцелариски материјали, како и про-
стории, инвентар и потребен лекарски прибор и 
инструменти. 

Член 13 
Лекарската комисија дава оценка или мислење 

за работната способност или за здравствената со-
стојба на осигурените лица врз основа на стручна 
медицинска документација. 

Лекарската комисија е должна пред давањето 
на оценката или мислењето за работната способност 
на осигуреникот да изврши непосреден преглед на 
осигуреникот, и тоа: 

1) што ќе го упати лекар поединец по наполне-
тите 30 дена непрекинато болување (член 107 став 
1 од Законот за здравственото осигурување); 

2) кој вложил приговор против оценката на 
лекарот поединец за работната способност (член 114 
став 1 од Законит за здравственото осигурување); 

3) за кој лекарски преглед бара Заводот или 
организација односно работодавец (член 118 став 1 
од Законот за здравственото осигурување); 

4) кој вложил приговор против оценката на 
лекарот поединец за постоењето на штетното дејство 
на околностите поради кои му е запрена исплатата 
на надоместокот на личниот доход (член 129в од 
Законот за здравственото осигурување). 

Непосреден лекарски преглед на осигурено лице 
лекарската комисија врши, по правило, и кога треба 
да је оцени оправданоста за изработка на нови 
забни и други протези, ортопедски и други помагала 
и санитарни справи пред истекот на роковите за 
нивно траење определени со посебни прописи доне-
сени врз основа на членот 35 од Законот за здрав-
ственото осигурува,ње, кога треба да се даде мислење 
според членот 17 од Правилникот за составот и 
работата на инвалидските комисии, како и кога 

лекарски преглед на осигуреното лице од лекарска-
та комисија е предвиден со правилникот на кому-
налната заедница на социјалното осигурување за 
начинот на остварувањето на здравствената заштита. 

Лекарска комисија може и во други случаи да 
го повика осигуреното лице на лекарски преглед 
ако смета дека е тоа потребно за давање на пра-
вилна оценка и мислење. 

Лекарската комисија е должна да го повика 
осигуреното лице на лекарски преглед ако тоа бара 
таков преглед. 

Член 14 
Во случаите од членот 33 став 2 под 1 и 2 на 

овој правилник лекарот поединец е должен за оси-
гуреното лице што ќе го упати на преглед до лекар-
ската комисија да ги достави сите потребни пода-
тоци суштествени за наод и оценка (почетен ден на 
болувањето, дијагноза во шифри заснована врз 
анамнестички, клинички, лабораториски и други 
прегледи, дотогашна терапија и нејзини резултати, 
мислење за работната способност и др.). 

Ако лекарската комисија смета дека медицин-
ската документација од ставот 1 на овој член не е 
достаточна за давање оценка и мислење, ќе опре-
дели без одлагање кое дополнение на медицинската 
обработка е должен да изврши лекарот поединец, 
доколку такво дополнение не обезбеди самата на 
друг начин. 

При давањето на оценката за работната способ-
ност на осигуреник што е подолго на болување, 
лекарската комисија, по правило, ќе ја консултира 
инвалидската комисија а, по потреба, и други струч-
њаци и социјални работници чие мислење може да 
придонесе за правилна оценка на работната способ-
ност на осигуреникот. 

Член 15 
Комисијата на вештаци"лекари е должна да 

изврши непосреден лекарски преглед на осигуре-
никот кога осигуреникот ќе стави приговор против 
оценката на лекарската комисија според членот 109 
точ. 1, 2 и 4 од Законот за здравственото осигуру-
вање, како и кога таков преглед е предвиден со 
правилникот на комуналната заедница на социјал-
ното осигурување за начинот на остварувањето на 
здравствената заштита. 

Комисијата на вештаци-лекари е должна да из-^ 
врши непосреден лекарски преглед на осигуреник 
и кога по повод па конечната оценка на лекарската 
комисија за работната способност според членот 109 
точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
осигуреникот односно Заводот во писменото барање 
за ревизија ќе стори за веројатно дека таквата 
оценка е неправилна. 

Барањето за ревизија од ставот 2 на овој член И 
се поднесува непосредно на комисијата на вештаци-
лекари, со наведување на причините одосно окол-
ностите поради кои може да се смета за веројатно 
дека лекарската комисија дала неправилна оценка. 
Барањето на осигуреникот за ревизија ќе се земе во 
постапка ако е поднесено во рок од три дена од 
денот на соопштувањето на оценката на лекарската 
комисија. 

Член 16 
Посебната комисија на вештаци-лекари го дава 

своето мислење во жалбената постапка врз основа 
на наводите во жалбата и медицинската документа-
ција што служела за основ на оценката на лекар-
ската комисија односно на комисијата на вештаци-
лекаои во првостепената постапка. 

Посебната комисија на вештаци-лекари ќе из-
врши непосреден лекарски преглед на осигуреното 
лице ако по бара тоа републичкиот завод за соци-
јално осигурување, а може, да го изврши тој преглед 
кога смета дека прегледот може да придонесе за 
поправилна оценка на спорното прашање, со оглед 
на наводите во жалбата, медицинската документа-
ција и истекот на времето од денот на извршениот 
лекарски преглед во првостепената постапка. 



Среда, в март 1963 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 9 „— Страна 135 

Член 17 
Оценката за работната способност според чл. 13 

и 15 на овој правилник, лекарската комисија одно-
сно комисијата на вештаци"лекари е должна пи-
смено да му го соопшти на осигуреникот непосредно 
по извршениот лекарски преглед и да ја забележи 
во здравствената легитимација на осигуреникот. 

За оценката од ставот 1 на овој член лекарската 
комисија односно комисијата на вештаци-лекари ќе 
го извести писмено лекарот поединец, надлежниот 
Завод и организацијата во која е запослен осигуре-
никот, а комисијата на вештаци-лекари — и лекар-
ската комисија против чија оценка е изјавен при-
говорот. 

Член 18 
Лекарската комисија, комисијата на вештаци-

лекари односно посебната комисија на вештаци-
лекари е должна да води дневник за работата во 
кој внесува бројчени податоци за работата, како и 
евиденција за наодите, оценките и мислењата за 
осигурените лица по одделни случаи од чл. 109, 111 
и 129в од Законот за здравственото осигурување, 
како и по одделни случаи ставени во надлежност 
на комисијата според одредбите од правилниците на 
комуналните заедници на социјалното осигурување 
донесени врз основа на чл. 32 и 102 од тој закон. 

Комисиите од ставот 1 на овој член се должни 
на годен начин (на пример со ословување на досие, 
картотека и сл.) да водат стручна документација и 
наоди врз основа на кои во одделни случаи дале 
оценка и мислење. 

Сојузниот завод за социјално осигурување може, 
по потреба, да пропише еднообразен начин за во-
дење на евиденција за работата на комисиите од 
ставот 1 на овој член. 

Член 19 
Заводот може на комисијата формирана к а ј тој 

Завод да и стави во задача да ги цени резултатите 
на работата на здравствените установи при испол-
нувањето на обрвските според договорите за дав-ање 
здравствена заштита склучени помеѓу здравствените 
установи и Заводот и за таа цел стручно да го про-
верува методот на оценувањето на работната спо-
собност и квалитетот на здравствените услуги што 
ги даваат здравствените установи. Ако е потребна 
посебна стручност за оценка на квалитетот на здрав-
ствените услуги, со оглед на видот на тие услуги 
или специјалноста на здравствената установа, Заво-
дот во спогодба со надлежниот здравствен центар 
ќе вклучи во работата на комисијата соодветни 
стручњаци. 

За извршување на задачите од ставот 1 на овој 
член комисијата му поднесува на Заводот посебен 
извештај со свои наоди, мислења и предлози. 

Претседателот на лекарската комисија односно 
на комисијата на вештаци"лекари е должен повре-
мено да му поднесува извештај на директорот на 
Заводот за работата на комисијата, за сите прашања 
и појави во врска со оценката на работната способ-
ност на осигурениците, како и за другите проблеми 
забележени во извршувањето на задачите на коми-
сијата. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Ск. бр. 3 
19 февруари 1963 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Никола Рачки, с. р. 

119. 

Врз основа на членот 14а од Законот за пензи-
ското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/57, 44/58, 27/59, 48/50, 10/61, 22/62 и 53/62), во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот, Собранието на Југословенската за-
едница на социјалното осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЈУГОСЛОВЕНИТЕ ШТО 
ЖИВЕАТ ВО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА ОБЕЗБЕ-

ДАТ ПЕНЗИЈА 

1. Југос ловените што живеат во странство (во 
понатамошниот текст: осигурениците) можат под 
условите што се определени во оваа одлука да обе-
збедат: 

1) лична пензија; 
2!) лична и фамилијарна пензија; 
3) фамилијарна пензија. 
Лична пензија може да се обезбеди само за слу-

чај на старост или за случај на старост и за случај 
на инвалидност на осигуреникот, а фамилијарна 
пензија за членовите на фамилијата за случај на 
смрт на осигуреникот односно на уживателот на 
личната пензија. 

Фамилијарна пензија може да се обезбеди за 
брачниот другар, децата и родителите на осигуре-
никот. 

2. Лична пензија за случај на старост се стек-
нува дури со наполнетите 60 години живот. 

Лична пензија за случај на инвалидност се сте-
кнува ако пред стекнувањето на пензијата за слу-
чај на старост настапи потполна неспособност за 
стопанисување, но дури со наполнетите 45 години 
живот. 

3. Лична пензии а' може да се определи во из-
носи од 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 или 70.000 динари 
месечно. 

Ако се обезбедуваат лична и фамилијарна пен-
зија, фамилијарната пензија може да се обезбеди 
во истиот износ во кој и личната пензија или во 
височина од две третини на износот на личната 
пензија. Ако се обезбедува само фамилијарна пен-
зија, таа пензија може да се обезбеди во некој од 
износите од ставот 1 на оваа точка. 

4. Пензија може да се користи ако се исполнети 
условите за стекнување на пензија определени со 
оваа одлука и ако е уплатена премијата во целина, 
а корисникот на пензијата се наоѓа вр Југославија. 

Ако осигуреникот умре пред извршеното упла-
тување на премијата во целина, членовите на фами-
лијата можат да го продолжат уплатувањето на 
о-пределената премија за стекнување на фамили-
јарната пензија. 

5. На корисникот на пензија му се обезбедува 
здравствено осигурувања според Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53/62) за него точно и за оние членови на 
неговата фамилија за кои покрај личната пензија 
е обезбедена и фамилијарна пензија или само ф а -
милијарна пензија. 

6. Пензијата според оваа одлука може да се 
обезбеди и користи без оглед дали осигуреникот има 
право на пензија односно дали користи пензија или 
пензиски е осигурен по некој друг основ во Југо-
славија или во странство. 

7. Премиите се утврдуваат посебно за лична 
пензија за случај на старост, посебно за лична пен-
зија за случај на старост и инвалидност, посебно за 
лична и фамилијарна пензија и посебно само за 
фамилијарна пензија, според начелата на техни-
ката на осигурувањето, со укам ату вање од 5 /̂в, за-
висно од височината на пензијата што се обезбе-
дува, годините на возраста на оси-гуреникот и на 
членовите на неговата фамилија. Премијата содр-
ж и и р ежи ски додаток и придонес за здравствено 
осиг.урување. 

Скалата на премиите, утврдени во смисла на 
оваа одлука, ја донесува Сојузниот завод за соци-^ 
јалио осигурување. 
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8. Премијата се уплатува во целокупен износ, 
а може да се определи и уплатување на премија 
во рати. 

Премијата му се уплатува на Сојузниот завод 
за социјално осигурување, а уплатувањето се врши 
во странска валута. 

Сојузниот завод ќе им ги распореди уплатените 
премии на републичките заедници на социјалното 
осигурување на товар на чии фондови ќе го оства-
ри корисникот правото на пензијата. ' 

9. Обезбедувањето на пензијата во смисла на 
оваа одлука се врши врз основа на писмен договор 
склучен помеѓу Сојузниот завод за социјално оси-
гурување и осигуреникот. 

Договорот од ставот 1 на оваа точка мора Да 
содржи: вид на пензијата што се обезбедува, како 
и износ и време на почетокот на нејзиното кори-
стење, височина и начин на уплатувањето на пре-
мијата и други одредби за заемните обврски. 

Потписот на осигуреникот врз договорот мора 
да биде заверен од југословенското претставништво 
во земјата во која живее осигуреникот. 

10. Ако осигуреникот се откаже од договорот 
или престане да ја уплатува премијата, или по из-
вршеното уплатување на премијата во целина се 
откаже од користењето на пензијата, има право на 
враќање на дел-од уплатената премија во височина 
од 75% — во динарска валута. 

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

Ск. бр. 4/63 
19 февруари 1963 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Никола Рачки, е. р. 

120. 
Врз основа на членот 32, во врска со членот 5 

од Уредбата за давање потрошувачки кредити на 
работниците, службениците и на другите опреде-
лени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/56, 18/57 и 53/61) и членот 2 оддел I 
под а) точка 42 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58, 18/5(9 и 9/61), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, Упра-
вата во Народната банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОТРОШУ-
ВАЧКИ КРЕДИТИ НА ЛИЦАТА ПОСТРАДАНИ 

ОД ПОПЛАВА 

1. На лицата од категориите наведени во членот 
3 на Уредбата за давање потрошувачки кредити на 
работниците, службениците и на другите опреде-
лени категории корисници, пострадани од поплава, 
комуналните банки можат да им одобруваат потро-
шувачки кредит за купување индустриски стоки до 
една третина од вкупниот износ на личниот доход 
што ќе го оствари заемобарателот во времето за кое 
се дава кредит, а со рок за враќање до 5 години, 
ако ги дадат обезбедувањата предвидени во чл. 13 
и 14 на Уредбата за давање потрошувачки кредити 
на работниците, службениците и на другите опре-
делени категории корисници. 

Барателите на кредити од ставот 1 од оваа точка 
се должни кон барањето за кредит да поднесат по-
тврда од надлежниот општински народен одбор за 
постоењето и височината на материјалната штета 
што им е предизвикана со поплавата. 

2. Потрошувачките кредити според ова упат-
ство комуналните банки можат да ги одобруваат до 

мај 19Ш 10дина. 

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

О. бр. 18 
февруари 1863 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка, 
Никола Миљаниќ, с. р. 

121. 
Врз основа на членот 86 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 
13/61, 27/61, 6/62, 1-6/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот 
за формирање единствени стопански комори („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), претставниците на 
советите на Сојузната стопанска комора за трговија, 
за земјоделство и прехрамбен а индустрија и за над-
ворешна трговија и на Главниот сојуз на земјодел-
ските задруги на Југославија, на состанокот одржан 
на 16 февруари 1963 година го постигнаа следниот 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА КОНОПОВОТО 

СЕМЕ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА 

1. Стопанските организации (каделарниците и 
др.), како крајни корисници на коноповото семе од 
родот на 1962 година, можат ова семе да го купу-
ваат по цената од најмногу 300 динара за еден ки-
лограм нето тежина. 

2. Цената од точката 1 на овој договор се под-
разбира за семе франко натоварено, атестирано и 
пломбиран, со уверение за квалитет од I класа. 

3. Цената од точката 1 на овој договор е един-
ствена за целата територија на Југославија. 

4. Овој договор е задолжителен согласно со од-
редбите од чл. 86 и 88 на Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани. 

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

Бр. 21-3198/1 
16 февруари 196(3 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Потпретседател, 
Ристо Бајалски, с. р. 

122. 

Врз основа на чл. 86 и 89 став 3 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
Г9/60, 13/61, 27/61, 6-/62, 1'6/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од 
Законот за формирањето на единствени стопански 
комори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), прет-
ставниците на советите на Сојузната стопанска ко-
мора за земјоделство и прехранбена индустрија, за 
трговија и за надворешна трговија и на Главниот 
сојуз на земјоделските задруги на Југославија, на 
состанокот одржан на 16 февруари 1963 година по-
стигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЗГОЕНИТЕ СВИЊИ 

1. Цените по кои стопанските организации што 
се занимаваат со промет односно преработка на 
свињи можат да купуваат свињи за бекон, прима 
м е с е с т , месести, полумасни и масни свињи од зем-
јоделски и други производителски организации и 
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земјоделски задруги, врз основа на договор за про-
изводство и испорака на такви свињи, се за: 

Динари 
1) свињи за бекон за 1 kg 

I класа, во тежина од 80 до 95 kg по парче 310 
II класа, feo тежина од 80 до 95 kg „ „ 300 

III класа, во тежина од 80 до 95 kg „ „ 290 
2) прима месеста свињи 
во тежина од 80 до 95 kg 
И 99 над 95 до НО kg 
„ „ над НО до 125 kg 

3) месести свињи 
во тежина од 80 до 95 kg 
„ „ над 95 до 110 kg 
„ „ над 110 до 125 kg 
4) полумасни свињи 
во тежина од 80 до 95 kg 
„ „ над 95 до 110 kg 
,; „ над 110 до 125 kg 

по парче 270 
„ 280 
м 290 

по парче 260 
„ „ 270 

„ 280 

по парче 255 
„ 265 

„ „ 270 

по парче 245 
„ „ 255 

„ 265 

5) масни свињи 
во тежина од 80 до 95 kg 
„ „ над 95 до 110 kg 

над 110 kg 
Ако договорената испорака треба да се изврши 

по 15 јуни 1963 година, договорот за производство 
и испорака мора да се заклучи најдоцна на три 
месеци пред денот договорен за испорака. 

Ако договорената испорака треба да се изврши 
пред 15 јуни 1963 година, рокот од три месеци од 
ставот 2 на оваа точка не е задолжителен. 

2. Сите договори за производство и испорака 
на свињи мораат да му се пријават од страна на 
испраќачот на органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите, на зем-
јоделството во рок од осум дена од денот на нив-
ното склучување. 

3. Ако договорот за производство и испорака на 
свињи не е склучен или не е склучен во рокот од 
точката 1 став 2 на овој договор, цените се пониски 
за 20 динари од цените од точката 1 на овој договор. 

4. При испораките на свињи за бекон, прима 
месести и месести свињи сите стопански организа-
ции ипчз вршат производство на свињи во коопе-
рација, ќе ги покријат трошоците на трговијата во 
прометот на свињи најмногу до 15 динари за 1 kg 
жива мера од премијата што се користи врз основа 
на Одлуката за премиите за добиток во 1963 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62). 

5. За испораките на полумасни и масни свињи 
земјоделските задруги маржата за покривање на 
трошоците на трговијата во прометот на свињи во 
износ до 15 динари за 1 kg жива мера определена 
со Наредбата за определување маржа во прометот 
на добиток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/62 и 
40/62), ќе ја одбијат од цените договорени според 
тон. 1 и 3 на овој договор. 

6. Цените се подразбираат за 1 kg жива мера 
франко натоварено во вагон односно во друго пре-
возно средство, намалени за 2% на име кало поради 
нахранетост, а за квалитетот според условите про-
пишани со југословенските стандарди JUS Е.К1.011 
и JUS Е.С1.020. 

7. Овој договор е задолжителен врз основа на 
чл. 86 и 88 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани. 

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

Бр. 21-4555 
20 февруари 1963 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Потпретседател, 
Ристо Бајалски, с. р. 

123. 

Врз основа на чл. 35 и 45 став 1 точка 2 од 
Основниот закон за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54 и 52/61), Сојузната управа за заштита на ра-
стенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВО-
ЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузната управа за заштита на растенијата до 
2)8 февруари 1963 година издаде дозволи за пу-
штање во промет на следните хемиски средства за 
заштита на растенијата: 

1) Biheksa Р-10 произведува „Биљана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—363/1 
од 29 јануари 1963 година; 

2) Biheksa Р-20 произведува „Биљана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—364/1 
од 29 јануари 1963 година; 

3) Biltatn Р-1 

4) Bilan Р-2 

Ѕ) Bilan Р-3 

6) Bilam Ѕ-1 

7) Bilan Ѕ-2 

8) Botridm 

9) Ckiefo S-G5 

10) Diafen 

11) Dipterex SL 
50% 

12) FAC 20 

13) Geobilan 

произведува „Биљана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—365/1 
од 29 јануари 1963 година; 
произведува „Биљана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—366/1 
од 29 јануари 1963 година; 
произведува „Биљана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—367/1 
од 29 јануари 1963 година; 
произведува „Биљана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—369/1 
од 29 јануари 1963 година; 
произведува „Биљана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—370/1 
од 29 јануари 1963 година; 
произведува »Radonja«, Kemijska 
industrija — Сисак. Број на по-
стојаната дозвола 02/3—481/1 од 
12 февруари 1963 година; 
произведува „Зорка", Хемиска ин-
дустрија — Шабац. Број на по-
стојаната дозвола 02/3—77/2 од 4 
февруари 1963 година; 
произведува »Pinus«, Tovarna ке-
mičniih izdelkov Rače pri Mariboru. 

' Број на постојаната дозвола 
02/3—482/1 од 12 февруари 1963 
година; 
произведува Farbenfabriken Вауег 
А. G. Leverkusen. Застапник »Ко-
nim«, Delovnica »Saнo-Pharma« — 
Загреб. Број на постојаната дозво-
ла 02/3—578/1 од 22 февруари 1963 
година; 
произведува Montecatini — Mila-
no. Застапник »Meirkantile«, Ino-
zemna zastupstva — Загреб. Број 
на постојаната дозвола 02/3—579/1 
од 22 февруари 1963, година; 
произведува „Биљана", Електро-
хемискн комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3—368/1 
од 29 јануари 1963 година; 
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14) Karathane 
Е. С. 

1б») Lebaycid 
Emulsion 50% 

16) Liro Trithion 
2,5% 

17) M-alation 57 

18) Metasystox — 
(i) 

19) Neocid 

20) Ortho Dibrom 
8 Е. 

21) Ortho P l a -
tan 50% 

22) P-621 

23) Р-623 

24) Radocineb 

25) Rado tiram 
WP 

26) Sevin 50 

произведува Filital Industrie Chi-
miehe S. р. A. Milano. Застапник 
»Pinus«, Tovarna kemičnih izdelKov 
— Rače pri Mariboru. Број на по-
стојаната дозвола 02/3—580/1 од 
22 февруари 1963 година; 
произведува Farbenfabriken Вауer 
А. G.—Leverkusen. Застапник »Ко-
nim«, Poslovnica »Sano-Pharma« — 
Загреб. Број на постојаната доз-
вола 02/3—581/1 од 22 февруари 
1963 година: 
произведува ' G. Liigtermoet und 
Zoon — Rotterdam. Застапник 
„Прогрес". Претпријатие за меѓу-
народно трговско посредување и 
застапништва — Белград. Број на 
постојаната дозвола 02/3—582/1 од 
22 февруари 1963 година; 
произведува »Pinus«, Tovarna ke-
mičnih izdelkov — Rače pri Mari-
boru. Број на постојаната дозвола 
02/3—475/1 од 12 февруари 1963 
година; 
произведува Farbenfabriken Вауег 
А. G. Leverkuisen. Застапник »Ko-
min«, Poslovnica »Sano-Pharma« — 
Загреб. Број на постојаната доз-
вола 02/3—583/1 од 22 февруари 
1963 година; 
произведува »Pinos«, Tovarna ke-
mičnih izdelkov — Rače pri Ma-
riboru. Број на постојаната дозво-
ла 02/3—184/3 од 12 февруари 1963 
година; 
произведува California Ѕргау — 
Chemical Cie Francaise — Paris. 
Застапник „Прогрес", Претприја-
тие за меѓународно трговско по-
средување и застапништва — Бел-
град. Број на постојаната дозвола 
02/3—584/i од 22 февруари 1963 
година; 
произведува Caliifomiia Ѕргау — 
Chemical Cie Francaise — Paris. 
Застапник „,Прогрес", Претприја-
тие за меѓународно трговско по-
средуваше и застапништва — Бел-
град. Број на постојаната дозвола 
02/3—180/2 od 22 февруари 1963 
година; 
произведува »Primiš«, Tovarna ke-
mičnih izdelkov — Rače pri Mari-
boru. Број на постојаната дозвола 
02/3—476/1 од 12 февруари 1963 
година; 
произведува »Pimus«, Tovarna ke-
mičnih izdelkov — Rače pri Mari-
boru. Број на постојаната дозвола 
02/3—477/1 од 12 февруари 1963 
година; 
произведува »Radonja«, Komi jeka 
industrija — Сисак. Број на допол-
нението кон постојаната дозвола 
02/3—479/1 од 12 февруари 1963 
година; 
произведува »Radonja«, Kemijska 
industrija — Сисак. Број на посто-
јаната дозвола 02/3—177/2 од 12 
февруари 1963 година; 
произведува »Pinuis«, Tovarna ke-
mičnih izdeMfov — Rače pri Mari-
boru. Број на постојаната дозвола 
02/3—485/1 од 12 февруари 1963 
долина; 

27) Sevinon 

28) Sevin Ѕ-50 

29) Sevipfur 

SO) Simazin Gei-
gy 50 Spritz-
pulver 

31) Sumporom 

32) TA02569 

33) TM-26 

34) Totksafen 50% 

35) Wepsyn 155 
, M.O. 

36) Alipusr (Hs55) 

37) DLthame M-22 

38) Gesagard 
(A 1114) 

39) Kujpfer-Sam-
doz OL 

40) Leibaycid-
-Stafub 3°/® 

произведува G. Ligtermoet und 
Zoon — Rotterdam. Застапник 
„Прогрес", Претпријатие за меѓуна-
родно трговско посредување и за-
стапништва — Белград. Број на 
постојаната дозвола 02/3—585/1 од 
22 февруари 1963 година; 
произведува „Зорка", Хемиска ин-
дустрија — Шабац, Број на по-
стојаната дозвола 02/3—79/2 од 4 
февруари 1963 година; 
произведува F. Јоћ. Kwizda, Chem. 
Fabrik — Wien. Застапник »Pinus«, 
Tovarna kemičnih izdelkov — Rače 
pri Mariboru. Број на постојаната 
дозвола 02/3—586/1 од 22 февру-
ари 1963 година; 
произведува J. R. Geigy А. G. — 
Basel. Застапник »Сопмпегсе«, -Za-
stopsitvo inozemskih tvrdk — Љуб-
љана. Број на постојаната дозвола 
02/Зс—587/1 од 22 февруари 1963 
година; 
произведува „Зорка", Хемиска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 02/3—81/2 од 4 фе-
вруари 1963 година; 
произведува „Галеника", Фабри-
ка на фармацеутски и хемиски 
производи — Земун. Број на до-
полнението кон постојаната доз-
вола 02/3—474/1 од 12 февруари 
1963 година; 
произведува »Radonja« Kemijska 
industri ja — Сисак. Број на по-
стојаната дозвола 02/3—480/1 од 
12 февруари 1963 година; 
произведува Серум завод, Кали-
н о в и ^ — Загреб. Број на посто-
јаната дозвола 02/3—478/1 од 12 
февруари 1963 година; 
произведува N. V. Philips-Duphar-
Amsterdam. Застапник »Philips«, 
Техничко претставништво за ФНРЈ 
— Блеград, Број на постојаната 
дозвола 02/3—588/1 од 22 февру-
ари 1963 година; 
произведува Badisehe Anilin — & 
Soda-Fabrik — Ludwigsha£etn. За-
стапник „Југохемија", Странски 
застапништва — Белград. Број на 
привремената дозвола 02/3—315/8 
од 23 октомври 1963 година, 
произведува Filital Industrie Chii-
miiche S. p. A. — Milano. Застап-
ник »Pintuis«, Tovarna kemičnih 
izdelkov — Rače pri Mariboru. 
Број на привремената дозвола 
02/3—639/1 од 26 февруари 1963 
година; 
произведува J . R. Geigy А. G. — 
Basel Застапник »Commerce«. Za-
stopstvo inozemskih 'tvrdk — Љуб-
љана. Број на привремената доз- I 
вола 02/3—640/1 од 26 февруари I 
1963 година; 
произведува Šandor А. G, — Basel. 
Застапник „Велебит", Застапни-
штво на странски фирми — За -
греб. Број на привремената доз-
вола 02/3—641/1 од 26 февруари 
1963 година; 
произведува Farbenfabriken Вауег 
А. G. Leverkusen. Застапник »Klo-
nim«, Деловница »Sano-Pharma« — 
Загреб. Број на привремената доз-
вола 02/3—327/10 од 13 октомври 
19£2 година; 
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41) Ortho Phal- произведува Californiia Chemical 
tan 10% правЅ. A. Francaise — Pariš. Застапник 

»Alfa«, Надворешнотрговско прет-
пријатие — Белград. Број на при-
времената дозвола 02/3—464/1 од 
13 октомври 1962 година-; 

42) Tiezemi© произведува Montecatini — Milano. 
Застапник »Merikantile«, Inozemna 
zastupstva — Загреб. Број на при-
времената дозвола 02/3—642/1 од 
26 февруари 1963 година; 

43) Trimiatort произведува Fabriek van Chemd-
sche Producten — Vondeningenplaat 
N. V. Plaardiingen. Застапник »As-
tra«, Претпријатие за меѓународна 
трговија и застапништва — За-
греб. Број на привремената доз-
вола 02/3—141/3 од 26 февруари 
1963 година; 

44) V.P.M. diu произведува Ви Pont de Nemouirs. 
Parat Застапник „Динара". Странски 

застапништва — Белград. Број на 
привремената дозвола 02/3—643/1 
од 26 февруари 1963 година. 

Бр. 01—652/1 
28 февруари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита на 
растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р. 

124. 

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот за-
кон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61), 
Сојузната управа за заштита на растенијата 
објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИ-
ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ 

ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО 

Сојузната управа за заштита на растенијата 
утврдува дека престанало ва-жењето на привреме-
ните дозволи за пуштање во промет на следните 
хемиски средства , за заштита на растенијата: 

1$ Diipterex SL произведува Farbenfa-briken Вауег 
50°/о AG — Leverkusen. Застапник »Ко-

nim«, Љубљана — Деловница 
»Sano-Pharma«, Загреб. Број на 
привремената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—326/3 од 28 фе-
вруари 1962 година. Објавена под 
редниот број 2 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 36/62); 

2) FAC 20 произведува Montecatinđ. — Milano. 
Застапник »Merkantile«, Inozemna 
zastupstva — Загреб. Броз "на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—247/1 од 18 јану-
ари 1962 година. Објавено под 
редни-от број 22 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/62); 

*) Karathane произведува Filital Industrie Ch$-
E. Ci miohe S. р. A. Milano. Застапник 

»Pinus«, Tovarna kemičnih izdelkov 
— Rače pri Mariboru. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—1728/2 од 5 ав-
густ 1961 година. Објавено под 
редниот број 16 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен' лист на ФНРЈ", бр. 32/61); 

4) Lebaycid произведува Farbenfabriken Вауег 
emulisiom '50% AG — Leverkusen. Застапник »Ko-

nim«, Љубљана — Деловница 
»Sano-Phairma«, Загреб. Број на 
привремената дозвола чие важење 
престанало: 02/3-888/3 од 20 мај 
1961 година. Објавено под редниот 
број 17 на Списокот иа хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територија-
та на Југославија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/61); 

5) Ldroferm произведува G. Ligitermoeit und 
Zoon — Rotterdam. Застапник 
»Alfa«, Надворешнотрговско прет-
пријатие — Белград. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—866/3 од 19 јуни 
1962 година. Објавено под редниот 
број 4 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/62); 

6) Liirotan lWo произведува С. Ligtermoet und 
прав за за- Zoon — Rotterdam. Застапник 
прашување »Alfa«, Надворешнотрговско прет-

пријатие — Белград. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—471/3 од 9 април 
1962 година. Објавено под редниот 
број 5 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бо. 36/62); 

7) Liro Triithion произведува G. Ligtermoet und 
Zoon — Rotterdam. Застапник 
»Alfa«, Надворешнотрговско прет-
пријатие — Белград. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—88/1 од 9 јануа-
ри 1961 година. Објавено под ред-
ниот број 43 на Списокот на хе-
миските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославита („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", 'бр. 7/61); 

8) Metasys>tox — произведува Farbenfaibriken Вауег 
(i) AG — Leverkusen. Застапник »Ко-

паш«, Љубљана — Деловница 
»Sano-Pharma«, Загреб. Број на 
привремената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—923/5 од 29 јуни 
1961 година. Објавено под редниот 
број 19 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/61); 
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9) Ortho Dibrom 
8 Е 

IO) Ortho-Phal-
tan 50% 

l i ) Sevinon 

произведува California Ѕргау — 
Chemical Cie Francaise •— Paris. 
Застапник »Alfa«, Надворешнотр-
говско претпријатие — Белград. 
Број на привремената дозвола чие 
важење престанало: 02/3—159/6 од 
18 август 1961 година. Објавено 
под редниот број 23 на Списокот 
на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена 
дозвола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/62); 
произведува California Ѕргау — 
Chemical Cie Francaise —: Paris. 
Застапник »Alfa«, Надворешнотр-
говско претпријатие — Белград. 
Број на привремената дозвола чие 
важење престанало: 02/3—924/3 од 
20 мај 1961 година. Објавено под 
редниот број 21 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ćbHPJ'ifr бр. 32/61); 
произведува G. Ligtfermoet und 
Zoon — Roterdam. Застапник 
»Alfa«, Надворешнотрговско прет-
пријатие — Белград. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—160/7 од 20 мај 
1961 година. Објавено под редниот 
број 23 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/61); 
произведува F. Јоh. Kwizda — 
Chem. Fabrik — Wien. Застапник 
»Pinus«, Tovarna kemičnih izdelkov 
— Rače pri Mariboru. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3—348/7 од 20 мај 
1961 година. Објавено под редниот 
број 24 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растени-
јата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/61); 

• произведува Ј. R. Geigy А. G. — 
• Basel. Застапник »Commerce«, za-

stopstvo inozemskih tvrdk — Љуб-
љана. Број на привремената до-
звола чие важење престанало: 
02/3—381/5 од 24 јуни 1959 година. 
Објавено под редниот број 13 од 
Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои 
е издадена дозвола^ за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/59). 

Бр. 01—653/1 
28 февруари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита на 
растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р. 

УКАЗИ 

12) Sevipoir 

13) Simazin Gel-
gy 50 Spritz-
pulver 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО БЕЛГИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО БЕЛГИЈА 

Се отповикува 
Вјекослав Прпиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Белгија. 

I l 
Се назначува 
Стане Павлич, досегашен амбасадор во Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Белгија. 

I l i 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
23 февруари- 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа н а 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈОРДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН 
МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈОРДАН 

Се отповикува 
Владо Малески од должноста на извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на Федератив-
на Народна Република Југославија во Јордан. 

И 
Се назначува 
Радомир Радовиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на ФНРЈ во Либан, за извонреден пра-
теник и ополномоштен 'министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Јордан, со седи-
ште во Бејрут. 

I l i 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
20 февруари 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за Инсти-

тутот за криминолошки и криминалистички истра-
жувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/60, 16/62 
и 4/63) во врска со членот 33 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИ-

НАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

I. За членови на Советот на Институтот за кри-
минолошки и криминалистички истражувања се 
именуваат: 

1. Брана Јевремовиќ, сојузен јавен обвинител; 
2. др Панта Марина, професор на Правниот ф а -

кулет во Скопје; 
3. Томислав Марковиќ, директор на Уредот за 

криминолошки истражувања во Државниот секре-
таријат за внатрешни работи на HP Хрватска; 

4. Никола Срзентиќ, државен потсекретар во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за пра-
восудни работи; 

5. др Катја Водопивец, директор на Институтот 
за криминологија при Правниот факултет во Љу-
бљана. 

И. Во Советот на Институтот по еден член де-
легираат: сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи, Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за правосудни работи, Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за народно здравје и со-
цијална политика, Сојузното јавно обвинителство и 
Заедницата на Југословенските универзитети. 

III. Определен број членови на Советот избира 
научно-стручниот колектив на Институтот од сво-
јата средина. 

IV. Директорот на Институтот е член на Сове-
тот според својата положба. 

Б. бр. 12 ' 
28 февруари 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Народне Републико Ср-
бије" во бројот 1 од 12 јануари 1963 година објавува: 

Решение за именување потпретседател на Сто-
панската комора на НРС; 

Правилник за одбирање стебла за сечење и за 
начинот на вршење на дознаката; 

Решение за почетокот на работата на- Вишата 
школа за специјални педагози во Белград; 

Решение за именува.ње Привремен совет на Ви-
шата школа за специјални педагози во Белград; 

Упатство за начинот на кој постојните околи-
ски заводи за социјално осигурување ќе им ги пре-
дадат на комуналните заводи за социјално осигу-
рување сметковните листови и друга документација 
за исплатите на пензиите и инвалиднините на ко-
рисниците од пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

Решение за определување на комуналните за -
води за социјално осигурување надлежни за реша-
вање во прв степен засите права од инвалидското 
и пензиското осигурување. 

Во бројот 2 од 19 јануари 1963, година објавува: 
Уредба за пренесување во надлежност на репу-

бличките органи на управата на работите опреде-
лени со сојузни прописи; 

Уредба за овластување општинските народни 
одбори да можат да воведат данок на промет на 
хмел; 

Уредба за преземање на правата и должностите 
на основувач спрема специјалните училишта и за 
нивното спојување со соодветните заводи; 

Уредба за Централното прифатилиште за деца 
и младина во Белград; 

Уредба за Заводот за воспитување на младината 
во Књажевац; 

Уредба за Заводот за воспитување на млади-
ната во Неготин; 

Одлука за дополнение на Одлуката за положај -
ните плати на службениците на определени поло-
жам, 

Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на височината на помошта на жртвите на ф а -
шистичкиот терор. 

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске Републикe Словеније" 
во бројот 38 од 13 декември 1962 година објавува: 

Одлука за измени на Одлуката за ограничување 
на расходите на Буџетот на НРС (Републичкиот бу-
џет) за 1962 година; 

Одлука за определување на аконтацијата на 
данокот на доход и на општинските локални дано-
ци од земјоделство за првото тримесечје на 196-3 го-
дина: 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи и установи; 

Одлука за пренесување на давањето согласност 
на правилниците за личните доходи на службени-
ците на самостојните установи врз републичките 
органи на управата; 

Одлука за систематизацијата на работните ме-
ста за стручните соработници и други службеници 
при Вишиот стопански суд на НРС во Љубљана; 

Решение за именување помошник на држав-
ниот секретаријат за финансии на НРС; 

Решение за разрешување од должност на по-
мошникот.на државниот секретар во Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи на НРС; 

Решение за измена на составот на Советот за 
школство на НРС; 

Решение за р а з р е ш у в а њ е и именување членови 
на комисијата на Извршниот совет за молби и 
жалби; 

Одлука за разрешување и избирање членови за 
Универзитетскиот совет на Универзитетот во Љуб-
љана: 

Одлука за разрешување и избор на член на 
факултетскиот совет на факултетите за архитек-
тура, градежништво и геодезија на Универзитетот 
во Љубљана; 

Упатство за склучување договор за здравствен^ 
услуги на осигурените лица во 1963 година; 

Распис за издавање обврзници на Општата сто-
панска банка на НРС. 

Во бројот 39 од 20 декември 1962 година обја-
вува: 

Закон за измени на Законот за подрачјата нЅ 
околиите и општините во НРС; 
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Закон за јавните патишта; 
Одлука за привремено финансирање на репу-

бличките потреби во I тримесечје на 1963 година; 
Одлука за бројот на одборниците на привреме-

ните народни одбори на новите околии Копер, Љу-
бљана и Марибор: 

Препорака за доделување новогодишна награда 
на наставниот персонал. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 47 од 12 декември 1962 го-
дина објавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
подрачјата на околиите и општините во Народна 
Република Босна и Херцеговина; 

Уредба за основуње Републичка комисија за 
надворешна трговија; 

Упатство за условите под кои се смета дека по-
стоеле објективни можности за запослување на при-
времено незапослени работници; 

Програма на задолжителната вакцинација во 
1963 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 40 од 15 декември 1962 година 
објавува: 

Наредба за преземање мерки за заштита на до-
битокот од заразните болести во 1963 година; 

Правилник за извршување одделни одредби на 
Законот за сместување на деца во други фамилии. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 33 од 31 декември 1962 година објавува: 

Закон за службата за сигурност на пловидбата; 
Одлука за одобрување на завршната сметка на 

Општествениот инвестиционен фонд на Народна 
Република Црна Гора за 1962 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за определување потесен градежен реон на насел-
бата од градски карактер Мојковац; 

Решение за укинување на Културно-уметнич-
ката деловница како установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за разрешување на досегашниот и на-
значување, нов секретар на Секретаријатот за тру-
дот на Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Црна Гора; 

Исправка на Правилникот За условите за осно-
вување и за организацијата и работата на природ-
ните лекувалишта. 

Во бројот 1 од 10 јануари 1963 година објавува: 
Одлука за начинот на користење на патничките 

автомобили во општествена сопственост во Народна 
Република Црна Гора; 

Одлука за пренесување правата и должностите 
на основувач спрема Станицата за рибарство во 
Титоград врз Рибарското стопанство „Скадарско 
Езеро" во Брандева; 

Решение за основување Рибарско стопанство за 
риболовното подрачје Скадарско Езеро со Риека 
Црнојевиќа; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци на подрачјето на Народна Република Црна 
Гора. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
О ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКИМ ЗАШТИТНИМ 

МЕРАМА ПРИ РУДАРСКИМ ПОДЗЕМНИМ 
РАДОВИМА 

кои се составен дел од Правилникот за хигиенско^ 
техничките заштитни мерки при рударските под-
земни работи (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/63) 
се објавени во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 9/63 и можат да се добијат преку ПРОДАЖ-
НАТА СЛУЖБА НА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ, 
Белград, ул. Јована Ристиќа бр. 1. Жиро-сметка 
101-13-602-32. 

Цена 420 динари. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

104. Одлука за подигање рангот на дипломат-
ското претставништво на Федеративна 
Народна Република Југославија во Либија 

105. Правилник за лов во погранична зона и 
во државниот - граничен појас — — — 

106. Наредба за определување на процентот 
за издвојување на делот од чистиот при-
ход за резервниот фонд на осигурителни-
те заводи и заедниците на осигурувањето 

107. Наредба за измена на Наредбата за про-
дажба на патнички автомобили од дома-
шно производство за странски средства за 
плаќање — — — — — — — — 

108. Наредба за измени на Наредбата за усло-
вите под КОИ членовите на Сојузот на 
филателистите на Југославија можат да 
вршат филателистичка размена на по-
штенски марки со странство — — — 

109. Правилник за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при рударските подземни 
работи — — — — — — — — — 

НО. Решение за определување окружен јавен 
обвинител што ќе врши работи од надле-
жноста на ОКОЛИСКИ јавен обвинител — 

111. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 

112. Решение за југословенските стандарди за 
изолациони материјали — — — — — 

113. Решение за југословенските стандарди за 
инсталациони обложени цевки — — — 

114. Решение за југословенските стандарди од 
областа на лесните метали 

115. Решение за југословенските стандарди зџ 
тркалечки лагери — — — — — — 

116. Решение за југословенските стандарди за 
толеранциите на слободните мери — — 

117. Решение за измена на Решението за ју-
гословенските стандарди од областа на 
индустријата на обувки и за измена на 
Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на кожа — 

118. Правилник за формирањето, составот и 
работата на лекарските комисии — — 

11(9. Одлука за условите под кои Југослове-
ните што живеат во странство можат да 
обезбедат пензија — — — — — — 

120. Упатство за условите за одобрување по-
трошувачки кредити на лицата постра-
д а н од поплава — — — 

121. Договор за највисоките цени на конопо-
вото семе од родот на 1962 година — — 

122. Договор за цените на згоените свињи -
123. Список на хемиските средства за зашти-

та на растенијата за кои се издадени до-
зволи за пуштање' во промет на терито-
ријата на Југославија — 

124. Список на хемиските средства за зашти-
та на растенијата за кои се извадени при-
времени дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија, а чие ва-
жење престанало — — — — — — 
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