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БЕЛГРАД 
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Цена на овој број е 120.— дин. - Прет-
плата за 1965 година изнесува 2 500.— 
дин,, а за странство 3 500 - динари -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
1. Пошт. фах 226 - Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661 Слу-
жба за претплата 51-732 и Продавна 

служба 51-671 

50. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИ-
МАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за минималниот личен 
доход на работниците, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 25 јану-
ри 1965 година и на седницата на Социјално-здрав-
ствениот собор од 14 јануари 1965 година. 

П. Р. бр 126 
26 јануари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА 

РАБОТНИЦИТЕ 
Член 1 

Работниците во работен однос во работните и 
други организации и во државните органи имаат 
право на минимален личен доход кога врз основа 
на резултатите на нивната работа или работата на 
нивната работна организација остварениот личен 
доход е понизок од минималниот личен доход утвр-
ден со овој закон. 

На минимален личен доход имаат право и ра-
ботници во работен однос ка ј лица што како допол-
нителна работа користат работа на тие работници. 

Член 2 
Минималниот личен доход на работникот из-

несува 15.000 динари нето месечно за полно работно 
време. 

Минималниот личен доход му припаѓа на ра-
ботникот во износот сразмерен со времето поминато 
на работа. 

Член 3 
Со републички закон може да се пропише из-

носот на минималниот личен доход на работниците 
во височина поголема од износот од членот 2 на овој 
закон 

Со републички закон се определува делот на 
минималниот личен доход кој на работникот му 
припаѓа во пари во случај кога во натура му се 
обезбедуваат стан и храна или едно од тоа. 

Со републички закон може да се овласти со-
бранието на општината, за работниците на сите 
работни организации, или работните организации на 
одделни стопански односно општествени дејности, 

или на одделни работни организации на својата 
територија да го зголеми или намали износот на ми-
нималниот личен доход утврден со овој закон од-
носно со законот на републиката. Намалениот износ 
на минималниот личен доход не може да биде по-
низок од 80% од4 износот од членот 2 на овој закон 
и тој износ општинското собрание го утврдува по 
претходно прибавено мислење на општинскиот син-
дикален совет. 

Член 4 
На работна организација која од остварениот 

доход (чист приход) и од средствата на фондовите 
користени според прописите за средствата на ра-
ботните организации не може да им ги исплати на 
работниците личните доходи во височина на мини-
малните лични доходи, средствата за лични доходи 
до таа височина, наголемени за придонесите што се 
плаќаат од средствата за лични доходи, и се обезбе-
дуваат од средствата на заедничките резерви на 
работните организации на општината формирани 
според посебни прописи. 

На работните организации кои според в а ж е ч -
ките прописи не се должни да плаќаат придонес за 
заеднички резерви на општината, општинското со-
брание им обезбедува средства во височина на ми-
нималниот личен доход од општествените фондови 
од кои се финансира дејноста што ја врши работ-
ната организација, а ако за таа дејност не постои 
таков фонд, обезбедувањето се врши од буџетот на 
општината и од други нејзини приходи. 

Општинското собрание може со свој пропис да 
го утврди повисокото ниво на средствата за лични 
доходи до кое ќе им ги обезбедува средствата на 
работните организации во случаите од ставот 1 на 
ОВОЈ член. 

Член 5 
Како време поминато на работа за пресмету-

вања на вкупниот износ на средствата за лични 
доходи што и се обезбедуваат на работната орга-
низација според одредбите на членот 4 од овој 
закон се зема: 

1) времето поминато на работа, 
2) времето на годишниот одмор и државните 

празници, 
3) времето на прекинот на работата за кое на 

работниците им припаѓа личен доход според одред-
бите од општиот акт на работната организација, 

4) времето на отстранувањето од работата врз 
основа на решение на работната организација, и 

5) времето на платеното отсуство 
За работниците вО земјоделството, шумарството, 

градежништвото и слични дејности за кои поради 
природата на дејноста или поради организацијата 
на работата што је бара природата на дејноста со 
општ акт на работната организација е определено 
да ќе со контролира и да не се евидентира времето 
поминато на работа, а за пресметување на личниот 
доход се утврдени мерила на ефектот со општ акт 
на работната оргаонизација, времето поминато на 
работа за пресметување на вкупниот износ на сред-
ствата според членот 4 од овој закон се утврдува 
врз основа на работниот ефект на тие работници. 
Така утврденото време не може да биде подолго од 
полното работно време во односната стопанска ор-
ганизација. 
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Член 6 
Вкупниот износ на средствата за лични доходи 

од членот 4 став 3 на овој закон работната органи-
зација го распределува на одделни работници по 
основите и мерилата утврдени во правилникот за 
личните доходи, обезбедувајќи му го на секој ра-
ботник најмалку износот на минималниот личен 
доход. 

Член 7 
Банката преку која работната организација го 

води своето финансиско работење е должна во слу-
чајот од членот 4 на овој закон, по барање на ра-
ботната организација, на товар на средствата на 
заедничките резерви на работните организации на 
општината да и обезбеди средства за исплата на 
личните доходи во височината утврдена според тој 
член и без посебна одлука на општинското со-
брание. 

За исплатата на личните доходи на товар на 
средствата на заедничките резерви на работните 
организации на општината, банката е должна 
веднаш да го извести општинското собрание. 

Член 8 
Најдоцна по истекот на 6 месеци од почетокот на 

давањето обезбедување на личните доходи на ра-
ботната организација во смисла на членот 4 на 
овој закон, општинското собрание е должно да ја 
санира работната организација или да ја стави под 
присилна управа. 

Ако општинското собрание во рокот од ставот 
1 на овој член не преземе ниедна од наведените 
мерки, таа е должна без одлагање да предложи 
присилна ликвидација на работната организација. 

Член 9 
Општинското собрание може да определи ра-

ботната организација да ги врати средствата од 
заедничките резерви на работните организации на 
општината што ги користела според членот 4 на 
овој закон. 

За време на враќањето на средствата во смисла 
на ставот 1 од ОВОЈ член, на работната организација 
мора да и се овозможи од остварениот доход (чист 
приход) да им го исплатува на работниците барем 
износот на минималниот личен доход. 

Член 10 
Работна или друга организација или друго прав-

но лице ќе се казни за прекршок со парична казна 
од 200 000 до 1,000 000 динари. 

1) ако не му го ислати минималниот личен 
доход на работникот воопшто или го исплати во 
износ помал од износот определен во членот 2 од-
носно 3 на овој закон; 

2) ако кон барањето за исплата на средствата 
за минимални лични доходи од заедничките резерви 
на работните организации на општината во смисла 
членот 4 став 1 од овој закон, поднесе неточни по-
датоци за утврдување на вкупниот износ на мини-
малните лични доходи. 

За дејствието од ставот 1 на ОВОЈ член ќе се 
казни и одговорното лице во работната или другата 
организација или во другото правно лице или др-
жавен орган со парична казна до 50.000 динари. 

Лице што како дополнителна работа користи 
работа на други лица ќе се казни за дејствието од 
ставот 1 точка 1 на овој член со парична казна од 
5.000 до 200.000 динари. 

I Член 11 
Со денот на почеткот на применувањето на овој 

закон престануваат да важат: 
1) одредбите од чл. 196 до 204 и 363 став 1 точ. 8, 

21 и 23 на Законот за работните односи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/61); 

2) Уредбата за износите на гарантираниот личен 
доход и на минималниот личен доход на работни-
ците на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/61 и 28/62); 

3) Уредбата за износите на гарантираниот личен 
доход и на минималниот личен доход на здравстве-
ните и други работници на здравствените установи 
(„Службен лист на ФНРЈ', бр. 51/61 и 22/62 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 44/63). 

Член 12 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1965 

година, освен одредбите на членот 10, кои ќе се 
применуват од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

51. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНОМЕ-

ДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Военомедицинската академија, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 25 јануари 1965 година и на седни-
цата на Просветно-културниот собор од 22 јануари 
1965 година. 

П. Р. бр. 128 
26 јануари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВОЕНОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА 

Член 1 
Во Законот за Военомедицинската академија 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/60) во членот 5 
став 2 зборовите: ,,Државниот секретаријат за ра-
ботите на народната одбрана" се заменуваат со 
зборовите: „Државниот секретаријат за народна 
одбрана". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
,,Во Военомедицинската академија може да се 

стекнува докторат на науките под условите што 
се пропишани за стекнување докторат на науките 
на факултетите." 

Член 2 
Во членот 6 зборовите: „Државниот секретари-

јат за работите на народната одбрана" се замену-
ваат со зборовите: „Државниот секретаријат за на-
родна одбрана". 

Член 3 
Во членот 7 став 3 зборовите: „државниот се-

кретар за работите на народната одбрана" се заме-
нуваат со зборовите: „државниот секретар за народ-
на одбрана". 

Член 4 
Во членот 10 став 2 зборовите: „Државниот 

секретаријат за работите на народната одбрана" се 
заменуваат со зборовите: „државниот секретар за 
народна одбрана". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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52. 54. 

Врз основа на членот 213 став 2 од Законот, за 
јавните службеници (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР 
ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ДА МОЖЕ ДА ПЕНЗИ-
ОНИРА СЛУЖБЕНИЦИ ПРЕД ИСТЕКОТ НА РО-

КОТ ВО КОЈ ТИЕ МОЖАТ ДА БИДАТ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ 

1. Јавен службеник на служба во воена единица 
или воена установа кој има 15 години служба и 
КОЈ во смисла на членот 211 од Законот за јавните 
службеници е ставен на располагање, може да биде 
пензиониран од државниот секретар за народна 
одбрана пред истекот на рокот од шест месеци од 
денот на ставањето на располагање, ако нема фор-
мациско место на кое службеникот би можел да 
биде распореден и ако службеникот се согласува 
да биде пензиониран пред истекот на тој рок. 

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

Р. п. бр. 11 
30 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

53-

Врз основа на членот 15 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА РОТО-ХАРТИЈА 

1. На претпријатијата за производство на хар-
тија им се дава регрес од 32 динари за еден ки-
лограм произведена рото-хартија, што ќе им ја 
испорачат на новинско-издавачките претпријатија 
и на новинските установи од 1 јануари 1965 го-
дина до 28 февруари 1965 година. 

2. Исплатата на регресот од точката 1 на оваа 
одлука се врши на товар на средствата на Со-
јузниот буџет за 1965 година, предвидени за регрес 
во областа на индустријата, а до вкупниот износ 
од 500 милиони динари. 

3. Сојузниот секретар за индустрија, во согла-
сност со сојузниот секретар за финансии, ќе до-
несе поблиски прописи за начинот и постапката за 
остварување на регресот според оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 12 
2Р јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 
здравствениот надзор над прехранбените продукти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56 и 52/61), во 
врска со членот 14 оддел I под а) точка 3 алинеја 
2 од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 
9/61), сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕД-

МЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Во Правилникот за здравствениот надзор над 

предметите за општа употреба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/64 и 23/64) во членот 14 ставот 2 се ме-
нува и гласи: 

„За изработка на метални садови и прибор мо-
же да се употреби алуминиум со чистота најмалку 
99,5% како и алуминиумски легури што не содржат 
повеќе од 0,8% железо, 0,4% цинк и 0,050/о бакар." 

Член 2 
Во чл. 49, 53, 55 и 58 процентот: „99,6%" се за-

менува со процентот: „99,5%". 

Член 3 
Членот 114 се менува и гласи: 
„За спречување на автооксидативните процеси, 

масните компоненти во козметичките средства, мо-
жат да се употребуваат: алкилгалати до 0,15%, нор-
дихидрогвајаретна киселина до 0,01%, бутилхидро-
ксианизол до 0,1%, бутилхидрокси толуел до 0,1%, 
палмитат или олест на аскорбинска киселина до 
0,05% и токоферол до 0,1%. 

За конзервирање на козметички средства мо-
жат да се употребуваат следните конзерванси: сор-
бинска киселина до 0,30%, естери на параоисибен-
зоева киселина до 0,30% и натриумбензоат до 0,10%. 
За истата цел можат да се употребуваат и смесови 
од наведените конзерванси но само под услов вку-
пната количина на конзервансите во готов производ 
да не Ја надмине вредноста определена во овој став." 

Член 4 
Во членот 116 ставот 2 се менува и гласи: 
„За бојосување на одделни козметички средства 

можат да се употребуваат следните бои: 

Трговски ^Colour 
Хемиски назив Група назив Index^ 

Црвена 
1 — (о-хлоро-п-нитро- В Flaming red 
фенилазо)-2-нафтол Permanent 

red 12085 

Антранилна киселина" Alba red 
2,2 (phenylimmo) диета- C.I Pigmen-
нол в tred 100 13058 

2-(5-Сулфо-2,4-Ксили-
лазо) - 1-нафтол-4-сул- Ponceau Ѕ X 
фонска киселина и соли А Food red 1 14700 

4-(о-сулфо-п-толуилазо) 
-3- хидрокси -2-нафтен-
ска киселина и соли 

А 

Lithol Rubin 
В N 
Lithol Rubin 
В К 
CI Pigment 
red 57 15850 
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Трговски ^Colour 
Хемиски назив Група назив Indexe 

Тобиас киселина-3-хи-
дрокси кафтанска кисе-
лина и соли 

В 

Lack bor-
deaux 
N Pharson 
81711 15880 

1-ксилилазо-2-нафтол-
3,6-дисулфонска кисели-
на и соли В 

Ponceau 2R 
Calcocid sca-
rlet 2R 16150 

4,5-дихлоро-3,6-флоу-
рандиол В 

Dichloro-
fluorescein 45365 

2, 4, 5, 7-тетрабромо-9-0-
карбоксифенил-6-хид-
рокси-3-изоксантен и 
соли в 

Eosin Y S 
Eosin G 
Eosin А рига 45380 

4,5 дибромо-3,6-флуо- Dibromflu-
рандиол и соли orescein 

Eosin 56 I 
Eosin 56 ex-
tra 

CDE ET 45370 

2,4,5,7, тетрабромо-9-(3, 
4.5,6-тетрахлоро-о- кар-
боксифенил)-6- хидрок-
си-3-изоксантен и соли В 

Phloxine В 
Cerise D409 
Phloxine 
В В N 
сопс. 

45410 

9-о-карбоксифенил-6-
хидрокси-4,5-дијодо-3-
изоксантен и соли в Yellowish NA 45425 

1 -(о-нитро-п-толилазо)-
-2-нафтол в 

Hansa rot В 
Toluidine 
Red 12120 

1 -псеу д оку ми лазо-2-
нафтол-3,6 дисулфонска 
киселина и соли с Ponceau 

3 RN 16155 

1-о-карбоксифенилазо 
-2-нафтол- 3,6-дисул-
фонска киселина и соли с 

Pigment 
Scarlet 
Na 16105 

8-ацитамидо-2-п-ацета-
мидо фенилазо-1-нафтол 
-3,6 дисулфонска кисе-
лина и соли 

с Amido Naph-
tol red 6 В 18053 

1-п-фенилазофенилазо 
-2-нафтол-6,8-дисул-
фонска киселина и соли с 

Crocein 
Scarlet 
N 27200 

3-етохлорид-9-о-кар-
боксифенил-6-диетила-
мино-3-етилимино-3-
изоксантен 

CDE 

Rhodamin В 
CI Food red 
15 45170 

Тобиас киселина-2, Pigment inde-
нафтол и соли lebile rouge 

franc 
Litholrot R 
pulver 
Pigmentred 

CDE 49 15630 

Железен оксид-ГегОз Braun Mau-
природен и синтетски resque 

Fonce JNb 241 
Brounoir 

G 81714 77491 

Аминобензол-1-амино-8-
хидроксинафталин-3,6-
Дисулфонска киселина CDE Food red 12 17200 

Трговски a Colour 
Хемиски назив Група назив Indexe 

2-анизидин 2-окси-
нафталин 

DC 

Sudanrot G 
Ceresrot G 
Rouge An 
gras 84301 12150 

4-Хлоро-о-толуидин— 
4 хлоро-3-хидрокси-2-
нафто-о-толуидид С 

Permanentrot 
F-4 RA ex 
CI pigmen-
tred 7 12420 

Н1, Н1-диетил-4-меток-
симетаниламид-5-хло-
ро-3-хидрокси-2,4-диме-
токси-2-нафтамид 

D 

Permanent-
carmin 
FB extra 
Pulver 
Pigment 
red 5 12490 

2- (1 -нафтилазо)-1 -наф-
тол-5-сулфонска кисе-
лина С Bordeuxred 14830 

5-амино 2-хлоро-4-сул-
фобензоева киселина-
2-нафтол С 

Permanent-
rottoner 
NCR - Pulver 
C.I. Pigment 

red 68 15525 

1-псевдокумилазо-2-
нафтол-3,6 дисулфонска 
киселина и соли CDE 

Ponceau 3 
R 15583 

3-хлор-4-метил-1-ами-
нобензол-6-сулфонска 
киселина— 2-хидрокси-
3-нафтенска киселина С 

C.I. Pigment 
red 48 Lit-
holscharlach 
BBM Per-
manentrot 
BB ext. Plv. 15865 

м-хлоранилин Н-2,4-
дихлоробензоил К-кисе-
лина CD 

Pigment Red 
65 18020 

Дихлортетрајодфлуорес-
цеин као Na-co и сло-
бодна киселина D 

Bengal-rosa 
D С I 
Bengal-rosa 
DC ET 45435 

Тетрахлортетрајодфлу-
оресцеин као Na-co и 
слободна киселина D Bengal-rosa 45440 

1,2-антракинондиол и 
негови моносулфодери-
вати В Alizarin 58000 

Бела 

Смеса на бариев сулфат 
и цинков сулфид 
ВаЅ04 + ZnS G Литопан 77115 

Калцијум карбонат 
СаСОз G Креда 77220 

Титандиоксид TiOa G 77891 

Цинк оксид ZnO G Cinkweis 77947 

Суспензија на гуанин и 
кристал пурина, при-
родна и синтетска F 

Бисерна 
есенција 

Бариум сулфат (ВаЅ04) G 
Blanc fixe 
Schwer spat 77120 

Калцијум сулфат CaSOt G гипс 77231 

А1-, Zn-, и Mg-, стеарат 
(сапуни) FG 
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Трговски ^Colour 
Хемиски назив Група назив Indexa 

Сина 

Ултрамарин G 77007 

3-метохлорид-9-диме-
тиламино-3-метилими-
но-3-изофенотиазин С 

Methilen 
Blue 52015 

Диетиледибензил-п-ами-
но-о, п-дисулфофуксо-
ниноминум С 

Patent Blue 
А S 42080 

Кондензационен продукт 
на 4-формил-н-бензенди-
сулфонска киселина со 
N, N-диетиланилин Е 

Patent Blue 
V F 
Special 42045 

Зелена 

1-4-бис (0-сулфо-п-то-
луино)-антракинон В 

Alizarin Cya-
nine Green F 
Alizarin 
Cyanine C.G. 61570 

Кондензационен продукт 
на бензалдехид со Н-е-
тил-Н-фенилбензила-
мино, трисулфонат А 

C.I Acid 
Green 5 42095 

1,4-бис-(п-толуино)-ан-
тракинон В 

Quinizarin 
Green SS 61565 

Сг2Оѕ или СггОѕ . х НѕО-
-слободен од хром ка-
тион G 77288/8-9 

Црна 

Железен оксид Fe^Ch G 77499 

Karbo medicinalis 
активен 
јаглен 77266 

Амивобензо л-1+4-нит-
роаминобензол-1-ами-
но-8- хидроксинафта-
лин-З,б-дисулфонска 
киселина В 

Amidoschwarz 
10 в , в е 20470 

Костенлива 

4-0-сулфофенилазо-2-
(2,4-ксилилазо)-1,3-
резорцинол и соли В 

Resorcin 
Brown 20170 

Бронзани бои-метални 
бои произведени од 
цинк, калај, бакар и 
нивни легури G Bronze 77440 

1-амино-4 етоксибен-
зил-- /1-хидрокси-
нафталин С 

Braun an gros 
Ceresbraun В 
Sudanbraun В 
Solyentred 3 12010 

2,5-дихлоранилин 3-
-хидрокси-2,5-диме-
токси-2-диметокси-2-
нафтанилид С 

Permanent-
braun F.G. ex. 
Pulver Pigment 
braun 13 12480 

Виолетова 

Диметил-диетил-ди-
сулфобензил-п-п-ди-
аминофуксонимониум 
и соли А Benzyl Violet 42640 

Хемиски назив Група 
Трговски в Colour 

назив Indexe 

9-0-карбоксифенил-6-
-(4-сулфо-0-толуино)-
-3-0-толилимино 3-изо-
ксантен С Violamine R 45190 

Портокалова 

1-фенилазо-2-нафтол-
6,8-дисулфонска кисе-
лина и соли CDE Orange 16230 

Метанилна кисе-
лина 
Шефарзјева киселина 

В 
Food orange 2 
Helioorange 
CAG 15980 

1-п-сулфофенилазо-2-
нафтол и соли CDE 

Orange 
II Orange 
Ns2709 15510 

2,4-динитроанилин—-
2-- Нафтол CD 

C.I. Pigment 
Orange 5 Per -
manent rot G 
G 12073 

Жолта 

2,4-динитро-нафтол-7-
сулфонска киселина и 
соли С Naphtol S 10316 

Алфа-(0-нитро-п-толи-
лазо)-ацетоацетанилид 

С 

Hansa Yellow 
Fanchon 
Yellow 
Pigment 
Yellow 11680 

Алфа-(о-нитро-п-ани-
силазо)-о-асе1оасе1о!1о-
luidin 

С 

Hansa 
Orange 
Fanchon 
Orange 11723 

2-(2-Кинолил)-1,3-ин-
дандион В 

Quinoline 
Yellow SS 47000 

FeO (OH) . ЊО 

G 

Cosmetic 
umber No 
2781 77492 

3,6 флуорандионол и 
соли С Fluorescein 45350 

4-м-сулфофенилазо ди-
фениламин и соли С 

Methanil 
Yellow / 13065 

5-хидрокси-3-метил-4-
фенилазо-1-п-сулфофе-
нил-пиразол и соли С 

Fast Light 
Yellow 3 G 18820 

Сулфанилна кисели-
на резорцинол 

BD 

Food Yellow 8 
Sauregelb R S 
Acid Oran-
ge 6 14270 

Алфа-(0-нитро-п-толи-
лазо)-ацетоацетаншпзд 

С 

Hansa Yel-
low 
Pigment 
Yellow 11680 

3,3'-диметил-4,4'- диа-
мино-дифенил (1,1) ciik-
lohexan— 2 мола 4-cik-
lohexil-1 -hy droxibenzol CD 

Ceres gelb 
GRN 
Sudan gelb 
GRN 21230 

2-нитро-4-хлор-1-ами-
нобензол Ацетоцтена 
киселина-2-хлоранилид С 

Hansa gelb 10 
G Plv. 11710 

3-хлоро-2-нитроани-
лин 2,4-ацето-ацето-
ксилидид С 

Hansa gelb 
G R 11730 
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Боите наведени во ставот 2 од овој член можат 
да се употребуваат за бојосување на следните ко-
зметички средства: 

1) боите од групата А и В за бојосување на сите 
видови козметички средства; 

2) боите од групата С за бојосување на средства 
што се употребуваат само за кожа; 

3) боите од групата D за бојосување на црвила 
за усни и тоа само до 6%; 

4) боите од групата Е за бојосување на средства 
за нега на уста и тоа во количина до 25 mg 
на 100 грама готов производ. 

Боите од групата F се бои добиени од приро-
ден материјал, а боите од групата G се неоргански 
бои." 

Член 5 
Членот 117 се менува и гласи: 
„Козметичките средства можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување. Оригинално 
пакување во смисла на овој правилник е она па-
кување во кое производителот го пушта во промет 
а кое мора да обезбеди да се зачуваат вредноста и 
можноста за употреба на козметичкото средство. 

Производителот е должен секое козметичко 
средство да го декларира. Декларацијата се става на 
оригиналното пакување и задолжително содржи 
податоци за името на производителот и за називот 
и видот на козметичкото^ средство. Декларацијата 
може да содржи и други податоци како што се: 
состав, начин на употреба, начин на чување и сл. 
Одделни примероци односно мали количини козме-
тички средства доколку се издвојат од оригиналното 
пакување не мораат да бидат посебно декларирани 

Колонска вода може да се продава на грам но 
само од оригинално пакување." 

Член 6 
Членот 121 се менува и гласи: 
„Крем наменет за подлабоко проникнување во 

кожата мора да содржи најмалку 10% природни 
маснотии или нивни деривати. Во овие маснотии 
не спаѓаат јагленоводороди (вазелин, парафинско 
масло и сл.). Другите видови кремови по составот 
мораат да ќ одговараат на својата намена. 

Вредноста рН на екстракт добиен од еден дел 
крем за нега на кожа и пет делови вода, мора да 
биде помеѓу 4 и 7,5. 

Крем за нега на кожа не смее да содржи соли 
на жива, олово или бизмут. 

Во производството на крем за нега на кожа за^ 
бранета е употреба на етиленгликол." 

Член 7 
Во членот 126 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: . ^ 
„Како средства за заштита На кожа можат да 

се произведуваат и да се пуштаат во промет и други 
препарати за заштита на рацете на работниците во 
разни гранки на индустријата." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „ставот 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 
1 и 2". 

Член 8 
Членот 129 се брише. 

Член 9 
Во членот 139 став 2 зборовите: „0,055 mm" се 

заменуваат со зборовите: „0,075 mm", а зборовите: 
„0,075 mm", се заменуваат со зборовите! „0,15 шш". 

Член 10 
Во членот 140 ставот 2 се менува и гласШ 
„Пенливите синтетички средства што се упо-

требуваат за производството на паста за заби мо-

раат да бидат чисти и нештетливи по здравјето. Во 
производството на паста за заби не смее да се упо-
требува алкиларилсулфанат." 

Ставот 4 се брише. 

Член 11 
Членот 147 се менува и гласи: 
„Препаратите за изработка на ладна трајна он-

дулација што се употребуваат во фризерски дуќани 
смеат да содржат најмногу до 10% тиогликолна ки-
селина или други тиоооединенија. Ако овие препа-
рати се наменети за индивидуални потрошувачи 
тие смеат да содржат најмногу до 7,5% тиогликолна 
киселина или други тиосоединенија и мораат да би-
дат пакувани заедно со препарат за неутрализација. 

Кај препаратите од ставот 1 на овој член кои 
се употребуваат во фризерски дуќани вредноста рН 
смее да биде најмногу до 9,8% а кај препаратите 
наменети за индивидуални потрошувачи вредноста 
рН смее да биде најмногу до 9. 

Препаратите за изработка на топла трајна он-
дулација не смеат да содржат слободни алкалиуми 
ниту алкални сулфиди. 

На препаратите од овој член не смеат да им се 
додаваат никакви состојки што се штетни по здрав-
јето." 

Член 12 
Во членот 156 став 2 се брише. 

Член 13 
Во членот 158 по ставот 3 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Во производството на средствата од ст. 2 и 3 

на овој член се дозволува употреба на следните оп-
тички средства за белење: 

Дериват на диаминостил-
бен дисулфонска киселина Blancophor RG 40.600 

Дериват на диаминостил-
бен дисулфонска киселина Blancophor В 40.620 

Кондензационен продукт 
на диамино-стилбен ди-
сулфонска киселина Tinopal В 40.630 

1 мол безниоин + 1 мод 
уреа + NaHS04 Blankol WT 40.640 

а) Кондензационен про-
дукт на цинамоилклорид 
со о-аминобензентиол или 
нивни Na-соли Kvitex GS 40.015 

б) Конденз. циментна ки-
селина со о-аминобензен-
тиол 

ц) Конд. продукат на 2-ме-
тил бензотиазол со без-
налдехид во присуство на 
ZnCh 

Средствата од ставот 1 до 3 од овој член 
можат да се бојосуваат со боите наведени во чле-
нот 116 на овој правилник, како и со следните бои! 

Трговски )) Colour 
Хемиски назив Група назив Indexe 

Зелена 
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Хемиски назив Група 
Трговски 

назив 
i) Colour 
Indextf 

Зелена 

Са-фталоцијанин Pigmentgnin 74255 

5-бензилсулфонил-о-
анисидин 3--хид-
рокси-2-нафто-2,3-кси-
лидин 

Perm апел t-
gelb lithol 
fast red to-
ner R 12455 

Фталоцијанин комплекс Tmofil-bril-
lant-blau 
visocofil-blau 74160 

Фталоцијанин комплекс Pigment 
blau 4 74100 

Фталоцијанин комплекс 74140 

Сулфамидофталоција-
нин Си, Со, Ni, Ѕп-ком-
плекс 74180 

Хлорирани Си, Со, Ni-
-Ѕп и А1-Фталоцијанин 

Tinofil-bril-
lantgriin 74260 

Член 14 
Во членот 179 став 1 наместо зборовите: „фор-

малдехид и нивни деривати" треба да стојат збо-
ровите: „формалдехид и негови деривати, хлор и 
негови деривати". 

Член 15 
Во членот 203 зборовите: „запалениот персонал 

и" се бришат. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во поглед на здравствениот надзор над пер-

соналот запослен во производството на козметички 
средства согласно се применуваат одредбите од 
Основниот закон за здравствениот надзор над пре-
хранбените продукти." 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-50-1/65 
4 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за здравство и социјална политика, 

Мома Марковиќ, с. р. 

55. 

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61), сојузниот се-
кретар за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЛЕСНИ ЧЕ-

ЛИЧНИ ГРАДЕЖИ КАЈ НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Лесните челични градежи кај носечки челични 

конструкции ќе се изведуваат според Техничките 
прописи за лесни челични градежи кај носечки че-
лични конструкции, што се отпечатени во Додато-
кот на „Службен лист на СФРЈ" и се составен дел 
од овој правилник. 

Член 2 ' 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-351/19 
25 декември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, с. р. 

56. 

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61), сојузниот се-
кретар за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПОЕВИ СО 

ПРЕДНАПРЕГНАТИ ВИЈЦИ КАЈ НОСЕЧКИ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Споевите со преднапрегнати вијци кај носечки 

челични конструкции ќе се изведуваат според Тех-
ничките прописи за споеви со преднапрегнати вијци 
ка'Ј носечки челични конструкции, што се отпеча-
тени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", и 
се составен дел од овој правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-351/19 
25 декември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, с. р. 

51. 

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61), сојузниот се-
кретар за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕГЛЕД И 

ИСПИТУВАЊЕ НА НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Техничкиот преглед и испитувањето на носеч-

ки челични конструкции ќе се изведуваат според 
Техничките прописи за преглед и испитување на 
носечки челични конструкции, што се отпечатени во 
Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", и се со-
ставен дел од овој правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-351/19 
25 декември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Ф ш п в В а Ј м о ќ , с. р^ 
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Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61), сојузниот се-
кретар за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ЕКС-

ПЛОАТАЦИЈА КАЈ НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Одржувањето на челични конструкции за време 

на експлоатација ка ј носечки челечни конструкции 
ќе се изведува според Техничките прописи за одр-
жување челични конструкции за време на експло-
атација ка ј носечки челични конструкции, што се 
отпечатени во Додатокот на „Службен лист на 
СФРЈ" и се составен дел од овој правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр 04-351/19-64 

25 декември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, с. р. 

59. 
Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 

закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(,Службен лист на ФНРЈ", бр 45/61), СОЈУЗНИОТ се-
кретар за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕДНОСТАВНИ 

КОНСТРУКЦИИ НА ЗГРАДИ КАЈ НОСЕЧКИ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Едноставните конструкции на згради ка ј но-

сечки челични конструкции ќе се изведуваат спо-
ред Техничките прописи за едноставни конструк-
ции на згради ка ј носечки челични конструкции, 
што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист 
на СФРЈ" и се составен дел од ОВОЈ правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 04-351/19-64 

25 декември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, с. р. 

60. 
Врз основа на членот 5 од Уредбата за контро-

ла на квалитетот на селскостопанските производи 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/55, 29/57 и 20/60), во согласност со сојузниот се-
кретар за надворешна трговија, сојузниот секретар 
за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ 

НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 
Член 1 

Контролата на квалитетот на говедата, коњите, 
свињите и овците за колење наменети за извоз 
(во понатамошниот текст: добитокот) се врши непо-
средно пред натоварот во превозното сред-ство 

(вагон, брод, камион и др.) со кое се извезуваат 
тие, 

Член 2 
Контролорот врши преглед на добитокот и го 

утврдува неговиот квалитет врз основа на писме-
ното барање од извозникот за издавање уверение 
за квалитетот (цертификат) на добитокот. 

Барањето од ставот 1 на овој член мора за се-
која поединечна пратка на добиток да содржи по-
датоци за: местото и времето на натоварот на до-
битокот, за земјата и местото во кое се извезува до-
битокот; за видот, расата и категоријата на до-
битокот; за бројот на грлата со индивидуална 
ознака на секое грло говедо и коњ (влакнорез, ме-
тална обетка, тетовир); за класата и тежината (бру-
то и нето) за секое грло говедо и коњ, а за овците 
и свињите за вкупната тежина на грлата посебно 
за секоја категорија и класа; и за видот на пре-
возното средство со кое се извезува добитокот 

Барањето се поднесува најдоцна на 24 часа пред 
натоварот на добитокот. 

Ако извозникот од оправдани причини не под-
несел барање до 24 часа пред натоварот на доби-
токот, ТОЈ е должен во тој рок да го извести над-
лежниот контролор за времето и местото на на-
товарот на добитокот, а барање да поднесе најдоц-
на до почетокот на контролата на квалитетот на 
добитокот. 

Член 3 
Со контролата на квалитетот на добитокот кон-

тролорот Ја утврдува расата, минималната тежина 
и степенот на згоеноста односно на рандманот за 
секоја категорија и класа добиток со преглед на 
секое грло говедо и коњ односно на најмалку 20% 
од грлата на свињи и овци, на секоја одделна 
пратка. 

Член 4 
Ако контролата на квалитетот на добитокот се 

врши ноќе, извозникот е должен да обезбеди усло-
ви за правилно вршење на контролата. 

Член 5 
Ако извозникот дополнително натовари добиток 

во превозното средство во кое веќе се наоѓа до-
биток за кој е издадено уверение за квалитетот, 
надлежниот контролор ќе издаде уверение за ква-
литетот само за дополнително натоварениот до-
биток. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на вршење контрола на квалитетот на добитокот 
за колење наменет за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/56). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 346/1 
17 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, с. р. 

61-
Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за 

утврдување на процентите за расподелба на при-
ходот на Југословенската лотарија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/64), во спогодба со управниот од-
бор на Југословенската лотарија, а во согласност 
со Сојузниот извршен совет, сојузниот секретар за 
буџет и организација на управата издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
ЦЕНТИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 
1. Приходот што Југословенската лотарија ќе 

го оствари во износ поголем од износот предвиден 
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со финансискиот план за 1964 година се распреде-
лува, по одбивање на износите за исплата на зго-
дитоците, и тоа: 

1) на Југословенската лотарија 28% 
2) на општествените организации од чле-

нот 26 на Законот за Јуогословенската 
лотарија 72% 

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

Бр. 401-2016/64-1 
3 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за буџет и организација 
на управата, 

Зоран Полич, с. р. 

62. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за опре-
делување премија за пченица и 'рж во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/65), во согласност 
со СОЈУЗНИОТ секретар за трговија и со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-

ВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И РЖ ВО 
1965 ГОДИНА 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство на пченица и 'рж или вршат откуп 
на пченица и 'рж од индивидуални земјоделски 
производители (во понатамошниот текст: корисни-
кот на премијата), ја остваруваат премијата од то-
чката 1 на Одлуката за определување премија за 
пченица и 'рж во 1965 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување барање за пре-
мија до филијалата на Народната банка како осно-
вна организациона единица на Службата на опште-
ственото книговодството ка ј КОЈа имаат жиро-
сметка. 

2. Корисникот на премијата има право на пре-
мија за сите количини на меркантилна пченица и 
'рж што произлегуваат од сопствено производство, 
од откуп од индивидуални земјоделски производи-
тели, од производитне односи (кооперација) од сите 
форми со индивидуални земјоделски производители 
и од уем од комбајни, мелници, вршалки и слично, 
како и за количините на пченица и 'рж што про-
излегуваат од замена на семе од високородни сорти 
пченица и 'рж за меркантилна пченица и 'рж из-
вршена со индивидуални земјоделски производи-
тели, продадени и испорачани во 1965 година до 
30 Јуни на овластените претпријатија за промет на 
жито на големо или на Дирекцијата за исхрана. 

Правото на премија за меркантилна пченица и 
'рж прибавена од уем од комбајни, вршалки, мел-
ници и сл. од ставот 1 на оваа точка го имаат само 
работните организации што се занимаваат со зем-
јоделско производство или вршат откуп на пченица 
и 'рж од индивидуални земјоделски производители, 
ако таа пченица или 'рж ја прибавиле со употреба 
на сопствени мелници, комбајни, вршалки и сл. 

3. Како овластени претпријатија за промет на 
жито на големо од точката 1 на Одлуката се сме-
таат претпријатијата на кои според членот 5 од 
Уредбата за прометот на жито и преработки од 
жито на големо („Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/58, 
29/58 и 26/60) републичкиот орган на управата над-
лежен за трговијата им издал посебно овластување 
да можат да работат како претпријатија за промет 
на жито на големо (во понатамошниот текст: овла-
стеното претпријатие). 

4. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактура за про-
дажбата на меркантилна пченица или 'рж во 1965 
година на овластеното претпријатие или на Дирек-
цијата за исхрана; 

2) доказ за испораката на меркантилна пченица 
или 'рж (товарен лист, отпратница и сл.) или пот-
врда од овластеното претпријатие дека меркантил-
ната пченица односно 'рж ја презело. Потврдата 
мора да содржи точен назив и седиште на про-
давачот, датум на преземањето и количини на пре-
земената меркантилна пченица односно 'рж. 

Ако меркантилната пченица или 'ржта се испо-
рачуваат по налог од овластеното претпријатие или 
Дирекцијата за исхрана, кон доказот од ставот 1 на 
оваа одредба се прилага и тој налог; 

3) потврда од овластеното претпријатие што ја 
презело меркантилната пченица или 'ржта, од која 
се гледа бројот и датумот под кој е издадена дозво-
лата дека тоа претпријатие може да работи како 
овластено претпријатие за промет на жито на 
големо; 

4) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот, дека меркантилната пченица или 
'ржта за која се бара премија, произлегува од некој 
од основите од точката 2 став 1 на оваа наредба. 
Во потврдата мора да биде наведено дека меркан-
тилната пченица или 'ржта не произлегуваат од ку-
пување од овластено претпријатие или од Дирек-
цијата за исхрана; 

5) пресметка на премијата, во која се назна-
чува количината на продадената меркантилна лив-
ници или рж' како и износ на премијата за 1 кг 
и за вкупната количина. 

5. Налогот и потврдата од точката 4 под 2 и 3 
ги потпишува одговорниот раководител на овла-
стеното претпријатие односно на Дирекцијата за 
исхрана и на ТОЈ налог односно потврда се втиснува 
печат од овластеното претпријатие односно од Ди-
рекцијата за исхрана. 

6 Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето и документацијата е исправно, 
го одобрува износот на премијата, и тоа: на товар 
на сметката број 630-11 — Премија за меркантилна 
пченица — ако меркантилната пченица е испора-
чана во 1965 година до 30 јуни или на товар на 
сметката број 630-13—Премија за 'рж - ако 'ржта 
е испорачана во 1965 година до 30 Јуни. 

7. Корисникот на премијета е должен да води во 
своето книговодство уредна и ажурна-евиденциЈа 
и документација за количините на меркантилна 
пченица и 'рж за кои ќе оствари премија и за 
остварените премии. 

8. Ако КОН барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални документи (фактура, то-
варен лист, потврда), тие мораат да бидат потпи-
шани од овластените лица и на нив мора да има 
втиснат печат на корисникот на премијата, а ори-
гиналните документи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ од ставот 1 на 
оваа точка кој се поднесува на увид да назначи 
дека премијата е исплатена. 

9. Барањето за остварување на премијата за 
меркантилна пченица и 'рж испорачана во 1965 го-
дина до 30 јуни може да се поднесе до 30 септември 
1965 годиша. 

Корисникот на премијата што не ќе поднесе 
барање до рокот од ставот 1 на оваа точка го губи 
правото на остварување на премијата. 

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

Бр. 4-443-26/64 
4 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 
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63. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опреде-
лување на премиите за суров памук во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/65), во согласност 
со сојузниот секретар за финансии, сојузниот сек-
ретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1965 

ГОДИНА 
1. Работните организации што се занимаваат со 

производство на суров памук или вршат откуп на 
суров памук од индивидуални земјоделски произво-
дители (во понатамошниот текст: корисникот на 
премијата), ја остваруваат премијата од точката 2 
на Одлуката за определување на премиите за суров 
памук во 1965 година (во понатамошниот текст: Од-
луката) со поднесување на барања на премии до 
филијалата на Народната банка како основна ор-
ганизациона единица на Службата на општествено-
то книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Корисникот на премијата има право на преми-
ите од точката 2 на Одлуката за сите количини 
суров памук од сопствено производство и за сите 
откупени количини памук од производство догово-
рено со индивидуални земјоделски производители, 
продадени и испорачани во 1965 година на работни-
те организации што се занимаваат со преработка на 
памук, како и за сите количини преработени во 
свој погон. 

2. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продажбата на суров памук; 

2) доказ за испорака на суров памук (товарен 
лист, отпратница и слично); 

3) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот, дека испорачаниот суров памук 
произлегува од сопствено производство односно де-
ка е откупен од производство договорено со инди-
видуални земјоделски производители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесу-
ваат податоците за количините на продадениот и 
испорачаниот суров памук по класи, изразени во 
килограми, како и износот на премијата за 1 кило-
грам и за вкупната количина 

Ако корисникот на премијата суровиот памук 
од сопствено производство или од откуп на догово-
рено производство го употребил за преработка во 
свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на 
фактура, ТОЈ кон барањето за премија наместо фа -
ктура прилага потврда, потпишана од директорот 
односно управникот, дека суровиот памук го упо-
требил за преработка во свој погон. Во потврдата 
треба по класи да се внесат податоците за количи-
ните на суров памук употребен за преработка во 
СВОЈОТ ПОГОН. 

3 Како работни организации што се занимаваат 
со преработка на памук од точката 1 на Одлуката 
се сметаат работните организации наведени во точ-
ката 1 на Наредбата за минималните откупни цени 
за конопово стабленце, суров памук и сурови ко-
журци од свилени буби („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/64). 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во пог-
лед на пресметувањето на премијата и документа-
цијата е исправно, го одобрува износот на преми-
јата во корист на жиро-сметката на корисникот на 
премијата, а на товар на сметката бр. 630-09 — Пре-
мии за суров памук. 

5. Корисникот на премијата е должен во свое-
то книговодство и документација да води уредна и 
ажурна евиденција за количините на суров памук 
по класите за кои ги остварува премиите и за ос-
тварените премии. 

в. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални документи (товарен лист, 
отпратница), тие мораат да бидат потпишани од ов-
ластени лица и на нив мора да има втиснат печат 
на корисникот на премијата, а оригиналните доку-
менти се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ од ставот 1 на 
оваа точка кој се поднесува на увид да назначи 
дека премијата е исплатена. 

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

Бр. 4-443-8/65 
4 февруари 1965 година 

Белград 1 

Сојузен секретар 
за земјоделство и 

шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

64. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување премија за кравјо млеко во 1965 година 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 3/65), во согласност со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1965 
ГОДИНА 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство на кравјо млеко (во понатамошниот 
текст: зрисниците на премијата), ја остваруваат во 
1965 година премијата од точката 1 на Одлуката за 
определување премија за кравјо млеко во 1965 го-
дина (во понатамошниот текст: Одлуката) со под-
несување барање за премија до филијалата на На-
родната банка како основна организациона едини-
ца на Службата на општественото книговодство ка ј 
која имаат жиро-сметка. 

2. Премијата од точката 1 на Одлуката се ис-
платува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,6% 
млечна маст. 

Ако кравјото млеко содржи помалку од 3,6% 
млечна маст количините на такво млеко се пресме-
туваат на количини на млеко од 3,6% маснотија. 

3. Како погон или продавница за преработка 
односно продажба на кравјо млеко од точката 1 
став 1 на Одлуката се подразбира организациона 
единица за чиЈа дејност корисникот на премијата 
води издвоена евиденција во рамките на централ-
ното книговодство. 

4. Матичното книговодство, селекцијата и кон-
тролата на продуктивноста на кравите молзници 
(точка 2 од Одлуката) корисникот на премијата ги 
води според стручните упатства од Југословенскиот 
добиточен селекционен центар во Белград. 

5. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактура за из-
вршената продажба на кравјо млеко, во која е и на-
значен процентот на маснотија на продаденото кра-
вјо млеко односно просечниот процент на млечна 
маст од еднодневно молзење ако сето ова млеко 
му е испорачано на еден купувач; 

2) доказ за испоракта на продаденото млеко 
(товарен лист, отпратница. и сл.); 

3) потврда, потпишана од директорот односно 
управникот дека кравјото млеко произлегува од 
сопствено производство; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за продадените и испорачани количини 
кравјо млеко изразени во литри, како и износ на 
премијата за 1 литар и вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата кравјото млеко од 
сопствено производство го преработи во млечни 
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производи во својот погон или го продаде преку 
својот погон или продавница, а пресметувањето не 
го врши по пат на фактура, тој кон барањето за 
премија, наместо фактура, прилага потврда потпи-
шана од директорот односно управникот дека го 
преработил млекото во млечни производи во сво-
јот погон односно им го продал на потрошувачите 
преку својот погон или продавница, како и дека во 
таа преработка односно продажба, во ракмите на 
централното книговодство, води издвоена евиденци-
ја за остварените премии за млеко. Во оваа потвр-
да корисникот на премијата внесува и податоци за 
количината на преработеното односно продаденото 
кравјо млеко, за процентот на млечна маст во мле-
кото, и дека при пресметувањето помеѓу погонот за 
производство на млеко и погонот за преработка од-
носно продавницата за продажба на млеко е при-
мената Одлуката за минималната откупна цена за 
кравјо млеко („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/64). 

Покрај документите од ст. 1 и 2 на оваа точка, 
корисникот на премијата е должен во рок од три 
месеци од денот кога ја наплатил премијата од сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет да поднесе 
доказ дека премијата што ја обезбедуваат репу-
бликите со своите прописи, ја наплатил купувачот 
односно преработувачот на кравјото млеко. Како 
доказ дека таа премија е наплатена служи преписот 
од делот на вирманскиот налог врз основа на кој 
е наплатена премијата. На грбот на преписот од 
вирманскиот налог мораат да бидат назначени: на-
зивот на производителот од кого е откупено млеко-
то, количината на кравјо млеко за које е наплате-
на премијата и височината на наплатената премија 
по 1 литар. Преписот од делот на вирманскиот на-
лог го заверува купувачот односно преработувачот 
на кравјото млеко. До поднесувањето на овој доказ 
исплатената премија се смета како аванс. 

Ако корисникот на премијата во определениот 
рок не го поднесе доказот од ставот 3 на оваа точ-
ка, тој е должен во понатамошен рок од 8 дена да ја 
врати премијата наплатена од средствата предви-
дени во сојузниот буџет во корист на сметката бр. 
630-19 — Сојузна премија за млеко. 

Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага и препис од потврдата од републич-
ката односно покраинската установа за селекција 
на добиток за воведување и уредно водење на 
матичното книговодство, за селекцијата и контро-
лата на продуктивноста на кравите молзници. По-
тврдата важи 6 месеци од денот на нејзиното изда-
вање. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека е барањето за премија во по-
глед пресметувањето и документацијата исправно, 
таа го одобрува износот на премијата во корист на 
жиро-сметката на корисникот на премијата на то-
вар на сметката бр. 630-19 — Сојузна премија за 
млеко. 

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални документи (фактура, това-
рен лист и сл.), тие мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и на нив мора да има втиснат пе-
чат од корисникот на премијата, а оригиналните 
документи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ од ставот 1 на 
оваа точка, кој се поднесува на увид, да назначи 
дека е премијата исплатена. 

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

Бр. 4-443-27/65 
4 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и 
шумарство, 

Јоже Инголич, с. р. 

65. 
Врз основа на точката 6 од Одлуката за опре-

делување премија за добиток во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64 и 17/64), во врс-
ка со точката 1 од Одлуката за продолжување на 
важењето во 1965 година на Одлуката за опреде-
лување премија за добиток во 1964 година (Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 4/65), во согласност со со-
јузниот секретар за финансии и со сојузниот се-
кретар за трговија, сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВО 1965 
ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА 

ДОБИТОК ВО 1964 ГОДИНА 
1. Наредбата за примена на Одлуката за опре-

делување премија за добиток во 1964 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64 и 25/64) ќе се 
применува и во целата 1965 година. 

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

Бр. 4-443-23/65 
4 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

66. 
Врз основа на членот 19 од Законот за бореч-

киот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64), 
во спогодба со сојузниот секретар за трурд, сојуз-
ниот секретар за здравство и социјална политика 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧ-
КИОТ ДОДАТОК, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗ-
ВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
НА КОРИСНИЦИТЕ НА БОРЕЧКИ ДОДАТОК 

1. Решението за признавање право на боречки 
додаток кое според членот 7 од Законот за бореч-
киот додаток го донесува општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на социјалната заш-
тита (во понатамошниот текст: надлежниот орган на 
управата) мора да содржи елементи врз основа на 
кои работната или друга организација односно ор-
ган ка ј кого учесникот на НОВ е запослен (во по-
натамошниот текст: исплатителот на личниот до-
ход (ќе може да го определува и исплатува бореч-
киот додаток, како што се: година на стапувањето 
во НОВ, процент кој припаѓа зависно од годината 
на стапувањето во НОВ; износ на основот за опре-
делување на боречкиот додаток (член 3 став 1 од 
Законот за боречкиот додаток) и ден од кој припа-
ѓа правото на боречки додаток. 

2. Кога исплатптелот на личниот доход ќе при-
ми решение со кое на учесник на НОВ му е приз-
наено право на боречки додаток, тој ќе го определи 
месечниот износ на боречкиот додаток според нето 
личниот доход што учесникот на НОВ го остварил 
во редовното работно време, и тоа за секој месец 
посебно почнувајќи од денот кој во решението е 
означен како ден од кој припаѓа додатокот (член 
3 ст. 3 и 4 од Законот за боречкиот додаток). 

Ако нето износот на личниот доход исплатен за 
одделен месец како аконтација не го достигнува 
износот на основот за определување на боречкиот 
додаток КОЈ е означен во решението за призна-
вање правото на боречкиот додаток (ЕО 1965 година 
40.000 динари месечно), исплатителот на личниот 
доход ќе ја утврди разликата помеѓу аконтацијата 
на личниот доход и тој основ и ќе го определи из-
носот на аконтацијата на боречкиот додаток кој на 
учесникот на НОВ му се исплатува за одделен ме-
сец, зависно од годината на стапувањето во НОВ, 
така што од износот на утврдената разлика да му 
припаѓаат: 
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1) на учесник на НОВ од 1941 година — 100% 
2) на учесник на НОВ од 1942 година — 90% 
3) на учесник на НОВ од 1943 година — 60% 
Износот на аконтацијата на боречкиот додаток 

определен според ставот 2 од оваа точка конечно 
се пресметува на начинот предвиден во точката 5 
од ова упатство. 

3. Писмената пресметка на боречкиот додаток 
што ја составува исплатителот на личниот доход 
мора да содржи: 

1) износ на основот за определување на бореч-
киот додаток; 

2) износ на разликата помеѓу аконтацијата на 
личниот доход исплатена за месецот за кој се оп-
ределува боречкиот додаток за работа во редовно 
работно време и износот на основот за определува-
ње на боречкиот додаток; 

3) износ на боречкиот додаток кој на учесникот 
на НОВ му припаѓа како аконтација за односниот 
месец, зависно од годината на стапувањето во НОВ 
(точка 2 став 2); 

4) износ на придонесот за социјално осигурува-
ње и на другите придонеси платени на износот на 
аконтацијата на боречкиот додаток. 

4. Аконтацијата на боречкиот додаток на уче-
сниците на НОВ на кои со решението на надлеж-
ниот орган на управата им е признаено правото на 
боречки додаток, исплатителот на личниот доход 
им ја исплатува по образецот БД-1 — Исплатен 
список на корисниците на боречки додаток. 

5. Исплатителот на личниот доход конечно ја 
определува за секое календарско тримесечје висо-
чината на боречкиот додаток врз основа на прес-
метувањето на извршените исплати на аконтации-
те на личниот доход и остварениот личен доход спо-
ред тримесечната пресметка на личниот доход. Спо-
ред конечно определените износи на боречкиот до-
даток се врши конечна исплата на придонесот за 
социјално осигурување и другите придонеси. 

За календарското тримесечје за кое исплати-
телот на личниот доход не врши пресметување на 
личниот доход, конечниот износ на боречкиот до-
даток се определува според личниот доход кој на 
учесникот на НОВ му е исплатен во тоа тримесечје 
како аконтација. 

Ако личниот доход утврден со завршната смет-
ка ги надминува аконтациите на личниот доход 
вкупно исплатени во периодот за кој се донесува 
завршната сметка, разликата на остварениот ли-
чен доход над вкупно исплатената аконтација на 
личниот доход се смета, во смисла на ова упатство, 
како приход остварен во календарското тримесеч^ 
је во кое е донесена завршната сметка и се зема 
предвид при конечното определување на боречкиот 
додаток само за тоа тримесечје. 

Така, на пример, треба да се определи и да му 
се исплати боречки додаток на учесник на НОВ од 
март 1943 година запослен во стопанска организа-
ција на кој со решение на надлежниот орган на 
управата му е признаено право на боречки додаток 
почнувајќи од 1 април 1965 година. Ако на овој учес-
ник на НОВ за април му припаѓа аконтација на 
личниот доход во износот од 25.000 динари, исплати-
телот на личниот доход ќе му го определи и испла-
ти боречкиот додаток според таа аконтација на лич-
ниот доход. Разликата помеѓу таа аконтација и осно-
вот за определување на боречкиот додаток (кој за 1965 
година изнесува 40.000 динари) изнесува 15.000 ди-
нари. На овој учесник на НОВ му припаѓаат на име 
аконтација на боречкиот додаток 60% од таа раз-
лика, што изнесува 9.0Ф0 динари. Ако на овој учес-
ник на НОВ му е исплатена за мај аконтација на 
личниот доход во износ од 30.000 динари, испла-
тителот на личниот доход ќе му исплати на име а -
контација на боречкиот додаток за мај 60% од разли-
ката помеѓу 30.000 и 40.000 динари, што изнесува 
6.000 динари. Ако на овој учесник на НОВ му 
припаѓа за јуни 35.000 динари на име аконтација 
на личниот доход, разликата помеѓу тој доход и 
основот за определување на додатокот изнесува 5.000 

динари. Во тој случај на овој учесник на НОВ на 
име аконтација на боречкиот додаток за јуни му 
припаѓаат 60% од таа разлика, т. е. 3.000 динари. 
Ако исплатителот на личниот доход не врши прес-
метување на личниот доход, конечното определу-
вање на боречкиот додаток ќе се изврши според из-
носот на аконтациите на личниот доход исплатени 
во тоа тримесечје. Во овој случај вкупно исплате-
ните аконтации на личниот доход изнесуваат 90.000 
динари. Тримесечен износ на основот за утврдување 
на боречкиот додаток сочинува сумата од 120 ООО 
динари (40.000 динари месечно). Според тоа, на ко-
рисникот на боречкиот додаток како учесник на 
НОВ од 1943 година на име боречки додаток му 
припаѓа за тримесечјето април, мај и јуни коне-
чен износ на боречкиот додаток во височина од 60% 
од разликата помеѓу личниот доход и основот, т. е. 
18.000 динари за тримесечјето (60% од 30.000 ди-
нари) колку вкупно на овој учесник му е испла-
тено во вид на аконтација. Тој за тоа тримесечје 
ниту долгува ниту побарува од работната органи-
зација каков и да било износ на име боречки до-
даток. Никаков личен доход примен подоцна па 
ниту доход според завршната сметка, не може да 
влијае врз износот на боречкиот додаток за тоа 
тримесечје. 

6. Ако при конечното определување на бореч-
киот додаток за изминатото тримесечје се утврди 
дека на учесникот на НОВ на име аконтација на 
боречкиот додаток му е исплатено повеќе отколку 
што му припаѓа, повеќе исплатениот износ на име 
боречки додаток ќе се наплатува од средствата на 
остварениот личен доход кој на учесникот на НОВ 
треба да му се исплати според периодичната пре-
сметка односно завршната сметка. 

Така, на пример, ако на учесник на НОВ од 
1943 година (пример од точката 5) покрај аконтаци-
јата на личниот доход од 90.000 динари исплатен во 
тримесечјето април, мај и јуни би му припаѓал на 
име личен доход утврден со тримесечната пресмет-
ка и износ од 20.000 динари личен доход остварен 
за редовното работно време, во тој случај личниот 
доход на учесникот на НОВ за тоа тримесечје би 
му изнесувал 110.000 (90.000+20.000) динари, па би 
му припаѓал конечен износ на боречки додаток во 
височина од 60% од 10.000 (3X40.000=120.000) колку 
што изнесува разликата помеѓу тримесечниот из-
нос на основот и вкупниот износ на остварениот 
личен доход, т. е. 6.000 динари за три месеци (по 
2.000 динари месечно). Бидејќи на учесникот на НОВ 
за периодот април, мај и јуни на име аконтација 
на боречкиот додаток му се исплатени 18.000 дина-
ри а според периодичната пресметка на име на тој 
додаток му припаѓаат се на се 6.000 диари, ис-
платителот на личниот доход разликата од 12.000 
динари ќе ја наплати од неисплатениот износ на 
разликата на личниот доход (20.000 динари) кој на 
учесникот на НОВ му припаѓа според тримесечната 
пресметка, така што на овој корисник на боречки 
додаток на име разлика на личниот доход ќе му се 
исплати сумата од 8.000 динари. 

7. Пресметувањето на исплатите на боречкиот 
додаток извршени помеѓу исплатителот на личниот 
доход и надлежниот орган на управата се врши, по 
правило, тримесечно. Пресметувањето се врши спо-
ред образецот БД-2 — Пресметка за исплатените 
боречки додатоци. Пресметката ја составува триме-
сечно исплатителот на личниот доход и два пример-
ка од пресемтката му доставува на надлежниот ор-
ган на управата кој заверува еден примерок и му го 
враќа на исплатителот на личниот доход. 

8. Врз основа на тримесечната пресметка над-
лежниот орган на управата ќ дава налог на бан-
ката на исплатителот на личниот доход да му се 
исплати разликата помеѓу обезбедениот износ за 
претходниот период и износот утврден со пресмет-
ката. Истовремено тој орган на исплатителот на ли-
чниот доход му обезбедува к а ј банката средства за 
исплата на аконтациите на боречкиот додаток за 
наредниот тримесечен период во височина од 50% 
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од вкупно исплатениот боречки додаток според прес-
метката за претходниот период. 

9. Ако на учесникот на НОВ по донесувањето 
на решението за признавање на правото на боречки 
додаток му престанал работниот однос ка ј еден ис-
платител на личниот доход, па тој ќе заснове рабо-
тен однос ка ј друг исплатител на личниот доход на 
територијата на истата општина, надлежниот орган 
на управата ќе му го достави на новиот исплати-
тел на личниот доход решението за признавање 
правото на боречки додаток со потребните панични 
податоци и со налог за исплата на боречкиот до-
даток. 

10. Ако на учесникот на НОВ по донесувањето 
на решението за признавање на правото на боречки 
додаток му престанал работниот однос ка ј еден ис-
платител на личниот доход, па тој ќе заснове ра-
ботен однос ка ј друг исплатител на личниот доход 
на територијата на друга општина, органот на уп-
равата кој бил надлежен според местото на пора-
нешното запослување на учесникот на НОВ ќе му 
го достави на органот на управата надлежен според 
местото на неговото ново запослување целиот пред-
мет со сите списи и со потребните парични пода-
тоци. Органот на управата надлежен според мес-
тото на новото запослување ќе му го достави на ис-
платителот на личниот доход решението за призна-
вање правото на боречки додаток со потребните па-

(Назив на исплатителот на личниот 
доход) 

рични податоци и со налог за исплата на боречкиот 
додаток. 

11. Надлежниот орган на управата води евиден-
ција за учесниците на НОВ на кои им е признаено 
право на боречки додаток, и тоа поединечно за се-
кој корисник. Оваа евиденција се води според об-
разецот БД-3 — Ликвидационен лист на корисници-
те на боречки додаток. 

12. Исплатителите на личниот доход се должни, 
во смисла на членот И од Законот за боречки до-
даток, да му доставуваат на надлежниот орган на 
управата за секоја одделна година податоци за ис-
платените и пресметаните аконтации, за вкупно ис-
платените износи на име боречки додаток, како и 
за износите платени на име придонес за социјално 
осигурување и други придонеси. 

13. Обрасците БД-1, БД-2 и БД-3 од точ. 4, 7 и 
11 на ова упатство се отпечатени кон ова упатство 
и сочинуваат његов составен дел. 

14. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 58-792 
25 јануари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Мома Марковиќ, с. р. 

Образец БД-1 
(формат: 290X210 шш) 

Износ на основата за определување 
на боречкиот додаток Д и н . -

И С П Л А Т Е Н С П И С О К 
на корисниците на боречки додаток за 196— година 

Реден 
број 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

БРОЈ И датум 
на решението! 

за признавање 
иравото на бо-
речки додаток 

Износ на 
аконтацијата 
на личниот 

доход 

1 Разлика по-
меѓу основата 
и аконтацијата 

на доходот 

1 

Процент од 
разликата од 
колоната 5 

Износ на 
аконтацијата 
на боречкиот 

додаток 

1 

Потпис 
на 

примателот 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

2 

3 

4 

(потпис на одговорниот службеник) (наредбодавец за исплата) 

З а б е л е ш к а : 1. Исплатен список составува исплатителот на личен доход ка ј кого се запослени 
учесници на НОВ. 

2. Во колоната 2 се внесуваат презимињата и имињата на сите учесници на НОВ за-
послени ка ј ист исплатител на личен доход на кои со решение на надлежниот ор-
ган на управата им е признаено правото на боречки додаток. 

8. Во колоната 3 се внесуваат бројот и датумот на решението на надлежниот орган 
на управата со кое на учесникот на НОВ му е признаено правото на боречки до-
даток. 

4. Во колоната 4 се внесува износот на личниот доход што му е исплатен на учесни-
кот на НОВ за односниот месец како аконтација на личниот доход за работа во 
редовно работно време. 

5. Во колоната 5 се внесува износот на разликата помеѓу аконтацијата на личниот 
доход и основата за определување на боречкиот додаток (во 1965 година 40.000). 

6. Во колоната 6 се внесува еден од следните проценти: 100% — ако е во прашање 
учесник на НОВ од 1941 година, 90% — ако е во прашање учесник на НОВ од 1942 
година, 60% — ако е во прашање учесник на НОВ од 1943 година. 

7. Во колоната 7 се внесува износот на аконтацијата на боречкиот додаток кој му 
се исплатува на учесникот на НОВ за односниот месец, а кој сочинува 100% од 
разликата од колоната 5 — ако е во прашање учесник на НОВ од 1941 година, 90% 
од разликата од колоната 5 — ако е во прашање учесник на НОВ од 1942 година 
и 60% од разликата од колоната 5 — ако е во прашање учесник на НОВ од 1943 
година. 
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(Назив на исплатителот на личниот 
доход) 

Образец БД-2 
(формат: 290X210 mm) 

Износ на месечната основа за опре-
делување на боречкиот додаток 

Дин. 

З а б е л е ш к а : 1. Тримесечна пресметка составува исплатителот на личен доход и два примерка на 
пресметката му доставува на надлежниот орган на управата кој заверува еден 
примерок и му го враќа на исплатителот на личниот доход. 

2. Во колоната 2 се внесуваат презимињата и имињата на учесниците на НОВ запо-
слени к а ј ист исплатител на личен доход на кои со решение на надлежниот орган 
на управата им е признаено правото на боречки додаток. 

3. Во колоната 3 се внесува еден од следните проценти: 100% — ако е во прашање 
учесник на НОВ од 1941 година, 90 /̂о — ако е во прашање учесник на НОВ од 1942 
година, 60% — ако е во прашање учесник на НОВ од 1943 година. Овие проценти за 
секој учесник на НОВ се означени во решението за признавање правото на боречки 
додаток. 

4. Во колоните 4, 6 и 8 се внесуваат аконтациите на личниот доход исплатени посебно 
за секој од трите месеци на она тримесечје за кое се врши пресметувањето. 

5. Во колоните 5, 7 и 9 се внесуваат аконтациите на боречкиот додаток исплатени 
посебно за секој од трите месеци на она тримесечје за кое се врши пресметувањето. 

6. Во колоната 10 се внесува збирот на аконтациите на личниот доход од колоните 
4, 6 и 8, а во колоната 11 — збирот на аконтациите на боречкиот додаток од коло-
ните 5, 7 и 9. 

7. Во колоната 12 се внесува вкупно остварениот личен доход за односното тримесечје 
во редовното работно време според периодичната пресметка на личниот доход од-
носно според завршната сметка. За тримесечјето за кое исплатителот на личниот 

доход не врши пресметување на личниот доход се внесува во оваа колона износот 
на личниот доход од колоната 10. 

8. Во колоната 13 се внесува разликата помеѓу износот на тримесечниот основ (озна-
чен во горниот десен агол и помножен со три) и вкупно остварениот износ на лич-
ниот доход од колоната 12. 

9. Во колоната 14 се внесува тримесечниот износ на боречкиот додаток кој му припаѓа 
на учесникот на НОВ по основот на личниот доход остварен за тоа тримесечје 
според периодичната пресметка на личниот доход односно според завршната сметка. 
За тримесечјето за кое исплатителот на личниот доход не врши периодична пре-
сметка, оваа колона останува непополнета. 

10. Во колоната 15 се внесува разликата помеѓу тримесечниот износ на аконтацијата 
на боречкиот додаток (колона 11) и тримесечниот конечен износ на боречкиот до-
даток определен според периодичната пресметка на личниот доход односно според 
завршната сметка (колона 14). 
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Образец БД-3 
(формат: 290X210 mm) 

Процент зависно од годината на 
стапувањето во НОВ 

ЛИКВИДАЦИОНЕН ЛИСТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА БОРЕЧНИ ДОДАТОК 
(Го води општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита) 

(Втора страна од образецот БД-3) 
К Н И Ж Е Њ Е НА ИСПЛАТИТЕ СПОРЕД ТРИМЕСЕЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ 

З а б е л е ш к а : 1. Ваков Ликвидационен лист задолжително води општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на социјалната заштита. 1 

2. Во рубриката „квалификација — школска спрема" да се внесе: „висококвалифику-
ван", „квалификуван", „полуквалификуван" или ,.неквалификуван" односно 
„нижа", „средна", „виша" или „висока" школска спрема. 

3. Книжењето кое се врши на страна 2 се однесува на конечните износи на личниот 
доход и боречкиот додаток утврдени врз основа на периодичната пресметка на лич-
ниот доход односно врз основа на завршната сметка. За тримесечјето за кое испла-
тителот на личниот доход не врши периодично пресметување, како конечен износ 
на личниот доход односно боречкиот додаток се смета аконтацијата на личниот до-
ход односно аконтацијата на боречкиот додаток. 
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67. 69. 

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), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА УЧИЛИШЕН МЕБЕЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југо-словенски 
стандарди: 
Училишен мебел: 

Маса за деца од предучилишна 
возраст - - - - - J U S D.E4.021 

Стол за деца од предучилишна 
возраст - - - - JUS D.E4.022 

Маса за деца од училишна воз-
раст - - - - - JUS D.E4.023 

Стол за деца од училишна возраст JUS D.E4.024 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
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 јуни 1965 година. 

Бр. 06-267/1 
18 јануари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

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 МАТЕРИ-
ЈАЛИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Технички услови за изработка и испорака: 

Ж и ц а и прачки за заварување на 
алуминиум и алуминиумови легури JUS С.ИЗ 061 

Ж и ц а и прачки за гасно завару-
вање на бакар — — — — — — JUS С.ИЗ 071 

Ирачки за заварување на црвен 
лив - - - - - - - JUS С.ИЗ 072 

Ж и ц а и шипки за заварување на 
бронза - - - JUS С.ИЗ 073 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
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 јуни 1965 година. 

Бр. 05-269/1 
18 јануари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

68. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 v 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИ ПРАГОВИ ОД ДРВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот Југословен-
ски стандард: 
Железнички прагови. Обични — — JUS D. D1. 020 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на јуни 
1965 година. 

4. Југословенскиот стандард: Железнички пра-
гови обични — JUS D. D1.020 донесен со Решението 
за југословенските стандарди за железнички пра-
гови од дрво („Службен лист на ФНРЈ" , бр- 50/61), 
престанува да в а ж и на 31 мај 1965 година. 

Б р 06—266/1 
18 јануари 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с р 

70. 

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 ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ДРВО И ПЛОЧИ 

ИВЕРИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните Југосло-
венски стандарди: 
Испитивање на дрво. Цврстина на 
цепењето - - - - - - - J U S D.A1055 
Испитување на плочи иверици. З а -
тезна цврстина управно врз површи-
ната на плочата — — — — — J U S D А1 106 
Испитување на плочи иверици. Са-
војна цврстина — — — — — — J U S D А1 107 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јуни 1965 година. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решење се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јуни 1965 година. 

Бр 06—265/1 
18 јануари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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71. 73. 

Врз основа на членот 4 СТЕ в 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 МАТЕ-
РИЈАЛИ ЗА ВОЗДУШНИ ВОДОВИ ОД Н И З О К 

НАПОН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизациЈа се донесуваат следните Југословен-

ски стандарди: 
Крив носач бр. 1 за дрво — — — JUS N F1 901 
U-пречница за 4 носачи бр. 1 — JUS N F1 904 
Подметнувач за U-пречница — — JUS NF1.905 

Пojac за пречница - - - - JUS N.F1907 
Крив носач бр. 1 за U-пречница — JUS N.F1.911 
Прав носач бр. 1 за U-пречница — JUS NF1.912 

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 1965 година. 

Бр. 23—270/1 
18 јануари 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовнќ, с. р. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
Југословенските стандарди („Службен лист на 
Ф Н Р Ј ' , бр 16/60 и 30/62). директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1 Во југословенскиот стандард Вискозен рејон. 
Општи услови - JUS F B 2 0B0, што е донесен со 
Решението за Југословенските стандарди од обла-
ста на текстилната индустрија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/64) ЕО точката 5 06 процентот: „2,5%" 
се заменува со процентот: „4%/", Точката 5.13 се 
брише. 

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

Бр. 10-299/1 
18 јануари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

72. 

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 ЕЛЕ-

МЕНТИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕК-
ТРОНИКА 

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

обртни сегментни преклопници за телекомуни-
кации и електроника: 
Општи технички прописи — — — JUS N.R4.010 
Методи на мерење — — — — — JUS N.R4.011 

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 1965 година. 

Бр. 23—271/1 
18 јануари 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовик, с. р. 

74. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-

ДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во југословенските стандарди: 
Вискозно (цел) влакно од памучен 
Т И П — — — - - - - - - JUS FBI.061 
Вискозно (цел) влакно од волнен тип JUS F.B 1.062 
Вискозно (цел) влакно од јутен тип JUS F B I 063 
што се донесени со Решението за југословенските 
стандарди од областа на текстилните производи 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/63) во точката 
4 06 во четвртата реченица по зборот: „дужих" збо-
ровите: „највише за" се заменуваат со зборот: „од". 

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

Бр. 10-229 
18 Јануари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

75. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 
СТАНДАРД ЗА О Б Р А Ч И ЗА Т Р К А Л А НА 

Ш И Н С К И ВОЗИЛА 
1 Во југословенскиот стандард Обрачи за трка-

ла на шински возила за колосек 1435 мм. Форма 
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и димензии на необработени обрачи — JUS Р F2. 
220, што е донесен со Решението за југословенските 
стандарди за мачкалки, оски и обрачи за тркала 
на железнички шински возила (,,Службен лист на 
ФНРЈ" , бр, 4/59) во точката 3 2 во табелата 1 во 
колоната D под бројот: „840" се додава бротот: 
„860", а во колоната Gkp под бројот' ,293" се до-
дава бројот: „300". 

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

Бр. 21-370/1 
18 Јануари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

76. 

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон 
за заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/54 и 52/61) и чле-
нот 1 од Уредбата за укинување на определени со-
јузни органи на управата („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 40/64), сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство објавува 

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

ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО 

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 
утврдува дека престанало важењето на привреме-
ните дозволи за пуштање во промет на следните 
хемиски средства за заштита на растенијата: 

1) Aretit Произведува Farbwerke Hoechst 
A.G. — Frankfurt/Main. Застапник 
„Југохемија", Инострана заступ-
ништва — Белград. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3-797/3 од 21 маја 
1963 година. Објавено под ред. бр. 
3 на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пуш-
тање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/63; 

2) Dithane произведува Filital Industrie Chi-
М-22 miche Ѕ.р.А. — Milano. Застапник 

„Pinus", Tovarna kemičnih izdel-
kov — Rače pri Mariboru. Број на 
привремената дозвола чие важе-
ње престанало: 02/3-639/1 од 26 
февруари 1963 година. Објавено 
под ред. бр. 37 на Списокот на хе-
миските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/63); 

S) Du Pont Li- произведува Du Pont de Nemours & 
nuron Weed Co., E.I. Wilmington — Delaware. 
Killer Застапник „Динара". Инострана 

заступништва — Белград. Број на 
привремената дозвола чие важе-
ње престанало: 02/3-49/1 од 14 ок-
томври 1963 година. Објавено под 
ред. бр. 41 на Списокот на хеми-
ските средства за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени доз-
воли за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 

(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 
8,64); 

4) Kupfer произведува Sandoz A G — Basel. 
Sandoz 01 Застапник „Велебит", Заступство 

иностраних фирми — Загреб. 
Бро ј на привремената дозвола чие 
важење престанало: 02/3-641/1 од 
26 февруари 1963 година Објаве-
но под ред. бр 39 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
9/63): 

5-) Roxion произведува Cela, G m.b.H. — In-
gelheim am Rhein. Застапник 
„FABEG", Заступништво иностра-
них фирми — Белград. Број на 
привремената дозвола чие в а ж е -
ње престанало: 02/3-71/6 од 27 
март 1963 година. Објавено под 
ред. бр. 4 на Списокот на хемис-
к и т е средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 
32/63); 

6) Tormona 80 произведува Cela, G.m.b.H. — In-
gelheim am Rhein. Застапник 
„FABEG", Заступништво иностра-
них фирми — Белград. Бро ј на 
привремената дозвола чие в а ж е -
ње престанало: 321.4-162/64 од 26 
март 1964 година. Објавено под 
ред бр. 1 на Списокот на хеми-
ските средства за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени доз-
воли за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 
34/64). 

Бр. 321.4-29/65 
4 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство* 
Јоже Инголич, с. р. 

77. 

Врз основа на чл. 39 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) и членот 1 од Уредбата за укинување 
на определени сојузни органи на управата („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 40/64), сојузниот секретар 
за земјоделство и шумарство 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 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство до 1 февруари 1965 година издаде дозволи 
за пуштање во промет на следните хемиски сред-
ства за заштита на растенијата: 

1) Aerosol 17 произведува »Pimus«, Tovarna ke-
mičnih izdelkov — Rače pri Mari-
boru. Број на постојаната дозвола 
821.4-144/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 

2) Aerosol 20 произведува »Pinus«, Tovarna ke-
mičnih izdelkov — Rače pri Mari-
boru. Број на постојаната дозвола 
321.4-204/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
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3) Afidim-40 

4) Agelon 879 
Spritzpulver 

5) Aretit 

6) Bakarni-OCl 
Жупа 

7) Bentoks 20 
Жупа 

8) Dilan E-4 

9) Dilan P, 28 

IO) Didalin 

l i ) Dieldrin 2-P 

12) Dieldrin 
15-E 

13) Dikopan 

14) Dimecron 

15) Dithane 
M-22 

16) Duphar 
duTER 
(P.H. 50-12) 

17) Du Pont Li-
nuron Weed 

- Killer 

произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац, Самостални 
погон заштите боља. Број на по-
стојаната дозвола 321 4-139/64 од 
26 јануари 1965 година; 
произведува I. R. Geigy A G — 
Basel. Застапник »Commerce« Za-
stopstvo inozemskih tvrdk — Љуб-
љана. Број на постојаната дозвола 
321.4-137/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
произведува Farbwerke Hoechst 
А G. — Frankwurt /Main. Застапник 
„Југохемија", Инострана заступни-
штва — Белград Број на постоја-
ната дозвола 321 4-472/64 од 26 ја-
нуари 1965 година; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа — Крушевац. 
Број на дополнението на постоја-
ната дозвола 321.4-56/64 од 26 ја-
нуари 1965 година; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа — Крушевац. 
Број на постојаната дозвола 
321.4-159/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
произведува „Охис", Органско-
хемиска индустрија „Наум Нау-
мовски-Борче" — Скопје. Број на 
постојаната дозвола 321.4-148/64 од 
26 јануари 1965 година; 
произведува „Охис", Органско-

' хемиска индустрија „Наум Нау-
мовски-Борче" — Скопје. Број на 
постојаната дозвола 321.4-124/64 од 
26 јануари 1965 година; 
произведува „Крка" Творница ле-
кова — Ново Место. Број на посто-
јаната дозвола 321.4-146/64 од 26 
јануари 1965 година; 
произведува „Санохемија", Хемиј-
ско предузеќе — Обреновац. Број 
на постојаната дозвола 321.4-236/64 
од 26 јануари 1965 година; 
произведува „Санохемија", Хемиј-
ско предузеќе — Обреновац. Број 
на постојаната дозвола 321.4-234/64 
од 26 јануари 1965 година; 
произведува »Pinus«, Tovarna Ke-
mičnih izdelkov — Rače pri Mari-
boru. Број на постојаната дозвола 
321.4-206/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
произведува Ciba, А. G. — Basel. 

Застапник »Intertrade«, Podjet je za 
mednarodnu trgovinu — Љубљана. 
Број на дополнението на постоја-
ната дозвола 321.4-341/64 од 26 ја-
нуари 1965 година; 
произведува Filital Industrie Chi-
miche S.p,A. — Milano. Застапник 
»Pinus«, Tovarna kemičnih izdelkov 
— Rače pri Mariboru. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-479/64 од 
26 јануари 1965 година; 
произведува N.V. Philips-Duphar — 
Amsterdam. Застапник »Philips«, 
Техничко представништво за СФРЈ 
— Белград. Број на дополнението 
на постојаната дозвола 321.4-465/64 
од 26 јануари 1965 година; 
произведува Du Pont de Nemours 
International S.A. — Женева. З а -
стапник „Динара", Инострана за-
ступншнтва — Белград. Број на 
постојаната дозвола 321.4-478/64 од 
26 јануари 1965 година; 

18) Hidrabilan 

19) Kupfer 
Sandoz Ol 

20) Kupridibilan 

21) Kuprol 
Жупа 

22) Навлажлив 
сулфур 
Жупа 

23) Lebaycid-
Staub 3% 

24) Lindan S-25 
Жупа 

произведува „Охис", Органско-хе-
миска индустрија ,Наум Наумов-
ски-Борче", — Скопје Број на по-
с т о ј н а т а дозвола 321 4-477/64 од 
26 јануари 1965 година; 
произведува Sandoz A.G. — Basel. 
Застапник „Велебит", Заступство 
иностраних фирми — Загреб. 
Број на постојаната дозвола 
321.4-334/64 од 26 јануари 1965 го-
дина ; 
произведува „Охис", Органско-
хемиска индустрија „Наум Нау-
мовски-Борче" — Скопје. Број на 
постојаната дозвола 321 4-125/64 
од 26 јануари 1965 година; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа — Круше-
вац Број на постојаната дозвола 
3214-355/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа — Круше-
вац. Број на постојаната дозвола 
321.4-467/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
произведува Farbenfabriken Вауег 
A.G. — Leverkusen. Застапник 
„FABEG", Заступништво иностра-
них фирми — Белград, Деловни-
ца „Bayer-Pharma" — Загреб. 
Број на постојаната дозвола 
321.4-195/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа — Круше-
вац. Број на постојаната дозвола 
321.4-158/64 од 26 јануари 1965 го-
дина: 

25) Lindan 0,75-Р произведува „Санохемија", Хе-
мијско предузеќе — Обреновац. 
Број на постојаната дозвола 
321.4-235/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 

2i6) Lindan 2,8-Р произведува „Санохемија", Хе-
мијско предузеќе — Обреновац. 
Број на постојаната дозвола 
321.4-233/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 
произведува Farbenfabriken Вауег 
А G. Leverkusen. Застапник „FA-
BEG", Заступништво иностраних 
фирми — Белград, Деловница 
„Bayer-Pharma" — Загреб. Број 
на дополнението на постојаната 
дозвола 321.4-304/64 од 19 септем-
ври 1964 година; 
произведува „Радоња", Кемијска 
индустрија — Сисак. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-476/64 од 
26 јануари 1965 година; 
произведува Cela, G.m.b.H. — In-
gelheim am Rhein. Застапник 
„FABEG", Заступништво иностра-
них фирми — Белград. Број на 
постојаната дозвола 321.4-469/64 
од 26 јануари 1965 година; 
произведува „Жупа", Индустрии 
хемијских производа — Круше-
вац. Број на постојаната дозвола 
321.4-157/64 од 26 јануари 1965 го-
дина; 

31) Tormona 80 произведува Cela, G m.b H. — In-
gelheim am Rhein. Застапник 
„FABEG", Заступништво иностра-
них фирми — Белград. Број на 
постојаната дозвола 321.4-318/64 од 
26 јануари 1965 година* 

27) Metasys-
tox-(i) 

28) Radotion Р-5 

29) Roxion 

30) Sistemin 
40 Жупа 
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32) Cygon-4E произведува American Cyanamid 
С о т р а п у — New York, Застапник 
„Yugoslavia Commerce", Генерална 
заступништва иностраних фирми 
— Белград Брот на привремената 
дозвола 321 4-291/64 од 26 јануари 
1965 година; 

33) Сургех 55-W произведува American Cyanamid 
Fungicid С о т р а п у — K'ew York Застапник 

„Yugoslavia Commerce'*, Генерална 
заступништва иностраних фирми 
— Белград, Број на привремена-
та дозвола 321.4-290/64 од 26 јану-
ари 1Ѕ65 година; 

34) Е 605-Foli- произведува Farbenfabr iken Вауег 
dol-Oel- A G. — Leverkusen. Застапник 
sipritzmittel „FABEG", Заступништво иностра-

них фирми — Белград, Деловни-
ца , .Вауег-Рћагша" — Загреб. 
Број на привремената дозвола 
321.4-296/64 од 19 септември 1964 
година; 

85) Grusathion произведува Farbenfabr iken Вауег 
W.P. 25% A.G. — Leverkusen. Застапник 

„FABEG", Заступништво иностра-
них фирми — Белград, Деловни-
ца „Bayer -Pharma" — Загреб. 
Бро ј на привремената дозвола 
3214-297/64 од 19 септември 1964 
година; 

36) Metasystox И произведува Farbenfabr iken Вауег 
А.С. Leverkusen Застапник „FA-
BEG", Заступништво иностраних 
фирми — Белград, Деловница 
„Bayer -Pharma" — Загреб. Број 
на привремената дозвола 3214-69 
од 1964 година од 26 Јануари 1965 
година. 

Бр. 321-4-28/65 
4 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

нението на постојаната дозвола 
02 /3-474/1 од 12 февруари 1963 го-
дина Обувено под ред. бр. 32 на 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на р а с т е н и ј а за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр 9/61). 

Бр 321-4-30/65 
4 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с р. 

78. 

Врз основа на чл 38 и 39 од Основниот закон за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/54 и 52/61), чле-
нот 13 од Правилникот за контрола на хемиските 
средства за заштита на растенијата („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 2/55) и членот 1 од Уредбата за уки-
нување на определени СОЈУЗНИ органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/64), сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство 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, А НА КОИ ИМ Е 

ОДОБРЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство му одобри промена на името на следното 
хемиско средство за заштита на растенијата: 

1) ТАС-2559 Произведува „Галеника", Фарма-
го менува цеутско-хемијска индустрија, Б е л -
името во град—Земун. Bpoj на постојаната 
Falioc.d дозвола 02/3-1326/1 од 22 Maj 1961 

година. Објавено под ред. бр 14 на 
Списокот на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Ј у -
гославија („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 32/61). Број на допол-

79. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна коми-
сија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗБОРНИ 
КОМИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на ре-
публичките изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 14/63) во точката 1 под 1 алинејата 1 
се менува и гласи: 

„за претседател Петровиќ Ненад, претседател на 
Врховниот суд на Босна и Херцеговина, а за заме-
ник претседател К н е ж и ќ Боривое, судија на Вр-
ховниот суд на Босна и Херцеговина;". 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
„за секретар Иванишевиќ Доброслав, републич-

ки секретар за законодавство и организација, а за 
заменик секретар Алагиќ Неџмудин, секретар на 
Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина;". 

Алинејата 7 се менува и гласи: 
„член Кораќ Воислав, помошник републички се-

кретар за буџет и организација на управата, а за 
заменик Јукиќ Петар, секретар на Комисијата за 
кадри на Ц К СК на Воена и Херцеговина;". 

2. Во точката 1 под 2 алинејата 1 се менува и 
гласи: 

„за претседател Бојовиќ Радосав, судија на Вр-
ховниот суд на Црна Гора, а за заменик Марковиќ 
Владо, судија на Врховниот суд на Црна Гора,". 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
„за секретар Секулиќ Љубо, ш е ф на Кабине-

тот на претседателот на Собранието на Соција-
листичка Република Црна Гора, а за заменик Кли-
ковац Зарија, началник во републичкиот извршен 
совет,". 

Алинејата 6 се менува и гласи: 
„член Воиновиќ Радован, потпретседател на Ре-

публичкиот совет на ССЈ за Црна Гора, а за заме-
ник Чоловиќ Милош, помошник републички секре-
тар за законодавство и општа управа;". 

3. Во точката 1 под 3 алинејата 1 се менува и 
гласи' 

„за претседател Владо Раногајац, судија на Вр-
ховниот суд на Хрватска, а за заменик Оленковиќ 
др Федор, судија на Врховниот суд на Хрватска," . 

Алинејата 3 се менува и гласи: 
„член Гобац Јосип, член на извршниот одбор 

на Главниот одбор на ССРН Хрватска, а за заме-
ник Живковиќ Воислав, секретар на Комисијата за 
избор и именување на Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска," . 
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Алинејата 4 се менува и гласи: 
„член Цветковиќ Гука, секретар на Републич-

киот совет на ССЈ за Хрватска, а за заменик Ше-
гота Никола, претседател на Републичкиот одбор 
на земјоделските, прехранбените и тутуновите ра-
ботници на ССЈ за Хрватска;". 

Алинејата 6 се менува и гласи: 
„член Паја др Божидар, советник во републич-

киот секретаријат за законодавство и организација, 
а за заменик Пепчиќ Мартин, новинар на Радио-
телевизија Загреб;". 

4. Во точката 1 текстот под 4 се менува и 
гласи: 

„4) во Социјалистичка Република Македонија: 
за претседател Никовски Киро, судија на Вр-

ховниот суд на Македонија, а за заменик Ефремов 
Љупчо, судија на Врховниот суд на Македонија; 

за секретар Јанев Никола, секретар на Устав-
ниот суд на Македонија, а за заменик Црвенковски 
Владо, началник во републичкиот секретаријат за 
законодавство и организација; 

член Липовски Петар, судија на Вишиот сто-
пански суд во Скопје, а за заменик Илиевски Доне, 
помошник секретар во Извршниот совет на Соци-
јалистичка Република Македонија; 

член Поповски Стојче, судија на Окружниот 
суд во Скопје, а за заменик Трајковски Атанас, 
судија на Врховниот суд на Македонија; 

член Груевски Зоге, член на Извршниот одбор 
на Главниот одбор на ССРН за Македонија, а за 
заменик Џундов Перо, општествено-политички ра-
ботник во Главниот одбор на ССРН за Македонија; 

член Нуши Крлиу, член на Претседателството на 
Републичкиот совет на ССЈ за Македонија, а за за-
меник Настевски Милисав, општествено-политички 
работник во Претседателството на Републичкиот со-
вет на ССЈ за Македонија; 

член Зрмановски Киро, член на Претседател-
ството на ЦК на Сојузот на младината на Македо-
нија, а за заменик Паунов Славе, член на Претсе-
дателството на ЦК на Сојузот на младината на Ма-
кедонија;". 

5. Во точката 1 под 6 алинејата 2 се менува и 
гласи: 

„за секретар Аранѓеловиќ Душан, јавен право-
бранител на Социјалистичка Република Србија, а 
за заменик Дамјановиќ Милан, самостоен советник 
во Собранието на Социјалистичка Република Ср-
бија;". 

Алинејата 3 се менува и гласи: 1 

„член Илиќ Звонко, потпретседател на Репу-
бличкиот одбор за општествени дејности на ССЈ за 
Србија, а за заменик Срниќ др Иванка, доцент на 
Правниот факултет во Белград;". 

Алинејата 4 се менува и гласи: 
' „член Чавошки Коста, член на Претседател-

ството на ЦК на младината за Србија, а за заменик 
Ругова-Нимани Сафета, член на ССРН за Косово 
и Метохија:". 

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ44. 

Бр. 1 
6 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар. Претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р. 

80-

Врз основа на ч тенот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист 
на СФРЈ", бр 14/63 и 46/64), Сојузната изборна ко-
мисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ 
КОМИСИИ 

1 Во Решението за именување членови на оп-
штинските изборни комисии (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63) во точката 1 оддел А. текст под 
3 алинејата 2 се менува и гласи: 

, секретар Рибиќ Ахмет Хазим, општиниски ја-
вен правобранител, а за заменик Хаџибеговиќ Хај -
дер Емина, службеник на Комуналниот завод за 
социјално осигурување во Јајце;". 

Текстот под 7 се менува и гласи: 
„Изборна единица Босански Брод. со седиште 

на општинската изборна комисија во Босански 
Брод: 

претседател Главаш Јуре Јерка, судија на Оп-
штинскиот суд во Босански Брод, а за заменик 
Старчевиќ Мија Петар, претседател на Општин-
скиот суд во Босански Брод; 

секретар Житњак Јосип Драго, судија за пре-
кршоци во Босански Брод, а за заменик Муиќ Су-
ља Ахмед, службеник на Собранието на општината 
Босански Брод; 

член Ласиќ Иван Петар, службеник на Собра-
нието на општината Босански Брод, а за заменик 
Баришиќ Ива Илија, службеник на Собранието на 
општината Босански Брод;". 

Во текстот под 9 алинејата 1 се менува и гласи: 
„Претседател Комар Рудолф Драго, претседател 

на Општинскиот суд во Ма тла ј, а за заменик Алек-
сиќ Драгомир Жарко, судија на Општинскиот суд 
во Маглај;". 

Во текстиот под 10 алинеите 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„претседател Бутиер Ива Мато, претседател на 
Општинскиот суд во Ливно, а за заменик Салиќ 
Петар Лазо, судија на Општинскиот суд во Ливно; 

секретар Чондриќ Пера Ватрослав, службеник 
на Собранието на општината Ливно, а за заменик 
Маринчиќ Пава Младен, службеник на Собранието 
на општината Ливно;". 

Во текстот под 12 алинеите 1 и 2 се менуваат и 
гласат: 

„претседател Мискин Мирко Јово, судија на 
Општинскиот суд во Требиње, а за заменик Спа-
ховиќ Мустафа Муневера, судија на Општинскиот 
суд во Требиње; 

секретар Круниќ Сава Вилко, правен референт 
на Индустријата на алати во Требиње, а за заменик 
Вучуревиќ Спасо Жарко, службеник на Собрани-
ето на општината Требиње;". 

Во текстот под 14 алинејата 2 се менува и 
гласи: 

„секретар Чоло Веѓо Абида, началник на Од-
делението за народна одбрана на Собранието на 
општината Горажде, а за заменик Пљевљаковиќ 
Хилма Сабид, службеник на Собранието на општи-
ната Горажде;". 

Во текстот под 18 алинеите 1 до 3 се менуваат 
и гласат: 

„претседател Јовановиќ Пера Милан, судија на 
Општинскиот суд во Биелина. а за заменик Бербе-
ровиќ Сулејман Дервиш, судија на Општинскиот 
суд во Биелина; 

секретар Салихбеговиќ Авдо Хашим, началник 
на Одделението за финансии на Собранието на оп-
штината Биелина, а за заменик Максимовиќ Мак-
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оим Бранко, службеник на Собранието на општи-
ната Биелина; 

член Стаиќ Риста Драго, секретар на Општин-
скиот одбор на ССРН во Биелина, а за заменик 
Јовановиќ Павле Саво, службеник на Собранието 
на општината Виолина." 

2. Во точката 1 оддел В. текст под 22 алинејата 
1 се менува и гласи: 

„претседател Станиќ Слободан, претседател на 
Окружниот суд во Иванград, а за заменик Дуло-
виќ Воин, претседател на Општинскиот суд во 
Иванград;". 

3. Во точката 1 оддел В. текст под 25 алинеите 
1 и 2 се менуваат и гласат: 

„претседател Раѓеновиќ Спасое, претседател на 
Окружниот суд во Бјеловар, а за заменик Михо-
чка Ивица, претседател на Општинскиот суд во 
Бјеловар; 

секретар Ковачиќ Владо, ОКОЛИСКИ јавен обви-
нител во Бјеловар, а за заменик Богади Милан, 
судија на Окружниот суд во Бјеловар;". 

Во текстот под 26 алинејата 2 се менува и гласи: 
„секретар Цвииќ Душанка, службеник на Со-

бранието на општината Копривница, а за заменик 
Бишкуп Маријан, судија на Општинскиот суд во 
Копривница;". 

Во текстот под 33 алинеите 1 и 3 се менуваат 
и гласат: 

„претседател Заниновиќ Јаков, судија на Окру-
жниот суд во Славенска Пожега, а за заменик Ве-
селиновиќ Јагода, судија на Општинскиот суд во 
Славенска Пожега; 

член Будимир Михаило, началник на Одделе-
нието за општествени служби на Собранието на оп-
штината Славонска Пожега, а за заменик Тир 
Жељко, службеник на Собранието на општината 
Славонска Пожега,". 

Во текстот под 34 алинеите 2 и 3 се менуваат 
и гласат: 

„секретар Куна Матка, секретар на Собранието 
на општината Винковци, а за заменик Мелавац 
Маријан, службеник на Собранието на општината 
Винковци; 

член Буковиќ Раде, секретар на Општинскиот 
одбор на ССРН во Винковци, а за заменик Деспот 
Стеван, секретар на Општинскиот синдикален совет 
во Винковци;". 

Во текстот под 38 алинејата 3 се менува и 
гласи: 

„член Грубешиќ Гуро, службеник на Собрани-
ето на општината Петриња, а за заменик Ќириќ 
Љубомир, претседател на Општинскиот одбор на Со-
јузот на младината во Петриња;". 

Во текстот под 40 алинејата 2 се менува и 
гласи: 

„секретар Лулиќ Кармело, службеник на Со-
бранието на општината Дубровник, а за заменик 
Пекас др Иво, службеник на Собранието на општи-
ната Дубровник;". 

Во текстот под 45 алинејата 3 се менува и гласи: 
„член Томановиќ Саво, општински јавен пра-

вобранител во Чаковец, а за заменик Брцковиќ 
Иван, шеф на Отсекот за општи работи на Собра-
нието на општината Лудбрег;". 

Во текстот под 50 алинеите 2 и 3 се менуваат и 
гласат: 

,.секретар Гонлија Вукашин, началник на Од-
делението за општествени служби на Собранието 
на општината Максимир, а за заменик Мишевиќ 
Боанко, службеник на Собранието на општината 
Пешчеиица; 

член Милановиќ Казимир, претседател на Кон-
ференцијата за општествена активност на жените 
Сесвете, а за заменик Бакулин Гуро, секретар на 
Општинскиот одбор на ССРН во Дуго Село; 

4. во точката 1 оддел Г. текст под 52 алинеите 
1 до 3 се менуваат и гласат: 

„претседател Талевски Александар, судија на 
Окружниот суд во Битола, а за заменик Хаџи Коста 
Диоген, судија на окружниот суд во Битола; 

секретар Кацујани Тома, службеник од Битола, 
а за заменик Георгиевски Јанко, службеник од Би-
тола; 

член Николовски Тома, претседател на Општин-
скиот синдикален совет во Битола, а за заменик 
Спасеновски Славко, општествено-политички ра-
ботник од Битола;" 

Во текстот под 53 алинеите 1 до 3 се менуваат и 
гласат: 

„претседател Атанасовски Гоко, претседател на 
Окружниот суд во Куманово, а за заменик Дими-
триевски Трајко, судија на Окружниот суд во Ку-
маново; 

секретар Станковиќ Јаков, службеник од Ку-
маново, а за заменик Наковски Саво, околиски ја-
вен правобранител во Куманово; 

член Спасовски Звонимир, службеник од Кума-
ново, а за заменик Ролиќ Александар, службеник 
од Куманово;". 

Во текстот под 56 алинеите 1 до 3 се менуваат 
и гласат: 

„претседател Клетнички Асен, претседател на 
Окружниот стопански суд во Скопје, а за заменик 
Арсенски Павле, судија на Окружниот суд во Ско-
пје; 

секретар Селовски Васе, службеник од Скопје, 
а за заменик Павловски Благое, судија на Врхов-
ниот суд на Македонија; 

член Секуловски Блаже, претседател на Град-
скиот одбор на синдикатот на општествените деј-
ности, а за заменик Димишковски Димитар, служ-
беник од Скопје;". 

Во текстот под 57 алинеите 1 до 3 се менуваат 
и гласат: 

„претседател Чучурски Перо, претседател на 0 -
кружниот суд во Штип, а за заменик Василев Ди-
митар, судија на Окружниот суд во Штип; 

секретар Браколски Гаврил, службеник од 
Штип, а за заменик Кулаков Ангел, службеник од 
Штип; 

член Кошевалиски Трајко, службеник од Штип, 
а за заменик Пилатов Благој, службеник од Штип;". 

5. Во точката 1 оддел Д. текст под 62 алинејата 
2 се менува и гласи: 

„секретар Волк Бојан, службеник од Цеље, а за 
заменик Еинфалт Терезије Иван, службеник од 
Цел,е;" 

Во текстот под 67 алинејата 3 се менува и гласи: 
„член Сашек Тилка, секретар на Општинскиот 

одбор на ССРН во Ново Место, а за заменик Мар-
кељ Антон Тоне, службеник на Собранието на оп-
штината Ново Место;". 

Во текстот под 69 алинејата 1 се менува и гласи: 
„претседател Петек Ладислав, претседател на 

Општинскиот суд во Мурска Собота, а за заменик 
Рошкар Андреј, судија на Општинскиот суд во 
Мурска Собота;" 

Во текстот под 70 алинеите 1 и 3 се менуваат и 
гласат: 

„претседател Бан Владимир, претседател на Оп-
штинскиот суд во Птуј, а за заменик Стипловшек 
Франц Франц, судија на Општинскиот суд во Птуј; 

член Коларич Миха, секретар на Собранието на 
општината Птуј, а за заменик Чарман Јожица, слу-
жбеник на Собранието на општината Птуј;". 

6. Во точката 1 оддел Г. текст под 75 алинејата 
3 се менува и гласи: 

„член Кривокапиќ Милош Димитрие, службеник 
на Собранието на општината Нов Белград, а за за-
меник Румениќ Воин Радомир, службеник на Соб-
ранието на општината Нов Белград;". 

Во текстот под 102 алинеите 2 и 3 се менуваат 
и гласат: 

„секретар Јовановиќ Јовица Бранислав, секре-
тар на Собранието на општината Сента, а за заме-
ник Јухас Антал Антал, секретар на Собранието на 
општината Банка Топола; 

член Шереги Орбан Золтан, службеник на Соб-
ранието на општината Сента, а за заменик Павлица 
Никола Милан, директор на филијалата на Кому-
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налниот завод за социјално осигурување во Бан-
ка Топола;". 

Во текстот под 103 алинеите 2 и 3 се менуваат 
и гласат: 

„секретар Шарчански Јованка Стеван, службе-
ник на Собранието на општината Сомбор, а за за-
меник Релиќ Стеван Петар, службеник на Собра-
нието на општината Сомбор; 

член Матариќ Иван Иван, директор на Кому-
налната банка во Сомбор, а за заменик Матис Шан-
дор Шандор, директор на филијалата на Народната 
банка во Сомбар;". 

Во текстот под 120 алинејата 2 се менува и 
гласи: 

„секретар Божановиќ Стојан Радосав, службе-
ник на Собранието на општината Урошевац, а за 
заменик Рама Рамо Абид, службеник на филијала-
та на Народната банка во Урошевац;". 

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2 
6 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател. 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р. 

81. 

Врз основа на членот 130 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна ко-
мисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА ИЗ-
БОРНА КОМИСИЈА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ВО ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ 

И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Во Посебната изборна комисија за раководе-
ње со определени работи во врска со спроведува-
њето на изборите во воените единици и воените ус-
танови се именуваат: 

1) за претседател Деспот Миливој, полковник, 
судија на Врховниот воен суд; 

2) за член Гуриќ Милан, пешадиски полковник 
во Државниот секретаријат за народна одбрана; 

3) за член Јовановиќ Цветко, потполковник на 
Правната служба во Државниот секретаријат за 
народна одбрана; 

4) за член Војводиќ Мирко, пешадиски мајор во 
Државниот секретаријат за народна одбрана; 

5) за член Миловановиќ Милољуб, мајор на 
Правната служба во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3 
6 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ус-
ловите и начинот за вршење задолжителна имуни-
зација против заразни болести, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/65, се поткраднале долу 
наведените грешки, то се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА 

ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Во образецот бр. 4, кој е составен дел од пра-
вилникот, во колоната 2 наместо зборот: „вакцини-
рани" треба да стои: „за вакцинирање", а во ко-
лоната 3 наместо зборот: „ревакцинирани" треба да 
стои: „за ревакцинирање". 

Од Сојузниот секретаријат за здравство и со-
цијална политика, Белград, 5 февруари 1965 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 11 од Спогодбата помеѓу 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Романската Народна Република за изградба и 
експлоатација на хидроенергетскиот и пловидбениот 
систем „Ѓердап" на реката Дунав (Додаток на „Слу-
жбен лист на СФРЈ", — Меѓународни договори и 
други спогодби, бр. 8/64), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЧЛЕНОВИ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-РОМАНСКАТА МЕШАНА 

КОМИСИЈА ЗА „ЃЕРДАП" 

За претседател, заменик претседател, членови и 
заменици на членови на Југословеиско-романската 
мешана комисија за „Ѓердап" се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Хасан Шиљак, помошник сојузен секретар за 

индустрија; 
за заменик претседател: 
Драган Мирковиќ, помошник сојузен секретар 

за финансии; 
за членови и заменици на членови: 
2) Пантелија Јаковљевиќ, директор на Хидрое-

нергетското претпријатие „Ѓердап" во изградба; 
Јосип ХВОЈ, технички директор на „Енергопро-

јект" во Белград; 
3) Лука Данчевиќ, државен советник во Соју-

зниот секретаријат за сообраќај и врски; 
Александар Новаковиќ, директор на Секторот 

за експлоатација на Југословенското речно бродар-
ство; 

4) Душан Чкребиќ, помошник секретар на Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија на СР Ср-
бија; 

Аксентие Марковиќ, помошник секретар на Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија на СР Ср-
бија; 

5) Бернард Менаше, специјален советник во Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија; 

Миодраг Богоевиќ, помошник генерален дирек-
тор на Стопанската банка на СР Србија; 

6) Гуро Јовиќ, ополномошен министер II класа 
во Државниот секретаријат за надворешни работи; 

Радивое Стакиќ, ополномошен министер II кла-
са во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти; 

7) Никола Кешански, директор на дирекција во 
Југословенската инвестициона банка; 

Предраг Гурѓевиќ, директор на сектор во Зае-
дницата на југословенското електростопанство; 
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8) Маријан Брили, секретар на Советот за гра-
дежништво на Сојузната стопанска комора; 

Ѓуро Штрбац, советник во Советот за металната 
и електроиндустријата на Сојузната стопанска ко-
мора. 

Б. бр. 18 
1 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с, р. 

С О Д Р Ж И Н А 

50 

5Ј. 

Страна 

105 
Указ за прогласување на Законот за ми-
нималниот личен доход на работниците 
Закон за минималниот личен доход на ра-
ботниците — — — — — — — — 105 

Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за Вое-
номедицинската академија — — — — 106 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Военомедицинската академија — 106 

52. Одлука за овластување на државниот се-
кретар за народна одбрана да може да 
пензионира службеници пред истекот на 
рокот во кој тие можат да бидат на ра-
сполагање — — — — — — — — 107 

53. Одлука за давање регрес за рото-хартија 107 
54. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за здравствениот надзор над 
предметите за општа употреба — — — 107 

55. Правилник за Техничките прописи за ле-
сни челични градежи ка ј носечки челич-
ни конструкции — — — — — - — 111 

56. Правилник за Техничките прописи за спо-
еви со преднапрегнати вијци кај носечки 
челични конструкции — — — — — 111 

57. Правилник за Техничките прописи за пре-
глед и испитување на носечки челични 
конструкции — — — — — — — — 111 

58. Правилник за Техничките прописи за 
одржување челични конструкции за време 
на експлоатација ка ј носечки челични 
конструкции — — — — — — — — 112 

59. Правилник за Техничките прописи за ед-
ноставни конструкции на згради ка ј но-
сечки челични конструкции — — — — 112 

60. Правилник за начинот на вршење кон-
трола на квалитетот на добитокот за ко-
лење наменет за извоз — — — — — 112 

61. Наредба за дополнително утврдување на 
процентите за распределба на приходот 
на Југословенската лотарија — — — 

63. Наредба за примена на Одлуката за опре-
делување на премиите за суров памук во 
1965 година — — — — — — — — 

64. Наредба за примена на Одлуката за опре-
делување премија за кравјо млеко во 1935 
година —- — — — — — — — — 

112 

62. Наредба за примена на Одлуката за опре-
делување премија за пченица и 'рж во 
1965 година - - - - - - - - 113 

114 

114 

65. 

66. 

67. 

68. 

69 

70. 

71. 

72 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

Страна 
Наредба за продолжување на важењето во 
1965 година на Наредбата за примена на 
Одлуката за определување премија за до-
биток во 1964 година — — — — — — 115 
Упатство за начинот за определување на 

боречкиот додаток, за пресметување на 
извршените исплати и за евиденцијата на 
корисниците на боречки додаток — — 115 
Решение за југословенските стандарди за 
училишен мебел — — — — — — — 120 
Решение за југословенскиот стандард за 
железнички прагови од дрво — — — — 120 
Решение за југословенските стандарди за 
материјали за заварување на обоени ме-
тали — — — — — — — — — 120 

Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на дрво и плочи 
иверици — — — — — — — — — 120 
Решение за југословенските стандарди за 
материјали за воздушни водови од низок 
напон — — — — — — — — — 121 
Решение за југословенските стандарди за 
елементи за телекомуникации и електро-
ника — — — — — — — — - — 121 
Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на текстилната инду-
стрија — - — — — — — — — 121 
Решение за измена на југословенските 
стандарди од областа на текстилните про-
изводи — — — — — — — — — 121 
Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард за обрачи за тркала на 
шински возила — — — — — — — 121 

Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои се издадени привре-
мени дозволи за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија, а чие важење 
престанало — — — — — — — — 122 

Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на територијата на 
Југославија — — — — — — — — 122 
Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на територијата на 
Југославија, а на кои им е одобрена про-
мена на името — — — — — — — 124 

79. Решение за измена на Решението за име-
нување членови на републичките изборни 
комисии — — — — — — — — — 

80. Решение за измени на Решението за име-
нување членови на општинските изборни 
комисии — — — — — — — — — 

81. Решение за именување членови на Посеб-
ната изборна комисија за раководење со 
определени работи во врска со спроведу-
вање на изборите во воените единици и 
воените установи — — — — — — 

Исправка на Правилникот за условите и на-
чинот за вршење задолжителна имуниза-
ција против заразни болести — — — — 

124 

125 

127 

127 
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