
Среда, 14 октомври 1964 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 41 ГОД. XX 

560. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од Зако-
нот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 31/64) и чле-
нот 7 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година 
(„Службен д^ист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СЕМЕ ОД ВИ-
СОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА И 'РЖ ШТО СЕ 
ДАВА ВО ЗАМЕНА ЗА ПЧЕНКА ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации што се занима-
ваат со земјоделско производство, по исклучок во 
1964 година, им се исплатува премија од 23 динари 
за 1 килограм за сите количини семе од високород-
ни сорти пченица и 'рж што до 30 ноември 1964 
година ќе им ги дадат во замена и испорачаат на 
индивидуалните земјоделски производители со кои 
засновале кооперативен однос за производство на 
пченица и 'рж од родот на 1965 година. 

Премијата од ставот 1 на оваа точка се испла-
тува само за оние количини семе од високородни 
сорти пченица и 'рж за кои е издаден атест од овла-
стените установи за контрола /на семе и кои на ин-
дивидуалните земјоделски производители им се да-
дени во замена во однос 1 kg семенска пченица или 
'рж за 1,6 kg пченка со 14% влага. 

2. Пченката што ќе ја добијат со оваа замена, 
стопанските организации од точката 1 на оваа од-
лука се должни да им ја продадат на овластените 
претпријатија за промет на жито на големо или на 
Дирекцијата за исхрана по цена од 52 динари за 1 
килограм. 

3. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува на товар на средствата, предвидени со 
сојузниот буџет за регреси и премии во областа на 
зем ј од е л ството. 

4. Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство, во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии и со- сојузниот секретар за трговија, ќе донесе, 
по потреба, поблиски прописи за начинот, постап-
ката и условите за остварување на премијата, за тоа 
кои стопански организации од точката 1 на оваа 
одлука имаат право на премија, како и за тоа за 
кое семе од високородни сорти пченица и 'рж може 
да се исплатува премијата од точката 1 »а оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 143 
8 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

561. 
Врз основа на членот 18 став 3 и членот 65 од 

Законот за кредитните и други банкарски работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62) и чле-
нот 129 став 3 од Законот за банките („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 30/62 и 53/62), на предлог 
од Народнота банка, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НД ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-

ТЕ БАНКИ КАЈ^ НАРОДНАТА БАНКА 
1. Во Одлуката за височината на задолжител-

ната резерва на деловните банки к а ј Народната 
банка („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/63 и 4/64) 
во точката 1 проценот: „20°/о" се заменува со проце-
нтот: „30°/о". 

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

Р. п. бр. 142 
7 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

562. 
Врз основа на членот 119 од Законот за орга-

ните на внатрешните работи („Службен лист на 
ФНРЈ'% бр. 30/56), сојузниот секретар за внатрешни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ПРЕСТОЈОТ И ДВИЖЕЊЕТО НА 
СТРАНЦИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за престојот и движењето на 

страниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/59) во 
членот 5 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Дозволата за привремен престој служи и за 
утврдување на идентитетот на нејзиниот имател 
кога со себе не носи патна исправа." 

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 5 до 7. 
Член 2 

Образецот А — Дозвола за привремен престој 
за странци, кој е отпечатен кон Правилникот за 
престојот и движењето на странците, се менува 
така Што да гласи: 

Образец А 
(формат 70X100 mm) 

Насловна страна 
„Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 
Грб 

Д О З В О Л А 
ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ЗА СТРАНЦИ 

Вр. 1 
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Страна 1 
Фамилијарно и родено име — 
Датум и место на раѓањето • 

Место и земја на постојаниот престој 

Државјанство 
Занимање 
Број на патната исправа 
Патната исправа важи до — 

Страна 2 
Се одобрува привремен престој на територијата на 
Југославија до 

со цел за — 
Место на живеалиштето и адреса — 

Издадена од СВР 
Датум 

МП 
Потпис 

Фотографија 
(2,5X3,5 cm) 

Потпис на имателот на дозволата 

Забелешка: 
1. Дозволата служи и за утврдување идентитетот 

на нејзиниот имател кога со себе не носи патна 
исправа. 

2. Дозволата не важи како документ за премин на 
државната граница. 

3. Имателот е должен да ја пријави промената на 
местото на живеалиштето. 

4. Пред напуштањето на Југославија имателот е 
должен да му ја врати дозволата на органот што 
ја издал." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот дед од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 733 
5 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Воин Лукиќ, е. р. 

563. 

Стран 3 
Престојот се продолжува до 
датум на продолжувањето — 

МП 
Потпис 

Престојот се продолжува до 
датум на продолжувањето — 

МП 
Потпис 

Престојот се продолжува до 
датум на продолжувањето — 

МП 
Потпис 

Страна 4 
Место за запишување на промената на 

живеалиштето 

Место и адреса 

Датум 
МП 

Потпис 

Место и адреса 

Датум 
МП 

Потпис 

Место и адреса 

Датум 
МП 

Потпис 

Место и адреса 

Датум 
МЦ 

Потпис 

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 ОПШТИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА НО-

СЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Носечките челични конструкции ќе се изведу-

ваат според Општите технички прописи за носеч-
ките челични конструкции, што се напечатени во 
Додатокот на „Службен лист на СФРЈ" и се соста-
вен дел на 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 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

564. 

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 СТАБИЛНОСТА 

ИА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Стабилноста на носечките челични конструкции 

мора да им одговара на Техничките прописи за 
стабилноста на носечките челични конструкции, 
што се папечатени во Додатокот на „Службен лист 
на СФРЈ" и се составен дел на овој правилник. 



Среда, 14 октомври 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 41 — Страна 763 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 
Бр. 04-351/19-64 

25 септемвои 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

565. 
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 ДЕЈСТВОТО НА 
ВЕТРОТ ВРЗ НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОН-

СТРУКЦИИ 
Член 1 

Дејството на ветрот врз носечките челични кон-
струкции се регулира со Техничките прописи 
за дејството на ветрот врз носечките челични кон-
струкции, кои се напечатени во Додатокот на 
„Службен лист на СФРЈ" и се составен дел на 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 септември ,1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

566. 
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 ЗАВАРЕНИТЕ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ КАЈ НОСЕЧКИТЕ 

ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 
Член 1 

' Заварените челични конструкции кај носечките 
челични конструкции 'ќе се изведуваат според Тех-
хничките прописи за заварените челични конструк-
ции кај носечките челични конструкции, што се 
напечатени во Додатокот на „Службен лист на 
СФРЈ" и се составен дел на 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 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

567. 
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 НОСЕЧКИТЕ 
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ СПОЕНИ СО ЗА-

КОВКИ И БИЈЦИ 
Член 1 

Носечките челични конструкции апоени со за-
ковки и виј ци ќе се изведуваат според Техничките 

прописи за носечките челични конструкции споени 
со заковки и виј ци, што се напечатени во Додатокот 
на „Службен лист на СФРЈ" и се составен дел на 
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 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

568. 

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 КВАЛИТЕТОТ 
НА ЗАВАРЕНИТЕ СПОЕВИ ЗА НОСЕЧКИ ЧЕ-

ЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Квалитетот на заварените споеви за носечки 

челични конструкции треба да им одговара и спое-
вите ќе се изведуваат според Техничките прописи 
за квалитетот на заварените споеви за носечки 
челични конструкции, што се испечатени во Дода-
токот на „Службен лист на СФРЈ" и се составен 
дел на 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 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. P-

569. 

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 ТОЛЕРАНЦИ-
ЈАТА НА МЕРИТЕ И ФОРМИТЕ КАЈ НОСЕЧКИТЕ 

ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Толеранцијата на мерите и формите кај носеч-

ките челични конструкции мора Да одговара 
на Техничките прописима толеранцијата на мерите 
и формите кај носечките 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 

25 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 
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570. 
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 ЛЕЖИШТАТА 
И ЗГЛОБОВИТЕ КАЈ НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ 

КОНСТРУКЦИИ 
Член 1 

Лежиштата и зглобовите к а ј носечките челични 
конструкции ќе се изведуваат според Техничките 
прописи, за л о в и ш т а т а и зглобовите к а ј носечките 
челични конструкции, што се напечатеки во Дода-
токот на „Службен лист на С Ф Р Ј " 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 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. Р 

571. 
Врз основа на точката 24 став 2 од Одлуката за 

спроведување на мерките на општата кредитна по-
литика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ ' \ -
бр. 4/64 и 24/64), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВО-
ТО ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО МО-
Ж А Т ДА СЕ ОРОЧУВААТ КАЈ БАНКИТЕ И 
ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОБВРЗ-

НИЦИ И БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ 
1. Во Упатството за општествените средства што 

можат да се орочуваат к а ј банките и да се користат 
за вложување во обврзници и блага јнички записи 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 17/63,. 42/63 и 23/64), 
во точката 1 став 2 зборовите: „до крајот на годи-
ната" се заменуваат со зборовите: „во периодот од 
една година од денот на орочувањето, вклучиво и 
обврските што не би биле измирени до денот на 
орочувањето на средствата". 

2. Во точката 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Стопанските организации и установи кои ра -
ботат според принципите на стопанското работење 
а кои имаат непокриени загуби, не можат додека 
имаат такви загуби средствата на својот деловен 
фонд да ги вложуваат к а ј банките во орочени де-
позити, обврзници и блага јнички записи. 

Општествено-политичките заедници, општестве-
ните фондови за шкодство, заводите за социјално 
осигурување и други организации што к а ј банката 
користат кредит за покривање на разликата која 
настанува поради нерамномерно притечуѕање на 
предвидените приходи во однос на расходите, не 
можат за време на користењето на тој кредит кои 
и да било свои средства да вложуваат к а ј банките 
во орочени депозити, обврзници и блага јнички за -
писи." 

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

Бр. 2-422-71 
9 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е р. 

ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 
ЗА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

кои се составен дел од: Правилникот за Општите 
технички прописи за носечките челични конструк-
ции, Правилникот за Техничките пропис за деј-
ството на ветрот врз носечките челични конструк-
ции, Правилникот за техничките прописи за зава-
рените челични конструкции кај носечките чели-
чни конструкции, Правилникот за Техничките про-
писи . за носечките челични конструкции споени со 
заковки и вијци, Правилникот за Техничките про-
писи за стабилноста на носечките челични конструк-
ции, Правилникот за Техничките прописи за ква-
литетот на заварените споеви за носечки челични 
конструкции, Правилникот за техничките прописи 
за толеранцијата на мерите и формите кај восоч-
ните челични конструкции и Правилникот за тех-
н иште прописи за лежиштата и зглобовите кај но-
сечките челични конструкции, објавени во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 41/64, — објавени се како 
Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 41 64. 
Овие Технички прописи можат да се добијат преку 
Продавната служба на Службен лист на СФРЈ, ул. 
Јована Ристика бр. 1 Жиро-сметка 101-13-602-32. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

560. Одлука за определување премија за семе 
од високородни сорти пченица и ' рж што 
се дава во замена за пченка во 1964 
година — — — — — — — — — 761 

561. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината »а задолжителната резерва на де -
ловните банки к а ј Народната банка — 761 

562. Правилник за измена и дополнение на . 
Правилникот за ' престојот и движењето 
на странците — — — — — — — 761 

563. Правилник за Општите технички про-
писи за носечките челични конструкции 762 

564. Правилник за Техничките прописи за ста-
билноста на носечките челични кон-
струкции — — — — — — — — 762 

565. Правилник за Техничките прописи за 
дејството на ветрот врз носечките челични 
конструкции — — — 

566. Правилник за Техничките прописи за за -
варените челични конструкции к а ј но-
сечките^челични конструкции 

567. Правилник за Техничките прописи за но-
сечките челични конструкции стопени со 
заковки и ви ј ци — — 

568. Правилник за Техничките прописи за 
квалитетот на заварените споеви за но-
сечки челични конструкции — — — 

569. Правилник за Техничките прописи за 
толеранцијата на мерите и формите к а ј 
носечките челични конструкции — — 763 

-4- — 763 

— — 763 

— — — 763 

763 

570. Правилник за Техничките прописи за ле-
ж и ш т а т а и зглобовите к а ј носечките че-

" лични конструкции — — — — — — 764 
571. Упатство за измена и дополнение на Упат-

ството за општествените средства што мо-
ж а т да се орочуваат к а ј банките и да се 
користат за в л о ж у в а њ е во обврзници и ^ 
блага јнички записи — — — — — — 764 


