„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува
во издание на српскохрватски односно
на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик - Огласи според тарифата - Жиро-сметка кај Народната
бапка за претплата и посебни изданија
101-13-602-32, за огласи 101-13-602^31.

Среда, 21 август 1963
БЕЛГРАД
БРОЈ 33

555%
Врз основа на членот 19 став 3 и членот 20 став
2 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ",
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ЗА

О Д Л У К А
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА СКОПЈЕ

I. Во Комисијата на Сојузниот извршен совет
за техничка помош на Скопје се именуваат:
за претседател:
1. Винко Хафнер, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за индустрија;
за членови:
2. Јосип Змајиќ, директор на Сојузниот завод
за меѓународна техничка соработка;
3. Ристо Бајалски, потпретседател на Сојузната
стопанска комора;
4 Вајо Скенџиќ, потпретседател на Централниот
совет на CCJ;
5. Хасан Шиљак, помошник сојузен секретар за
индустрија;
6. Милун Ивановиќ, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, и
7. Ѓуро Узелац, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за трговија.
II. Задачата ila оваа комисија е да ја организира, координира и насочува работата за давање
техничка помош на Скопје од земјата и странство.
III. Оваа одлука влегува во сила веднаш.
В. бр. 101
9 август 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
-Петар Стамболиќ, с. р.

556.
Врз основа на членот 19 став 3 и членот 20 став
2 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ",
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува
О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА
ШТЕТАТА НАСТАНАТА СО ЗЕМЈОТРЕСОТ
ВО СКОПЈЕ
I. Во Комисијата на Сојузниот извршен совет
за процена на штетата настаната со земјотресот во
СкопЈе се именуваат:

ГОД. XIX

Цена на овој број е 30.— дин. - претплата за 1963 година изнесува 2.300.—
дин., а за странство 3.300 динари, Редакција: Улица Јована Ристика бр.
I. Пошт. фах 226.- Телефони: централа 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661; Слу.
жба за претплата 51-732 и Продавна
служба 51-671.

за претседател:
1. Радомир Коматина, генерален директор на
Службата на општественото книговодство при Народната банка на СФРЈ;
за членови:
2. Васил Гривчев, член на Извршниот совет на
Македонија;
3. Милош Мацура, директор на Сојузниот завод
за статистика;
4. Сретен Бјеличиќ, генерален директор на Ј у гословенската заедница на осигурувањето;
5. Боро Гакевски, директор на Заводот за статистика на СР Македонија;
6. Иво Вински, научен советник во Економскиот
институт на СР Хрватска;
7. Бојан Конвалинка, помошник генерален директор на Службата на општественото книговодство;
8. Милијан Ѓурковиќ, претставник на Градското
собрание на Скопје;
9. Душан Тратник, советник во Сојузниот секретаријат за финансии.
II. Задачата на оваа Комисија е да изврши
процена на целокупната штета настаната со земјотресот во Скопје.
III. Оваа одлука влегува во сила веднаш.
Б. бр. 99
9 август 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

557.
Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за
придонесот од доход на стопанските организации
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62.
и 12/63У; во врска со членот 17 став 2 и членот 51
од Законот за придонесот за буџетите од личниот
доход на работнициве („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), Сојузниот секретаријат
за финансии издава
Н А Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ
ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН
И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ
1. Во Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од ф а милијата што на стопанските организации им се
признаваат како материјални трошоци („Службен
лист на ФНРЈ 4 ', бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 и
„Службен лет на СФРЈ", бр. 26/63) во точката 3
став 1 под 1 и 2 износот: „2.500" се заменува со
износот: „3.000", а во одредбите по 3 до 5 износот:
„2.000" - со износот: „2.500",

Страна 782 -

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј

Број 35

Среда, 21 август 1963

Ѓ

Во ставот 2 износот: „1.300" се заменува со
износот: „1.650".
2. Во точката 10 став 1 под 1 до 3 износот:
„1.300" се заменува со износот: „1.600", износот:
„1.200" - со износот: „1.500", а износот: „1.150" —
со износот: „1.450".
3. Во точката 11 износот: „6:000" се заменува
со износот: „7.500".
4. Во точката 13 став 1 зборовите: ,,до износот
од 56 динари по час — за машиноводачите и огнарите, а за другиот персонал — до 46 динари по час,"
се заменуваат со зборовите: „до износот од 70 динари по час — за машиноводачите и огнарите, а за
другиот персонал — до 60 динари по час,".
5. Во точката 14 став 1 под 1 до 4 износот:
„850" се заменува со износот: „1.000", износот: „700"
— со износот: „850", износот: „550" — со износот:
„700", а износот: „400" — со износот: „550".
6. Во точката 15 став 1 под 1 до 4 износот:
„500" се заменува со износот: „600", износот „400"
'— со износот: „500", износот: „350" — со износот:
„450", а износот: „250" — со износот: „350".
7. Во точката 16 став 1 под 1 и 2 износот: ,,1.100"
се заменува со изоност: „1.300", а износот: „1.000" —
со износот: „1.200".
8. Во точката 22 износот: „36" се заменува со
износот: „45".
9. Во точката 27 став 1 во одредбите под 1 до 5
Износот: „1.100" се заменува со износот: „1.300",
износот: „900" — со износот: „1.100", износот:
„600" - со износот: „750", износот: „250" - со изност-^,350", а износот: „200" - со износот: „300".
^JQJ Во точката 32 став 1 под 1 и 2 износот:
„13.000" се заменува со износот: „16,000", а износот:
„10.000" - со износот: „12.500".
11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на
објавувањето во „Службен
лист на
СФРЈ", а ќе се применува од 1 септември 1963 година.
Бр. 1-13351/1
31 јули 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

558.
Врз основа на точката 1 став 1 под 4 од Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки
ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63). на
предлог од Главниот сојуз на земјоделските задруги на Југославија. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИБАРСКИТЕ ЗАДРУГИ
НА СЛАТКОВОДНОТО РИБАРСТВО ШТО ИМААТ
ПРАВО НА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ
1. Право на регрес за вештачко ѓубре според
Одлуката за давање регрес при подажбата на вештачко ѓубре за потребите на земјоделството и шумарството, имаат сите рибарски задруги на слатководното рибарство што се определени со Наредбата
за определување на рибарските задруги на слатководното рибарство што имаат право на регрес („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/59) — за количините
потребни за ѓубрење на тревниците во рибникот.
2. Оваа наредба влагува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 06-2258/1
7 август 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

559.
Врз основа
4 од Законот
жбен лист на
венскиот завод

на членот 4 став 1 и членот 25 став
за југословенските стандарди („СлуФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југослоза стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЗГРАДАРСТВОТО
1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенска
стандарди:
— Лифтови за лица. Димензии на
возното окно и ка)бината — JUS M.D1.500
— Мали товарни лифтови. Димензии на возното окно и кабината
JUS M.D1.501
2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у гословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.
3. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила
на 1 јануари 1964 година.
Бр. 17-5596/1
15 август 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,^
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

560.
Врз основа на членот 86 од Уредбата за трговската дејност и трговските препријатија и дуќани
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60,
13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот
За формирањето на единствени стопански комори
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), претставниците на советите на Сојузната стопанска комора
за трговија, за земјоделство и прехранбена индустрија, за надворешна трговија и на Главниот сојуз на земјоделските задруги на Југославија, на
состанокот одржан на 16 мај 1963 година, постигнаа

ДОГОВОР
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СЕМКИТЕ ОД
ТИКВА ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА
1. Стопанските организации што се занимаваат
со промет односно со преработка на тиквини семки
можат ,овие семки да ги купуваат од земјоделски
и други производителски организации и од земјоделски задруги по цената од најмногу 120 динари
за 1 килограм нето тежина.
Цената од ставот 1 на оваа точка се подразбира
за производ франко натоварен во превозно средство во место на продавачот, од квалитет со содржина на масло до 380/о, влага до 10%) и нечистота
до 3%. Секое отстапување од овој квалитет во поглед на нечистотата и влагата ќе се пресметува помалу или повеќе од договорената цена во однос 1 :1
за секој процент на отстапувањето.^
2. Овој договор е задолжителен, согласно со одредбите од чл. 86 и 88 на Уредбата за трговската
дејност и трговските претпријатија и дуќани.
3. Овој договор влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Ф

Бр. 19567
13 август 1963 година
Белград
Сојузна стопанска комора
Потпретседател,
Ристо Бакалски, с. р.

I

Среда, 21 август 1963

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

УКАЗИ
Претседателот на Републиката врз основа на
членот 217 став 1 точк-а 3 од Уставот, а по предлог
од државниот секретар за надворешни работи,
донесува'
У К А З
ЗА отповик ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА
РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА
РЕПУБЛИКА
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Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТИ
СТОПАНСКИ РАБОТИ
За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за општи стопански работи се назначува Душан
Чеховин, самостоен советник во истиот Секретаријат.
Б. бр. 98
25 јули 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет

I
Се отповикува
Јоже Брилеј од должноста на и з в о н ^ д е н и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата
Арапска Република.
II
Се назначува
Салко Фејиќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Арапска Република.
III
Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 19
13 август 1963 година
Белград
Претседател
на Републиката,
Јосип Рроз Т И Т О , С. р.

РЕШЕНИЈА.
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),
Сојузниот извршен совет донесува

РБШБНИБ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР
в о СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ
За државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии се назначува Владимир Цериќ,
државен потсекретар во Сојузниот извршен совет.
Б. бр. 83
18 јули 19вЗ година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

OД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ
НА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА

СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републико
Србије" во бројот 22 од 1 јуни 1963 година објавува:
Решение за измена на Решението за именување чланеви на околиските и општинските изборни
комисии за спроведување на изборитве за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република '
Србија;
Договор за највисоките цени за свежа јагода
и малина од родот на 1983 година по кои ќе се
купуваат од индивидуалните земјоделски производители.
Во бројот 23 од 6 јуни 1963 објавува:,
Решение за разрешување помошникот на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање;
Решение за назначување директор на Институтот за економика на индустријата;
Договор за минималните гарантирани цени за
договореното производство и за највисоките откупни цени за недоговорените производство — гоење
на јагниња, гнилежите а, овци и оанм по кои можат
да се купуваат од индивидуални земјоделски производители;
Објава на имањата на кандидатите за пратеници
на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Србија избрани во оиштинсиигге собранија на 3 јуни 1963 година.
НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА PEПУБЛИКА ХРВАТСКА
„Народне новине" службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 23 од 23 мај
1963 година обујавуваат:
Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за иселенички прашања;
Договор за највисоките откупни цени за вишна
мараска од родот на 1963 година.
Во бројот 24 од 30 мај 1963 година нема службен дел.
Во бројот 25 од 5 јуни 1963 година објавуваат:
Решение за определување на установите што
се сметаат како социјални установи;
Попис на кандидатите избрани во општинските
собранија на 3 јуни 1963 година за Републичкиот
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С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ

Среда, 21 август 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕсобор на Саборот на Социјалистичка Република
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Хрватска;
Исправка на решението за утврдување на шум„Службен весник на Социјалистичка Република
скостопанските подрачја и за4 доделување шуми и
Македонија" во бројот 15 од 12 април 19"63 година
други земјишта во општествена сопственост на
објавува:
користење.
Одлука за прогласување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија со текст од
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕистиот;
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Одлука за прогласување на Уставниот закон за
„Службен лист Социјалистичке Републике Бо- спроведување на Уставот на Социјалистичка Репусне и Херцеговине" во бројот 12 од 5 априла 1963
блика Македонија со текст од истиот;
година нема службен дел.
Указ за прогласување на Законот за организаВо бројот 13 од 9 април 1963 година објавува: цијата и работењето на Извршниот совет со текст
од истиот;
Уредба за оснивање Републичка комисија за
Указ за прогласување на Закониот за избор на
водостопанство;
пратеници на Собранието на Социјалистичка РепуУредба за измени и дополненија на Уредбата за
определување на републичките матични управни бли-ка Македонија, со текст од истиот;
Указ за прогласување на Законот за избор на
органи за прашањата на стручното оспособување на
одборници на општинските и околиските собранија,
кадрите;
со текст од истиот;
п
Одлука за намалување на данокот на доход за
Указ за прогласување на Законот за изборни
услужните занаетчиски дуќани за 1963 година;
единици за избор на пратеници на Собранието на
Одлука за измена и дополнение на Одлуката за
начинот на користење на патничките автомобили во Социјалистичка Република Македонија, со текст од
општенствена сопственост за определени функцио- истиот;
Одлука за распишување на избори за пратенинери во HP БиХ;
ци на Собранието на Социјалистичка Република
Правилник за организацијата и работата на
Македонија;
специјалните основни училишта;
Одлука за распишување на избори за одборниПравилник за условите за основање установи за
ци на општинските и околиските собранија;
стручно образование и за минималните барања за
Одлука за именување членови на Републичка
давање на општопризнаените степени на стручно
изборна комисија за спроведување на изборите за
образование;
избор на пратеници на Собранието на СоцијалистиНаредба за расподелба на средствата на дотацичка Република Македонија;
јата за инвестиции во областа на туризмот на врз
Одлука за именување членови на Републичка
општествените инвестициони фондови на општините;
избореа комисија за спроведување на изборите за
Наредба за измени и дополненија на Наредбата
избор на одборници на општинските и околиските
за стопанските дејности што се сметаат за слични
собранија;
на занаетчиска дејност;
Одлука за распуштање на Народното собрание
Наредба за дополнение на Наредбата за вршење
на Народна Република Македонија од Четвртото
"домашна дејност;
свикување.
Решение за разрешување на генералниот дирекВо бројот 16 од 27 а-прил 1963 година објавува:
тор на Стопанската банка на H P БиХ;
Одлука за расподелба на средствата за нестоРешение за назначување генерален директор на
пански инвестиции и начинот на нив-ното кориСтопанската банка на H P БиХ;
стење;
Решение за назначување помошник на секретаНаредба за определување подрачја во кои на
рот за индустрија и градежништво на Извршниот
домаќинствата може да им се одобруваат кредити
совет на H P БиХ;
за зголемување на капацитетите и подоб-рувањето
Решение за разрешување на помошникот на
условите за сместувале и исхрана на туристи;
секретарот на Извршниот совет на H P БиХ.
Решение за именување на Членови на околиВо бројот 14 од 11 април а 1963 година објавува:
ските и општинските изборни комисии за избор на
Одлука за прогласување на Уставот на Социјапратеници на Собранието на Социјалистичка Репулистичка Република Босна и Херцеговина;
блика Македонија;
Устав на Социјалистичка Република Босна и
Решение за одобрување основањето и работата
Херцеговина;
на Здружението на стручните учителки по екоУставен закон за спроведување на Уставот на
номика на домаќинството на H P Македонија;
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;
Исправка на Одлуката за плаќање на придонеЗакон за изборот на општинските и околиските
сите за лица вон работен однос осигурени според
одборници;
прописите за социјално осигурување.
Закон за изборот на републичките пратеници;
Закон за изборните единици за избор на републичките пратеници;
СОДРЖИНА:
Страна
Закон за организацијата и работата на Изврш555.
Одлука
за
именување
членови
на
Коминиот совет;
сијата за техничка помош на Скопје — 781
Одлука за распишување ита изборите на прате556. Одлука за именување Комисија за проници за Републичкото собрание;
цена на шетата настаната со земјотресот
Одлука за распишување избори за одборници
во Скопје
— — — — — — — 781
на општинските и околиските собранија;
557. Наредба за измени на Наредбата за издаОдлука за именување членови на Републичката
тоците за службени патувања, работа на
изборна комисија за избор на републички пратетерен и одвоен живот од фамилијата што
ници;
на стопанските организации им се приОдлука за распуштање на Народно собрание
знаваат како материјални трошоци — — 781
на H P БиХ;
558. Наредба за определување на рибарските
Правилник за чување на фондот за рибите;
задруги за слатководното рибарство што
Наредба за дополнение на Наредбата за опреимаат право на регрес на вештачко ѓубре
782
делување на установите што ќе вршат испитување
на здравствената состојба и квалитетот на семен- - 559. Решение за југословенските стандарди од
областа на зградарството — — — — 782
ските стоки;
560. Договор за највисоките цени на сенките
Упатство за легитимацијата на земјоделските
од тиква од родот на 1963 година — — 782
инспектори.
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