
Среда, 25 април 1964 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 16 ГОД. X X 

201. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Р е п у б л и -
ка Југославија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ З А 
ОДЛИКУВАЊАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за одликувањата, што го усвои Со-
јузнава скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 31 март 1964 година и на седницата на Орга-
»изационо-политичкиот собор од 7 април 1964 го-
дина. 

ПР бр. 50 
7 април 1964 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за одликувањата 
„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 55/55, 27/56, 27/60 и 
10/61) сб усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југослави ја и во него се 
в р ш а т измени и дополненија , кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОДЛИКУВАЊАТА 

Ч л е н 1 
Во Законот за одликувања („Службен лист на 

Ф Н Р Ј " , бр, 55/55^ 27/56, 27/60 и 10/61) во членот 2 
ставот 1 се менува и гласи: 

„Одликувањата се ордени и медали." 

Ч л е н 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Да се одликуваат м о ж а т поединци, воени еди-

ници, работни и други организации. 
Да се одликуваат можат и странски д р ж а в ј а н и 

и странски установи и организации." 

Ч л е н 3 
. Во членот 5 став 2 зборовите: „да ги носи сите 

одликувања" се заменуваат со зборовите: „да носи 
секое одликување" . 

Ч л е н 4 \ 
Во членот 6 зборовите: „доколку тоа со друг 

закон не е пропишано поинаку" се заменуваат со 
зборовите: „или за определени случаи органот што 
ќе го определи Советот"* 

Ч л е н 5 
Во членот 7 зборовите: „освоен ако со одделен 

закон или со уредба е определено поинаку" се 
бришат. 

Ч л е н 6 
Во членот 8 се додава нов став 1, ко ј гласи: 
„ О д л и к у в а њ а за граѓански заслуги се доде-

луваат во ф о р м а на ордени и медали." 
Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3. 

Ч л е н 7 
Во членот 9 се додава нов став 1, к о ј гласи: 
„Одликувањата за воени заслуги се доделуваат 

во ф о р м а на ордени и медали." 
Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3. 

Ч л е н 8 
Во членот 12 се додава уводна одредба, ко ја 

гласи: 
„Одделни ордени утврдени со овој з акон се до-

делуваат , и тоа:". 
Ч л е н 9 

Во членот 13 се додава уводна одредба, ко ја 
гласи: 

„Одделни медали утврдени со овој закон се до-
делуваат , и тоа:". 

Ч л е н 10 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Секој орден и медал ја имаат свој статут. 
Статутот на орденот и статутот на м е д а л ј а т з 

содржат опис на ор денот односно медал јата, к а к о 
и одредби за носењето на орденот односно медал-
јата. 

Статутите ги донесува Претседателот на Репу-
бликата." 

Член 11 
Во членот 15 ставот 3 се менува и гласи: 
„Иницијатива за одликување м о ж е да даде р а -

ботна и друга организација и д р ж а в е н орган." 

Член 12 
Во членот 16 став 1 зборовите: „декретот одно-

сно" се бришат. 
Ставот 2 се брише. 
Ставот 3 станува став 2. 
Се додава нов став 3, ко ј гласи: 
„ Ш е ф о т на К а н ц е л а р и ј а т а на ордените го из -

дава уверението за одликувањето." 

Ч л е н 13 
Во членот 17 ставот 2 се менува и гласи: 
„Кога се одликува неко ј што во времето на од-

л и к у в а њ е т о не бил во ж и в о т или кога на одлику-
ваниот не му е предаден знакот на одликувањето 
додека тој бил ж и в , знакот на одликувањето им 
предава на членовите на неговата ф а м и л и ј а и за тоа 
им се издава уверение " 

П о ставот 2 се додава нов став 3, ко ј гласи: 
„По барање на ф а м и л и ј а т а на лице што е од-

л и к у в а н о пред донесувањето на овој закон, К а н ц е -
л а р и ј а т а н а ордените ќе и го издаде знакот на од-
ликувањето . " 
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Член 14 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Лицата одликувани со Орденот на народен хе -

рој, имаат право на полна здравствена заштита, на 
бесплатно односно повластено возење за определен 
број патувања и на парични примања." 

Член 15 
По членот 19 се додаваат нови чл. 19а до 19з, 

коч гласат: 
Член 19а 

На фамилијата на лице одликувано со Ор денот 
на народен херој што ќ е умре, односно на лицето 
или на организацијата што ќе го закопа таквото 
лице, и припаѓа надоместок на име трошоци за за-
коп во износ определен за осигурените лица во ме-
стото на закопот. Тие имаат право и на надоместок 
ва фактичните трошоци околу превозот на умре-
ниот од местото на смртта до местото на закопот. 

Член 196 
Членовите на фамилијата на лице одликувано 

со Орденот на народен херој (брачниот другар, де-
цата и родителите) имаат право на здравствена за -
штита под условите предвидени за членовите на 
фамилијата на осигурениците во Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 22/62 и 53/62). 

Член 19в 
Членовите на фамилијата на лице одликувано 

со Орденот на народен херој (брачниот другар, де-
цата и родителите) што ќе умре како и членовите 
на фамилијата на лице што е одликувано по смр-
тта, имаат право на парични примања, и тоа: ж е -
ната до смртта или премажувањето, децата до на -
пол нените 17 година, а ако се на школување н а ј -
долго до наполнетата 24 година од животот. На де-
цата што наполниле 17 години а се наполно неспо-
собни за работа, ова право им припаѓа за сето вре-
ме на траењето на таа неспособност. Родителите го 
имаат ова право до смртта. 

На децата од ставот 1 на овој член им припаѓа 
право на парични примања само ако им умрела 
или се премажила ма јка им. На родителите им при-
паѓа правото на парични примања само ако тоа 
право не го у ж и в а жената односно децата на умре-
ниот народен херој. 

Член 19г 
Сојузниот извршен совет ќе ги пропише по-

блиските одредби за правото на лицата одликувани 
со Орденот на народен херој на бесплатно односно 
повластено возење, височината на паричните при-
мања на тие лица, височината на паричните при-
мања на членовите на фамили јата на такви лица, 
како и начинот на остварувањето на п о в л а с т и в т е 
од чл. 19, 196 и 19в на овој закон. 

Поблиски прописи за начинот на исплатата на 
паричните примања од ставот 1 на овој член ќе до-
несе сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика. 

Член 19д 
Средствата за здравствена заштита, бесплатно 

односно повластено возење, и паричните примања 
на лицата од чл. 19, 196 и 19в на овој закон, како 
и средствата за трошоците за закоп од членот 19а 
на овој закон, се обезбедуваат со сојузниот буџет. 

Член 19ѓ 
Член на фамили јата на умрено лице одликува-

но со Орденот на народен херој кој за кривично 
дело извршено со смисленост е осуден на казната 
строг затвор или потешка казна го губи правото 
на здравствена заштита и парични примања. 

Член 19е 
Паричните примања по основот на одликување 

со Орденот на народен херој не подлежат на ника-
кво оданочување. 

Член 19ж 
Во постапката за остварување на правата по 

основот на Одликувањето со Орденот на народен 
херој не се плаќа такса. 

Ч л е н 19з 
На барање на одликувано лице што ќе го з а -

губи знакот на одликувањето ш е ф о т на Канцела -
ријата на ордените ќ е му издаде, со соодветен н а -
доместок, нов знак на одликувањето. 

Износот на надоместокот за одделни знаци на 
одликување го определува ш е ф о т на Канцелари-
јата на ор делите. 

Наместо загубената повелба или уверение се 
издава заверен препис." 

Член 16 
По членот 19з се додава нова глава IVa, која 

гласи: 
„IVa. Одземање на одликување". 

Член 17 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Одземањето на одликување како правна по-

следица на осуда во смисла на членот 37а од К р и -
вичниот законик („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
30/59, 11/62 и 31/62) настапува во овие случаи: 

1) одликувањата за заслуги во војна се одзе-
маат само во случај на осуда на одликуваниот со 
правносилна судска пресуда на казната строг за -
твор од 3 години или потешка казна за кривични 
дела против народот и државата , воени злосторства 
геноцид и кривични дела против оружените сили 
извршени за Е$еме на војна; 

2) другите одликувања се одземаат во случај 
на осуда на одликуваниот со правносшгна судска 
пресуда на казната строг затвор за кривичните де-
ла наведени во точката 1 од овој став. 

Судот м о ж е со пресуда да му го одземе одли-
кувањето, освен одликувањата за заслуги во војн^, 
и на лице што е осудено за некое друго кривично 
дело сторено со смисленост за кое ја изрекол ка -
зната строг затвор, ако на јде дека сторителот со 
извршеното дело се п о к а ж а л недостоен да биде но-
сител на одликување. 

Претседателот на Републиката може со актот за 
помилување да одлучи на лицето осудено на не-
која од казните од ст. 1 и 2 на овој член, и ако по-
милувањето не се однесува на главната казна, да не 
му се одземе одликувањето.^ 

Одликувано лице што ќе биде осудено на к а -
зната строг затвор, или на казната затвор, а на кое 
не му е одземено одликувањето, не може да го носи 
одликувањето за времето на извршувањето на к а -
зната." 

Член 18 
Членот 21 се брише. 

Член 19 
Називот: „V. Канцелари ја на ордените" и чл. 

22 и 23, се бришат. 

Член 20 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Со парична казна до^ 20.000 динари или со каз-

ната затвор до 30 дена ќ е се казни за прекршок: 
1) тој што неовластено носи знаци на одлику-

вање; 
2) тој што на одликувано лице на навредлив на-

чин ќе му го симне знакот на одликувањето." 

Член 21 
По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 
„Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице што неовластено изработува значки што 
имаат форма и изглед на орден или медалји. 
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Со парична казна до 100.000 динари или со к а з -
ната затвор до 30 дена ќ е се казни за прекршок 
поединец што неовластено изработува значки што 
имаат форма и изглед на орден ИЈЈИ медалја ." 

Член 22 
Во членот 25 став 1 зборовите: „имаат право на 

определени повластици, се заменуваат со зборовите: 
„имаат право на повластиците утврдени со овој 
закон", 

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„Лицата одликувани со орденот Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и 
со Златната медал ја на Оби лиќ установена во Црна 
Гора 1851 година имаат право на полна здравствена 
заштита, на бесплатно возење за определен број па-
тувања со железница, брод и автобус. 

Лицата одликовани со орденот Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви имаат право и на парични при-
мања. 

Членовите на фамилијата (брачниот другар, де-
цата и родителите) на лице што е одликувано со 
орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви имаат под 
условите од членот 19в на овој закон право на па -
рични примања." 

Досегашниот став 2 се брише. 
По новиот став 4 се додаваат нови ст. 5 до 7, 

кои гласат: 
„Сојузниот извршен совет ќе ги пропише по-

блиските одредби за правото на бесплатно возење 
со железница, брод и автобус на лицата од чле-
нот 25. став 2 на овој закон, височината на парич-
ните примања на лицата одликувани со орденот 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви односно на члено-
вите на нивната фамилија , како и начинот на ос-
тварувањето на повластиците од ст. 2, 3 и 4 на овој 
член 

Средствата за здравствена заштита, бесплатно 
возење со железница, брод и автобус и паричните 
примања на лицата од членот 25 ст. 2, 3 и 4 на овој з а -
кон, се обезбедуваат со сојузниот буџет. 

Поблиски прописи за начинот на исплатата >на 
паричните примања од ставот 4 на овој член ќе 
донесе сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика." 

Член 23 
По членот 25 се додаваат нови чл. 25а до 25в, 

кои гласат: 
„Член 25 а 

На лицата од членот 25 став 2 на овој закон 
што биле организатори, функционери и активни 
членови на квислиншки организации или се обе-
лежиле со таква работа, и кои поради таквата ра-
бота со правносилна судска пресуда се осудени на 
казната затвор во траење над 6 месеци или на к а з -
ната строг затвор, не им припаѓаат повластиците од 
тој став. 

Член 256 
Решенијата за повластиците утврдени со овој 

закон ги донесува Сојузниот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. Против овие р е ш е т к а 
може непосредно да се поведе управен ' спор. 

Член 25в 
Во постапката за остварување на правата по 

основот на одликување со орденот Караѓорѓееа ѕве-
зда со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со 
Златната мед ал ја на Обилиќ установена во Црна 
Гора 1851 година не се плаќа такса." 

Член 24 
Чл. 26, 27 и 28 се бришат. 

Член 25 
Во членот 29 уводната реченица е« менува и 

гласи: 

„Садените доделени пред донесувањето на З а -
. KdHOT за измени и дополненија на Законот за од-
ликувањата („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 10/61), се 
сметаат како соодветни ордени пропишани со тој 
закон, и тоа:". 

Член 26 
По членот 29 се додава нов член 29а, кој гласи: 
„Овластувањето што според членот 4 став 2 на 

овој закон му се дава на државниот секретар за 
народна одбрана и на другите воени старешини 
може да ги опфати само Орденот за храброст, Орде-
нот за воени заслуги со златни мечеви, Орденот 
партизанска ѕвезда со пушки, Орденот на народна-
та армија со сребрена ѕвезда, Орденот за воени за -
слуги со сребрени мечеви, Медал јата за храброст, 
Медал јата за воени заслуги и Медал јата за војнич-
ки добродетели." 

Член 27 
Во членот 30 уводната реченица се менува II 

гласи: 
„Со денот на влегувањето во сила на Законот* 

за одликувањата („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
55/55) престанаа да важат:" . 

Во истиот член зборовите: „Задолжителното 
толкување на членот 29 од Законот за востанову^ 
вање правото на пензија и за пензионирањето на 
државните службеници („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 56/47)", се бришат. 

Член 28 
Во сите одредби на овој закон зборовите: „Фен 

деративна Народна Република Југославија" се з а -
менуваат со зборовите: „Социјалистичка Федера -

тивна Република Југославија" , зборовите: „установи-
те, стопанските организации", кога под установа св 
имаат предвид самостојни установи, се заменувааФ 
оо зборовите: „работните организации", зборовите? 
„политичките организации" се заменуваат со зборо-
вите: „општествено-политичките организации", а 
зборовите: „општествените организации" се заме-
нуваат, согласно со текстот од законот, а во склад 
со Уставот, со зборовите: „општествено-политичките! 
организации" односно со зборовите: „општествено* 
-политичките организации и здруженија" . 

Член 29 
Се овластува Законодавно-правната комисија ив 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот: 
текст на Законот за одликувања, како и во соглас-
ност со измените и дополненијата што ги содржи 
овој закон да изврши потребно усогласување на! 
називите на органите и изразите употребени воѓ 
законот. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од дено1! -

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

202. 
Врз основа на членот 257 став 2 од Уставот наt 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија , Сојузната скупштина, на седницата на Сојуз«* 
ниот собор од 31 март 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ З А 

НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Претседателот на Републиката според членот 
257 став 3 од Уставот е претседател на Советот за 
народна одбрана. 

2. За членови на Советот за народна одбрана се 
именуваат: 

Потпретседателот на Републиката, 
Претседателот на Сојузната скупштина, 
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Претседателот на Сојузниот извршен совет, 
Заменикот на врховниот командант и д р ж а в е н 

Секретар за народна одбрана, 
Бакариќ др Владимир, сојузен пратеник, 
Веселинов Јован, сојузен пратеник, 
Маринко Миха, сојузен пратеник, 
Па јковиќ Ѓоко, сојузен пратеник, 
Пудар Ѓуро, сојузен пратеник, 
Црвенковски Крсте, сојузен пратеник, 
Државниот секретар за надворешни работи, 
Сојузниот секретар за внатрешни работи, 
Началникот на Генералштабот на Југословен-

ската народна армија. 
Помошникот на државниот секретар за народна 

одбрана (за цивилниот сектор), 
Помошникот на државниот секретар за народна 

одбрана (за тилот). 
3. Должноста на секретар на Советот ја вршат: 

началникот на Генералштабот на Југословенската 
народна армија — за прашањата во врска со ору-
жените сили и помошникот на државниот секретар 
за народна одбрана (за цивилниот сектор) — за пра-
шањата во врска со цивилната одбрана. 

АС бр. 108 
81 март 1964 година 

Белград 

Сојузна скупштина 

Потпретседател Претседател 
ца Сојузниот собор, ва Сојузната скупштина, 

Сергеј Крајгер, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

203. 
Врз основа на членот 2)7 став 1 точка 7 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Председаателот на Репубиката доне-
сува 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА К О М И С И -

ЈАТА ЗА П О М И Л У В А Њ А 

1. Се основа Комисија за помилувања (во пона-
тамошниот текст: Комисија) за вршење работи во 
врска со давење помилувања за кривичните дела 
предвидени со сојузни закони за кои дава поми-
лување Претседателот на Републиката. 

2. Комисијата, согласно со постапката за поми-
лување, проучува и му дава мислење на Претседа-
телот на Републиката за предлозите за помилување. 

3. Комисијата се состои од претседател и четири 
члена и нивни заменици, што ги именува Претсе-
дателот на Републиката. 

4. Комисијата работи во седници. 
За работата на седниците на Комисијата се води 

записник, 
5. Комисијата донесува деловник за својата ра -

бота 
6. Стручните и административните работи на 

Комисијата ги Ерши Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката. 

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

P. бр. 14 
31 март 1964 година 

Белград 

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

204. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Комисијата за помилувања 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 16/64), Претседателот 
на Републиката донесува 

О Д Л У К А 
ЗА И М Е Н У В А Њ Е ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА К О М И С И Ј А Т А З А П О М И Л У В А Њ А 

I. Во Комисијата за помилувања се именуваат: 
ѕа претседател 

1. Вељко Зековиќ, потпретседател на Сојузниот 
извршен совет; 
за заменик 

Ха јро Капетановиќ, претседател на Одборот за 
индустрија на Сојузниот собор на Сојузната скуп-
штина ; 
за членови: 

2. Светолик Лазаревиќ, претседател на Органи-
зационо-политичкиот собор на Собранието на Со-

' цијалистичка Република Србија; 
за заменик 

Димитар Алексиевски, пратеник на Сојузниот 
собор на Сојузната скупштина; 

3. др Миливој Рукавима, секретар на Сојузниот 
извршен совет; 
за заменик 

Кол* Широка, член на Извршниот совет на Со-
цијалистичка Република Србија; 

4. Деса Коштан, пратеник на Сојузниот собор 
на Сојузната скупштина; 
за заменик 

Мара Нацева , пратеник нај Социјалгао-здрав-
ствениот собор на Сојузната скупштина; 

5. Винко Хафнер , заменик сојузен секретар за 
индустрија; 
за заменик 

Ж а р к о Тубиќ, самостоен советник во Кабинетот 
на потпретседателот на Републиката. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

P. бр. 15 ' 
4 април 1064 година 

Белград 

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

205. 
Врз основа на членот 7- од Законот за уреду-

вање на имотните односи настанати поради л и к в и -
дација на правата и обврските на југословенските 
д р ж а в ј а н и врз основа на меѓународни договори 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 55/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА Д А В А Њ Е НАДОМЕСТОК НА ЛИЦАТА НАД 
К О И СЕ В Р Ш Е Н И ОПИТИ ВО Н А Ц И С Т И Ч К И Т Е 

ЛОГОРИ 

I. Општи - одредби 

Член 1 
Право на надоместок според оваа уредба имаат 

лицата што биле југословенски д р ж а в ј а н и на 25 
април 1961 година, над кои во нацистичките кон-
центрациони логори в о кои овие биле одведени! 
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поради својата раса, националност, вера, идеоло-
гија, политичко убедување, се вршени виво-ек-
сперименти за т.н. научни цели (опити), па по-
ради тоа нивниот организам е трајно оштетен или 
работната способност трајно намалена (во пона-
тамошниот текст: корисникот на надоместокот). 

Ч л е н . 2 
Надоместокот според оваа уредба ќ е се испла-

ти во височина на целиот износ на средствата до-
биени врз основа на Спогодбата помеѓу Државршот 
секретаријат за работите на финансиите на Ф Н Р 
Југославија и сојузниот министер на финансиите 
на Сојузна Република Германија за плаќањето во 
корист на југословенските држав јани кои како ж р -
тви на опити на ж и в и луѓе претрпеле оштетување 
на здравјето, склучена на 25 април 1961 и 7 септем-
ври 1963 година (во понатамошниот текст: Спогод-
бата) . 

II. Определување на надоместокот 

Член 3 
Височината на надоместокот им се определува 

на корисниците на надоместокот според степенот на 
оштетувањето на организмот и намалувањето на 
работната способност како последица на вршениот 
опит. 

Член 4 
Корисниците на надоместокот се, распоредуваат 

БО пет категории, и тоа: 
1) во I категорија — корисниците к а ј кои опи-

тите оставиле на јтешки последици'; 
2) во II категорија — корисниците мај кои опи-

тите оставиле тешки последици; 
3) во III категорија — корисниците к а ј кои опи-

тите оставиле средни последици; 
4) во IV категорија — корисниците к а ј кои опи-

тите оставиле лесни последици; 
5) во V категорија — корисниците к а ј кои опи-

тите оставиле на јлесни последици. 
Член 5 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 
начинот на определувањето на височината на надо-
местокот за одделни категории корисници на надо-
местокот. 

Член 6 
Решенија по барањата на корисниците на надо-

местокот за признавање на правото на надоместок 
донесува Комисијата за определување надоместок 
на лицата чии имотни права се ликвидирани врз 
основа на меѓународни договори (во понатамошниот 
текст: Комисијата), наведена во членот 5 од Зако-
нот за уредување на имотните односи настанати 
поради ликвидација иа правата и обврските на ју-
гословенските д р ж а в ј а н и врз основа на меѓународ-
ни договори. 

Постапката за остварување на правото на на-
доместок се поведува по барање на корисникот на 
надоместокот. 

Барањето се поднесува до Комисијата преку 
Уредот за заштита на југословенскиот имот во 
странство. 

Член 7 
Барањата на корисниците на надоместокот за 

признавање на правото на надоместок и предлозите 
за обнова на постапката во врска со тие барања, 
што ќе бидат поднесени по 31 август 1964 година, 
нема да се земаат во постапка. 

Член 8 
На барање на членовите на потесната ф а м и л и ј а 

(брачен другар, деца — родени во брак или вон 
брак и посвоеници) и на родителите на умрен ко-
рисник на надоместокот кој благовремено, додека 
бил ж и в поднесол барање за признавање на пра-
вото на надоместок, ќе се продолжи постапката ако 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба односно од денот на смртта на 

корисникот на надоместокот, поднесат барање да се 
продолжи постапката. 

Ако врз основа на барање на умрен корисник 
на надоместокот се утврди дека над него се вршени 
опити, на лицата од ставот 1 на овој член им при-
паѓа во еднакви делови надоместокот предвиден за 
корисниците на надоместок од V категорија. 

Ако корисник на надоместокот умре по донесу-
вањето на првостепеното решение ро кое му се опре-
делува надоместок, а пред да му е надоместокот во 
целина или делумно исплатен, надоместокот или 
неговиот неисплатен дел ќе им се исплати, на рам-
ни делови, на членовите на наговата потесна фами-
лија и на неговите родители. 

Член 9 
Комисијата ќе определи три постојани лекари 

вештаци кои на нејзино барање ќе даваат стручни 
известувања и мислења" за вршените опити над ко-
рисниците на надоместокот, за последиците на тие 
опити и во ко ја категорија од членот 4 на оваа 
уредба треба да се распореди корисникот на надо-
местокот. 

Комисијата ќе ги именува лекарите вештаци од 
ставот 1 на овој член од редот на познати медицин-
ски стручњаци. 

III. Исплата на надоместокот 

Член 10 
Исплата на надоместокот според оваа уредба ќе 

се изврши откако решенијата по сите благовремено 
поднесени барања ќ е станат конечни. 

Член 11 
Сојузниот секретар за финансии може да одлу-

чи исплатата на надоместокот според членот 10 од 
оваа уредба да се изврши и пред завршувањето на 
постапката по сите благовремени барања. 

Во случај на исплата на надоместок врз основа 
на ставот 1 од овој член, сојузниот секретар за ф и -
нансии е овластен од вкупниот износ добиен според 
Спогодбата да одвои дел кој според неговата про-
ценка ќе биде доволен за подмирување на корисни-
ците по чии барања решенијата не станале конечни. 

Член 12 
На секој корисник на надоместокот ќе му се 

исплати аванс во износ од 1,000.000 динари во рок 
од 30 дена откако ќе стане конечно решението со 
кое му е признаено правото на надоместок. 

Во износот на авансот од ставот 1 на овој член 
ќе се засмета и износот ко ј на корисникот на надо-
местокот му е исплатен по овој основ од Државниот 
секретаријат за работите на финансиите или од 
надлежните органи на Сојузна Република Герма-
нија. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 13 
Барањата за надоместок поднесени до Уредот 

за заштита на југословенскиот имот во странство 
пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 
ќе се сметаат дека се благовремено поднесени спо-
ред одредбите од оваа уредба. 

Член 14 
Постапката што по барање на корисникот на 

надоместокот пред денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба ја водел Уредот за^ заштита на југо-
словенскиот имот. во странство ќе се смета како 
постапка според оваа уредба. 

Член 15 
На корисниците на надоместокот што го изгуби-

ле југословенското држав јанство по 25 април 1961 
година, а кои немаат ж и в е а л и ш т е во Југославија, 
надоместокот ќе им се исплати во странство по пат 
на трансфер. 
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Член 16 
Сите трошоци на постапката според оваа уредба 

ќе се подмират од средствата на сојузниот буџет. 
Член 17 

Оваа уредба влегува во сила со денот »а објаву-
вањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

P. п. бр. 46 
8 април 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

206. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од З а -
конот за стопанско--плански те мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБЕН РЕГРЕС НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИТЕ НА КАЛЦИУМАМОНИУМ НИТРАТ 

ВО 1964 И 1965 ГОДИНА 

1. На стопанските организации што се занимаваат 
со производство на калциумамониум нитрат „KAN" 
NH4 N03 Са СОз со 20,5fl/o N им се одобрува во 1964 
и 1965 година посебен регрес во износ од 7.000 ди -
нари за 1 тон за количините продадени и испора-
чани од 1 јануари 1964 година на купувачите од 
точката 1 став 1 под 1 до 7 на Одлуката за давање 
регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за 
потребите на земјоделството и шумарството („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 30/63). 

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува од средствата доделени на сојузниот бу-
џет за регреси во областа на индустријата. 

3. Сојузниот секретаријат за индустрија, во сог-
ласност со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе 
донесе поблиски прописи за начинот, постапката и 
условите за остварување на регресот. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Сужбен лист на СФРЈ"* 

P. п. бр. 2Џ 
7 март 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Петар Стамболић е. р. 

207. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од З а -
конот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГ-
РЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ 
ЃУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО-

ТО И ШУМАРСТВОТО 

1. Во одлуката за давање регрес при продаж-
бата на вештачки ѓубриња за потребите на земјо-
делството и шумарство ( ,Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 30/63) во точката 2, став 1, под а) одредбите под 1, 
2 и 3 се менуваат и гласат: 

„1) Суперфосфат Са (ЊРО*)ѕ со 16°/о Р*Оѕ 14.300 
2) Суперфосфат Са (ЊРООѕ со 1Т°/о РгОг, 14.800 
3) Суперфосфат Са (ЊРО*)? со 18«/о Р~>Оѕ 15.800". 

Одредбите под 8, 9 и 10 се менуваат и гласат: 
„8) Калциумамониум нитрат „KAN" NH4 

NOa Са СОз со 20,5% N — — — 19.000 
9) Мешани ѓубриња (NPK) 8 : 8 : 8 — 17.600 

10) Мешани ѓубриња (РК) 1 4 : 9 — 16.500". 
2. Регресот според оваа одлука ќе се испла-

тува за сите количини вештачки ѓубриња прода-
дени и испорачани од 1 јануари 1964 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот %а објавувањето во „Службен лист на СФРЈ ' ' . 

P. п. бр. 29 
7 март 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ е. р. 

208. 
Врз основа на членот 60 в став 2 од Законот за 

буџетиве и финансирањето на самостојните уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ" , , бр. 52/59, 23/61, 
52^61, 28/62, 53/62 и 13/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 7/64), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ПАЗАРЕН 
ИНСПЕКТОРАТ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕСИ И 
ДАНОК НА ПРИХОДИТЕ ОСТВАРЕНИ ОД ДЕЈ-
НОСТА ШТО ЈА ФИНАНСИРА ПРЕКУ ПОСЕБНА 

СМЕТКА 

1. Сојузниот пазарен инспекторат не плаќа при-
донеси и данок на приходите остварени од надоме-
стокот за преглед на земјоделски производи наме-
нети за извоз, освен придонесот од личниот доход и 
придонесот и надоместоците што се пресметуваат и 
се плаќаат на примањата на кои се плаќа придонес 
за буџетите од личниот доход. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

P. п. бр. 45 
8 април 1964- година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

209. 

Врз основа на членот 141 став 3 и членот 207 
став 3 од Законот за организацијата и финансира -
њето на социјалното осигурување („Службен лист 
на Ф Н Р Ј ' ' бр. 22/62) и точката 2 од Одлуката за 
обезбедување средства за заедничкиот фонд за ре -
зерва на социјалното осигурување и за заеднички-
от фонд за резерва за додатокот на деца во 1964 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/64), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА РЕЗЕРВА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ЗАЕД-
НИЧКИОТ ФОНД ЗА РЕЗЕРВА ЗА ДОДАТОК НА 
ДЕЦА ВО 1964 ГОДИНА, КАКО И ЗА СЛУЧАИТЕ 
И Н А Ч И Н О Т НА К О Р И С Т Е Њ Е НА ТИЕ СРЕДСТВА 

/ 
1. Средствата обезбедени во сојузниот буџет за 

1964 година до височината и за намените утврдени 
со Одлуката за обезбедување средства за за еди им-
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киот фонд за резерва на социјалното осигурување 
и за заедничкиот фонд за резерва за додатокот на 
деца во 1964 година, ќ е ги пренесува Сојузниот се-
кретаријат за буџет и организација ва управата 
во корист на соодветните заеднички фондови за ре -
зерва установени к а ј Сојузниот завод за социјално 
осигурување во еднакви тримесечни рати, однапред. 

2. Средствата пренесени во заедничкиот фонд за 
резерва на социјалното осигурување и во заед-
ничкиот фонд за резерва за додатокот на деца 
според точката 1 од оваа одлука, можат да се кори-
стат за потребите за обезбедување на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување односно за 
потребите за обезбедување на додатокот на деца 
само ако од објектихвни причини во оделни репуб-
лички заедници дојде до несразмерно оптоварување 
со придонеси, та потребите не можат да се покријат 
со средствата добиени по највисоките стопи на при-
донесот за 'социјално осигурување и за додатокот на 
деца утврдени со закон. 

3. Собранието на Југословенската заедница на 
социјалното осигурување, по барањата на републич-
ките заедници на социјалното осигурување, ги опре-
делува износите кои од заедничките фондови за р е -
зерва им се доделуваат на републичките заедници 
заради покривање на средствата што недостигаат во 
нивните фондови. 

Кон барањето за доделување средства од заед-
ничките фондови за резерва мора да се поднесе 
доку ментаци ј а: 

1) за стопите на придонесот и за приходите 
остварени во изминатиот период врз основа на тие 
стопи, како и за извршените расходи; 

2) за обврските на фондовите утврдени врз осно-
ва на бројот на корисниците. 

4. Средствата на заедничките фондови за р е -
зерва можат да се доделуваат и во текот на година-
та како аконтација, до конечното пресметување на 
крајот на деловната година. Во тој случа ј мора да се 
поднесе и документација за очекуваните приходи во 
периодот за кој се бара аконтација. 

Исплатата на аконтацијата ја одобрува дирек-
торот на Сојузниот завод за социјално осигурување. 
За исплатата на аконтацијата му се поднесува изве-
шта ј на управниот одбор на Сојузниот завод за со-
цијално осигурување и на собранието на Југосло-
венската заедница на социјалното осигурување. 

Конечната пресметка на средствата исплатени 
на име аконтации ги одобрува собранието на Ј у -
гословенската заедница на социјалното осигуру-
вање. 

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

P. п. бр. 47 
8 април 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

210. 
Врз основа на членот 83 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕТО И Р А Б О Т А Т А НА СОВЕТОТ 
ЗА КООРДИНАЦИЈА НА И Н Ф О Р М А Т И В Н А Т А 

ДЕЈНОСТ ЗА СТРАНСТВО 

1. Заради обезбедување соработка и усогласу-
вање на активноста на сојузните органи на упра-
вата и Другите органи и организации што вршат 
работи од надлежноста на федераци јата на под-
рачјето на информативната дејност намената за 
странство, во Сојузниот секретаријат за и н ф о р -

мации се основа Совет з а координација на инфор-
мативната дејност за странство (во понатамошниот 
текст: Совет). 

2. Советот ги разгледува и ги претресува основ-
ните прашања на информативно-пропагандната ак -
тивност за странство, предлага основни насоки за 
оваа активност, следи, зазема ставови и дава ми-
слење за резултатите на таа активност и предлага 
мерки за унапредување на оваа дејност. 

3. Членови на Советот се претставниците на 
заинтересираните сојузни органи на управата и на 
другите органи и организации што вршат работи 
од надлежноста на федерација , што ги именува Со-
јузниот извршен совет. 

Претседател на Советот е сојузниот секретар за 
информации. 

4. Седниците на Советот ги приготвува, ги сви-
кува и претседава на нив претседателот на Советот. 

5. Организационата единица на Сојузниот се-
кретаријат за информации што ќ е ја определи со-
јузниот секретар за информации, ги врши за Со-
ветот административните и техничките работи. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за оснива-
њето и работата на Советот за информативна служ-
ба за странство („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
50/57). 

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

P. п. бр.. 43 
8 април 1964 година 

Београд 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

211. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од З а -
конот за стогганско-пле.ноќите мерки во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ПРЕСТАНОК НА В А Ж Е Њ Е Т О НА ОДЛУКАТА 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА Н А Ј В И С О К И Т Е ПРО-
Д А Ж Н И ЦЕНИ З А ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА 

ШУМАРСТВОТО 

1. Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за одделни производи на шумарство-
то („Службен лист на СФРЈ" , бр. 52/63) престанува 
да важи . 

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

P. п. бр. 44 
8 април 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е р. 

212. 
Вез основа на членот 5 од Уредбата за да-

вање надоместок на лицата над кои се вршени 
опити во нацистичките логори („Службен лист 
СФРЈ" , бр. 16/64), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА Н А Ч И Н О Т ' Н А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЦАТА НАД 
К О И СЕ В Р Ш Е Н И ОПИТИ ВО Н А Ц И С Т И Ч К И Т Е 

ЛОГОРИ 

1. Надоместокот за одделни корисници, што се 
распоредени во категории според членот 4. од Уред-
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бата за давање надоместок на лицата над кои се 
вршени опити во нацистичките логори, се опреде-
лува според количината на бодови на оделен ко-
рисник. 

За одделни категории корисници се утврду-
ваат следните износи на бодови: 

1) за корисниците од I категорија — 40 бодови 
2) за корисниците од Ц категорија — 30 бодови 
3) за корисниците од III категорија — 20 бодови 
4) за кориснипите од IV категорија — 12 бо-

дови 
5) за корисниците од V категорија — 10 бодови. 
Вредноста на еден бод се утврдува на тој начин 

што в купниот износ на надоместокот наменет за 
сите корисници (член 2 од Уредбата за дава-
ње надоместок на лицата над кои се вршени 
опити во нацистичките логори) ќе се подели со 
вкупниот број на бодовите на сите корисници. 

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

Бр. У-1234/1 
9 април 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

213. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 
од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), 
во согласност со Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за 
финансии, Сојузниот секретаријат за општи сто-
пански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ ОД РОДОТ НА 1964 ГО-

ДИНА 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со преработка на маслодајки (фабриките за масло) 
ќе ги купуваат, од земјоделските задруги (општи 
земјоделски задруги, селански работни задруги, спе-
цијализирани земјоделски задруги), земјоделските 
стопанства, земјоделските комбинати, економиите и 
стопанските организации што стопанисуваат со 
шуми следните маслодајки од родот на 1964 го-
дина по цените кои не можат да бидат пониски од: 

Динари 
1) сончоглед 62 
2) маслодајна репка 72 
3) рицинус 94 
4) маково (афионско) семе 96 
5) ленено семе 86 
6) соја НО 

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразби-
раат за 1 килограм, ф р а н к о магацин, вагон, шлеп 
или друго превозно средство во местото на прода-
вачот, а по избор на купувачот. 

2. Цената од точката 1 став 1 под 1 од оваа 
наредба в а ж и за сончоглед кој содржи 30% масло, 
13% влага и 3% нечистота. 

За секој цел процент содржина на масло над 
или под 30%, минималната цена се зголемува од-
носно се намалува за 1,60 динари за 1 килограм 
сончоглед, со тоа што дропките се земаат предвид 
за заокружување. 

За секој цел процент на влага над или под 13% 
и за секој цел процент на нечистота над или под 
3%, цената се намалува односно се зголемува за 
0,5 динари за 1 .килограм сончоглед, со тоа што 
дропките се земаат предвид за заокружување . 

3. Цените од точката 1 став 1 под 2 до 5 на 
оваа наредба в а ж а т за просечен ќвалитет на тие 
мас л одај ки вообичаен во прометот. 

4! Цената од точката 1 став 1 под 6 на оваа 
наредба в а ж и за сојата што содржи 15% масло, 
13% влага и 2 /̂о 'нечистота. 

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

Бр 515/1 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански 
работи, 

Хакија Поздер ац, е. p. 

214. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 

од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/02 
и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и со Сојузниот секрета-
ри јат за финансии. Сојузниот секретаријат за оп-
шти стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА 

И 'РЖ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА 
1. Наредбата за гарантираните цени на пче-

ница и ' рж од родот на 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 26/62, 31/62 и 40/62) се приме-
нува и на пченицата и ' ржта од родот на 1964 го-
дина. 

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

Бр. 516/1 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

општи стопански 
работи, 

Хакија Поздерец, е. р. 

215. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 

од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 
и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и со Сојузниот секрета-
ријат за финансии, С О Ј У З Н И О Т секретаријат за оп-
шти стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А _ 
ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕН-
ИЦАТА, ЈАЧМЕНОТ И ОВЕСОТ ОД РОДОТ НА 

1963 ГОДИНА 
1. Наредбата за гарантираните цени за пче-

ката, јачменот и овекот од родот на 1963 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 28/63) се применува 
и на пченката, јачменот и овесот од родот на 1964 
година. 

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

Бр. 517/1 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

општи стопански 
работи, 

Хакија Поздерец, е. р. 
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216. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 

од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 
и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и со Сојузниот секрета-
ријат за финансии, Сојузниот секретаријат за оп-
шти стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕД-
БАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ МИНИМАЛНИ ЦЕНИ 

НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 
1962 ГОДИНА 

1. Наредба за гарантираните минимални цени 
на оризовата арпа од родот на 1962 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 31/62) се применува и на 
орцзовата арпа од родот на 1964 година. 

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

Бр. 518/1 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

општи стопански 
работи, 

Хакија Поздерец, е. р. 

217. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 

од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 
и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и со Сојузниот секрета-
ријат за финансии, Сојузниот секретаријат за оп-
шти стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕД-
БАТА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА 
ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА 

1. Наредбата за минималната откупна цена на 
шеќерна репка од родот на 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 13/62) се применува и на ш е -
ќерната репка од родот на 1964 година. 

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

Бр. 519/1 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

општи стопански 
работи, 

Хакија Поздерец, е. р. 

218. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 

од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 
и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и со Сојузниот секрета-
ријат за финансии, Сојузниот секретаријат за оп-
шти стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕД-
БАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА 

ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА 

1. Наредбата за минималните откупни цени на 
тутунот од родот на 1962 година („Службен лиси 

на Ф Н Р Ј " , бр. 8/62) се применува и на тутунот од 
родот на 1964 година. 

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

Бр. 521/1 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

општи стопански 
работи, 

Хакија Поздерец, е. р 

219. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 

од Уредбата за трговската дејност и трговски-
те претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62; 16/62 
и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и со Сојузниот секрета-
ријат за финансии, Сојузниот секретаријат за оп-
шти стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА И ВО 1964 ГОДИНА НА НАРЕД-
БАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА 
КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ, СУРОВ ПАМУК И СУ-

РОВИ КОЖУРЦИ ОД СВИЛЕНИ БУБИ ВО 
1962 ГОДИНА 

1. Наредбата за минималните откупни цени за 
конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци 
од свилени буби во 1962 година („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 31/62) ќе се применува и на коноповото 
стебленце, суровиот памук и суровите кожурци од 
свилени буби во 1964 година. 

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

Бр. 520/1 
9 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

општи стопански 
работи, 

Хакија Поздерец, е. P-

220. 
Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 

Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 42/62). Сојузниот секретаријат лза општи сто-
панска работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО КОНТРО-

ЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

Во Списокот на производите и услугите што се 
опфаќаат со контролата на цените („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 51/63 и 2/64) во одделот I одред-
бите од гранката 313 се менуваат и гласат: „313 
(Експлоатација на шуми) 

1) трупци од лис јари и иглолисници за фурнир 
2) трупци од лис јари и иглолисници за лупење 
3) трупци од лис јари и иглолисници за ки-

брити 
4) трупци од лис јари и иглолисници за р е ж а њ е 
5) трупци од лис јари и иглолисници за прагови 
6) столбови за водови и скелиња, шипови, ту-

нелско дрво и јарболи — од лисјари и игло-
лисници 

7) бродска граѓа и бродски колови — од ела и 
смрека 

8) столбови и колови за хмел — од даб и игло-
лисници 
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9) руд нинко-јамско дрво од лисјари и иглолис-
ници 

10) дрво од лис јари и иглолисници и пилански 
отпадоци за дрвесина и целулоза 

11) дрво од лис јари и иглолисници за дрвена 
волна 

12) дрво за сува дестилација 
13) татинско дрво од даб и костен 
14) делкани железнички прагови од бука, даб и 

бор 
15) ситно техничко дрво 
16) коларске дрво 

17) огревно дрво". 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 408/1 
9 април 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

221. 
Врз основа на членот 4а од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни 

производи („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 9/61 и 12/61), во врска со членот 5 од Уредбата • за основу-
вање и укинување на определени сојузни органи на управата („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 25/62), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Сојузниот секретаријат за 
општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКОВИ 

1. ДВО Наредбата за определување на на јвисоките продажни цени на определени лекови 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 28/63, 35/63 и 5/64) во точката 1 по одредбата под 153 се додаваат нови 
одредби под 154 до 197, кои гласат: 

154) Albothyl, ж е л е — »Byk-Gulden« 50 g туба 864 
155) Albothyl, концентрат 36% — »Вук-Lulden« 50 ccm шишенце 1.160 
156) Albothyl, овули 36°/о — »Byk-Gilden« 10 X 0,25 g кути ја 864 
157) Butazolidin, ампули — »Geigy« 50 X 3 ccm >1 11.342 
158) Dianabol, таблети — »Ciba« 20 X 1 mg н 377 
159) Dianabol, таблети — »Ciba« 100 X 5 mg »> 5.272 
160) Durabolin, ампули — »Organon« 2 ccm шишенце и 1.191 
161) Durabolin, ампули — »Organon« 12 X 2 ccm кутија 13.207 
162) Entobex, дражен — »-Ciba« 20 X 50 mg »» 765 
163) Entobex, дражен — »Ciba« 500 X 50 mg и 15.488 
164) Flagyl, орал. таблети — »Ѕреоѓа« 100 X 250 mg и 7.813 
165) Flagyl, ваг. таблети — »Specia« 50 X 500 mg и 7.813 
166) Flaxedil, ампули — »Specia« 50 X 2 ccm »• 3.638 
167) Ismelin, таблети — »Ciba« 200 X 10 mg It 3.713 
168) Ismelin, таблети — »Ciba« 100 X 25 mg >• 3.830 
169) Lentonitrate, капсули — »Italseber« 10 капе. 878 
170) Librium, дражен — »Roche« 100 X 5 mg •• 1.857 
171) Librium, дражен — »Roche« 500 X 5 mg »» 8.078 
172) Librium, дражен — »Roche« 25 X 10 mg и 808 
173) Librium, дражен — »Roche« 100 X 10 mg »# 2.904 
174) Librium, дражен — »Roche« 500 X 10 mg »Џ 12.612 
175) MeHeretten, дражен — »Sandoz« 25 X 10 mg и 452 
176) Melleretten, дражен — »Sandoz« 100 X 10 mg „ 1.564 
177) Melleril, д р а ж е н — »Sandoz« 200 X 25 mg и 3.845 
178) Melleril, дражен — »Sandoz« 100 X 100 mg и 7.056 
179) Myofer, ампули — »Hoechst« 100 X 2 ccm >• 30.775 
180) Ospolot, таблети — »Bayer« 50 X 0,2 g »» 1.938 
181) Ospolot, таблети — »Bayer« 250 X 0,2 g н 9.234 
182) Palerol, дражен — »Sandoz« 100 драж. »» 4.605 
183) Per-Abrodi l »НЅ« 45<Vo — »Bayer« 1 X 20 ccm 2.644 
184) Randolectil, ампули — »Bayer« 25 X 2 ccm 4.365 
185) Randolectil, таблети — »Bayer* 250 X 2,5 mg „ 2.457 
186) Randolectil, таблети —. »Bayer« 250 X 10 mg и 7.784 
187) Segontin, дражен — »Hoechst« 150 X 15 mg »» 3.136 
188) Sistocyclin, ампули — »Ciba« 5 X 2 ccm и 20.799 
189) Strophanesthin, ампули — »Sandoz« 50 X 1 ccm »» 4.364 
190) Strophanesthin, ампули — »Sandoz« 100 X I ccm „ 7.547 
191) Trecator, таблети — »Theraplix« 500 табл. 66.329 
192) Ultracorten »Н« ампули — »Ciba« 

со 5 X 2 о т aquae — redest i l la tae 5 X 10 mg кути ја 2.135 
193) Ultracorten H, ампули — »Ciba« 20 X 10 m g W 6.056 
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194) Ultracorten Н, ампули — »СЉа« 10 X 25 mg 
195) Urbason, ампули — »Hoechst« 15 X 8 mg 
196) Urbason, ампули — »Hoechst« 15 X 20 mg 
197) Zarontin, капсули — »Parke Davis« 100 капе. 

7.065 
7.712 

15.425 
5.524« 

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

Бр . 262 
7 април 1964 година Сојузен секретар 

Б е л г р а д за општи стопански работи 
Хакија Ноздерац, е. р. 

222. 

Врз основа на членот 12 од Законот за помилу-
вање („Службен лист на СФРЈ" , бр. 7/64), во согла-
сност со државниот секретар за народна одбрана и 
со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојуз-
ниот секретар за правосудство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАБОТА НА СУДОВИТЕ И КАЗНЕНО-ПО -

ПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО ВРСКА СО 
ПОСТАПКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ 

1. Кога првостепениот суд (суд од општа над-
лежност или воен суд) ќ е прими молба за помилу-
вање претходно ќ е испита дали молбата ја подне-
сло овластеното лице од членот 3 ст. 1 и 2 на З а к о -
нот за помилување и дали истекол рокот од членот 
5 став 2 на Законот за помилување ако е молбата 
повторно поднесена. 

2. Ако -судот утврди дека се исполнети условите 
од точката 1 на ова упатство, тој ќе собере пода-
тоци потребни за решавање за помилување, и тоа: 

1) За осудено лице што се наоѓа на издржување 
казна извешта ј за поведението и здравствената со-
стојба (точка 4) — од управата на казнено-попра-
вителната установа; 

2) за осудено лице што бара укинување на 
правните последици на осудата и з в е ш т а ј за пове-
дението на тоа лице додека било на и з д р ж у в а њ е на 
казната — од управата на казне но-ггоправител ната 
установа,, и извешта ј за поведението на тоа лице 
на слобода — од општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи; 

3) за осудено лицел што се наоѓа на условен от-
пуст извештај за поведението — од општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи; 

4) за осудено воено лице што по осудата го 
задржува својството на воено лице податоци за не-
говото поведение — од надлежната воена единица. 

Ако осуденото лице во молбата за помилување 
навело некои ф а к т и или околности (лични или ф а -
милијарни) што можат да бидат од значење за ре-
шавањето за помилување, судот ќ е ги провери тие 
факти односно околности преку надлежниот оп-
штински орган, други органи, организации и уста-
нови и извештајот со резултатите од проверката ќе 
го приложи кон молбата за помилување. 

3. Врз основа на собраните извештаи и податоци 
и податоците од списите на кривичниот предмет су-
дот ќе состави реферат , ко ј треба да содржи осо-
бено: 

1) лични податоци за осудениот и негова адреса 
ако се наоѓа на слобода; 

2) податоци за изречената казна и за намалува-
њето на казната (врз основа на помилување или 
вонредно ублажување на казната); 

3) податоци за извршувањето на казната (каде ја 
и з д р ж у в а казната, кога започнал да ја издржува 
казната и кога истекува казната ; ако осудениот 
не започнал да ја издржува казната — дали е из -
даден налог за повикување на издржување на к а з -
ната односно дали е одложен почетокот на извршу-
вањето на казната ; ако на осудениот му е одложен 
почетокот на извршувањето на казната, по кој основ 

е сторено тоа и до кога му е одложен почетокот ва 
извршувањето на казната; дали осуденото лице е 
на условен отпуст и од кога). 

Во рефератот ќе биде изложено и образложено 
мислењето на судот за тоа дали молбата за помилу-
в а њ е треба да се у в а ж и или одбие. 

Записникот за советувањето и гласањето на 
судскиот совет се приклучува кон рефератот во 
затворена обвивка. 

Ако молби за помилување поднесле повеќе лица 
осудени со една пресуда, судот ќ е состави еде« ре-
ферат , со тоа што во него посебно ќ е ги наведе 
податоците од ставот 1 на оваа точка за секое осу-
дено лице и на кра јот ќе даде мислење за секоја 
молба за помилување. 

4. Кога управата на к а знено-п опран ите дната 
установа ќе прими молба за помилување односно 
судско барање за доставување извешта ј од точката 
2 ста® 1 под 1 на ова упатство, таа ќе состави из -
в е ш т а ј ко ј треба особено да содржи: 

1) лични податоци за осудениот; 
2) податоци за пресудата (кој суд ј а изрекол 

пресудата, број и датум на пресудата и изречена 
каона); 

3) податоци за извршувањето на казната (од 
кога се смета и кога истекува казната, дали имало 
прекин во издржувањето на казната) ; 

4) дали изречената казна е намалена или заме-
нета (ако е — врз основа на која одлука); 

5) податоци за залагањето на осудениот при ра-
ботата; 

6) залагање и успех во учењето на осудениот; 
7) поведение на осудениот (придржување кон 

правилата на куќниот ред и извршување на наред-
бите од управата на казнено-поправителната уста-
нова, однос спрема другите осудени и спрема с л у ж -
бениците на установата, дали му се признаени 
некои погодности, д а л и е казнуван дисциплински; 

8) з абележувања на управата на казнено-по-
правителната установа за личните особини на осу-
дениот и мислење за тоа колку преземените мерки 
за превоспитување в л и ј а е л е врз него; 

9) податоци, за здравствената состојба на осу-
дениот. 

Извештајот со молбата за помилување управата 
на казнено-поправителната установа го доставува 
без одлагање до судот што на осуденото лице му ја 
изрекол пресудата во прв степен. 

5, Молбата за помилување судот ја доставува 
непосредно до Сојузниот секретаријат за правосуд-
ство. Со молбата судот ги доставува: 

1) сите прилози што ги поднесло кон молбата 
осуденото лице или лицето овластено да ја под-
несе молбата за помилување; 

2) извешта ј на управата на ка знено - поора ви-
те ли ат а установа; 

3) извешта ј на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, како и извештаи и 
податоци што ги прибавил судот од други органи, 
организации и установи; 

4) реферат со мислењето на судот, во еден при-
мерок; 

5) заверен препис на пресудата (на првостепе-
ниот суд, републичкиот врховен суд и Врховниот 
суд на Југославија) ; 



Страна 320 — Број 16 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 1б април 1964 

6) заверен препис на пресудата со која е изре-
чена групна казна (член 377 на ЗКП); 

7) заверен препис од решението за вонредно 
ублажување на казната. 

6. Ако е со правносилна пресуда изречена срт-
на казна, судот ќе го поучи осудениот за неговото 
право да поднесе молба за помилување. 

Кон молбата за помилување на лице осудено на 
смртна казна судот ќе ги приложи, покра ј р е ф е р а -
тот и своето мислење, и сите списи на кривичниот 
предмет. 

Ако лице осудено со правносилна пресуда на 
смртна казна изречно или молкома се откаже од 
правото да поднесе молба за помилување, судот ги 
доставува списите на кривичниот предмет до Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство заедно со р е ф е -
рат и со свое мислење за тоа дали би требало осу-
дениот да се помилува. 

7. По донесувањето на одлука по молбата за 
помилување на судот му се доставува решение од-
носно известување за решението по молбата, со 
списите — ако списите биле доставени. По приемот 
на решението судот без одлагање писмено го изве-
стува за содржината на решението осуденото лице, 
како и лицето што за осуденото лице поднесло 
молба за помилување. 

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

Бр. 24-3/64-04 
3 април 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за правосудство, 

Арнолд Рајх, е. р. 

— — 312 

312 

314 
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223. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 26 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист ка ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

АНОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Калциумкарбид J U S Н.В9.020 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1964 година. 

Бр. 22-2-671 
10 април 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

201. Упаз за прогласување на Законот за из -
мени и дополненија на Законот за од-
ликувањата — — — — — — — — 309 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за одликувањата — — — — — 309 

202. Одлука за именување членови на Советот 
за народна одбрана — — — — — — 311 

Страна 
203. Одлука за основањето и работата на К о -

мисијата за помилувања — 
204. Одлука за именување претседател и чле-

нови на Комисијата за помилувања — 
205. Уредба за определување надоместок на 

лицата над кои се вршени опити во на-
цистичките логори — — — — — — 312 

206. Одлука за одобрување посебен регрес на 
производителите на калциумамониум ни-
трат во 1964 и 1965 година — — — — 

207. Одлука за измени на одлуката за давање 
регрес при продажбата на вештачки ѓу-
бриња за потребите на земјоделството и 
шумарството — — — -

208. Одлука за ослободување на сојузниот па-
зарен инспекторат од п л а ќ а њ е придонеси 
и данок на приходите остварени од д е ј -
носта што ја финансира преку посебна 
сметка — — — — — — — — — 

209. Одлука за начинот на пренесување на 
средствата за заедничкиот фонд за ре-
зерва на социјалното осигурување и за 
заедничкиот фонд за резерва за додато-
кот на деца во 1964 година, како и за 
случаите и начинот на користење на тие 
средства — — — — — — — — — 

210. Одлука за основањето и работата на Со-
ветот за координација на информативна-
та дејност за странство — — — — — 

211. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за определување на на јвисоки-
те продажни цени за одделни произво-
ди на шумарството — — — — — — 

212. Наредба за начинот на определување ви -
сочината на надоместокот на лицата на 
кои се вршени опити во нацистичките 
логори — — — — — — — — — 

313. Наредба за минималните откупни цени 
на определени маслодејски од родот на 
1964 година — — — — — — — — 

214. Наредба за примена и во 1964 година на 
Наредбата за гарантираните цени за пче-
ница и ' рж од родот на 1962 година — 

215. Наредба за примена и во 1964 година на 
Наредбата за гарантираните цени на 
пченката, јечменот и овесот од родот на 
1963 година — — — — — — _ 316 

316. Наредба за примена и во 1964 година на 
Наредбата за гарантираните минимални 
цени на оризовата арпа од родот на 1962 
година — — — — — — — — — 

217. Наредба за примена и во 1964 година на 
Наредбата за минималната откупнина 
цена на шеќерна репка од родот на 1962 
година — — — — — — — 317 

218. Наредба за примена и во 1964 година на 
Наредбата за минималните откупни цени 
на тутунот од родот на 1962 година — 

219. Наредба за примена и во 1964 година на 
Наредбата за минималните откупни це-
ни за конопово стебленце, суров памук и 
сурови кожурци од свилени буби во 1962 
година — — — — — — — — — 

220. Наредба за измени на Списокот на про-
изводите и услугите што се опфаќаат со 
контролата на цените — 

221. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на највисоките продажни 
цени на определени лекови — — 

222. Упатство за работата на судовите и каз -
нено-поправителните установи во врска 
со постапката за помилување 

223. Решение за југословенскиот стандард за 
аноогански протезао™ 

314 

315 

315 

315 

316 

317 

317 

_ _ _ _ _ з и 

— 318 

— 319 

_ 320 
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