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во издание аа српскохрватски односно
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609.
Врз основа на членот 27 став 1 од Законот за
претпријатијата за патишта („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет
' донесува

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ
МОТОРНИ ВОЗИЛА
1. За друмските моторни возила и нивните приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на
јавните патишта (во понатамошниот текст: надоместок) годишно, и тоа:
1) за товарни возила:
а) за обични товарни возила (камиони и камионети) и специјални товарни возила наменети за
превоз на определени товари, според носивоста,
и тоа:
- до три тони
носивост
25.000 динари од секоја тона носивост;
над 3 до 5
тони носивост
75.000 + 30.000 динари за секоја
тона носивост над 3 тони;
над 5 до 7
тони носи135.000 + 35.000 динари за секоја
вост
тона носивост над 5 тони;
над 7 до 10
тони носивост
215.000 + 40.000 динари за секоја
тона носивост над 7 тони;
над 10 тони
325.000 + 45.000 динари за секоја
носивост
тона носивост над 10 тони.
Ако носивоста на товарното возило не е изразена во цели тони, надоместок се плаќа за носивост
до половина тона — во височина од 50% од износот определен за една тона, а за носивост над половина тона до полна тона — во износот определен
за цела тона;
б) за товарните трицикли со носивост до 400 kg
— како за моторциклите наведени во оваа точка
под 8, според работниот волумен на моторот, а за
товарните трицикли со носивост над 400 kg уште
и надоместок од 3.000 динари;
2) за автобуси и комбибуси — 2.500 динари по
секое седиште за патници;
3) за работни возила, без оглед на носивоста и
тежината — 10.000 динари за секое возило;
4) за приклучни возила:
а) за обични товарни приколички' и за специјални товарни приколички наменети за превоз на
определени товари — 16.000 динари за секоја тона
носивост.
Ако носивоста на товарната приколичка не е
изразена во цели тони, надоместокот се плаќа за
носивост до половина тона — во височина од 50%
од износот определен за една тона, а за носивост
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над половина тона до полна тона — во износот
определен за цела тона;
б) за патнички приколички на автобуси —
2.000 динари по секое седиште за патници;
в) за работни приколички — 5.000 динари за
секоја приколичка, без оглед на тежината;
5) за возила за вуча:
а) за трактори:
Динари
- до 25 КЅ
10.000
- над 25 до 40 КЅ
' 15.000
- над 40 до 63 КЅ
20.000
- над 63 КЅ
25.000
6) за влекачи со полуприколичка (влечни воз)
надоместок се плаќа како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на полуприколичката;
б) за специјални возила за превоз на определени лица — 10.000 динари за секое возило;
7) за патнички автомобили и комбинувани возила („комби"), според работниот волумен на моторот, и тоа:
Динари
- до 900 cm 3
6.000
3
- над 900 до 1.350 cm 3
.10.000
- над 1.350 до 1.800 cm3
15.000
- над 1.800 до 2.500 cm 3
22.000
- над 2.500 до3 3.150 cm
33.000
- над 3.150 cm
55.000
8) за моторцикли и скутери, според работниот
волумен на моторот, ^и тоа:
Динари
- над 50 до 125 cm3 3
2.000
- над 125 до 250 cm 3
З.ООО
- над 250 до 500 cm 3
4.000
- над 500 до 1.000
cm
5.000
3
- над 1.000 cm
6.000
2. Имателите на друмски моторни возила плаќаат надоместок од точката 1 на оваа одлука пред
регистрацијата на возилото. По исклучок, автотранспортните претпријатија надоместокот можат
да го платат во две еднакви рати, според роковите определени за продолжување на регистрацијата.
Ако регистрацијата на драмското моторно в-озило се врши во второто полгодиште, се плаќа
само половината на надоместокот.
Органот на управата надлежен за внатрешни
работи може да изврши регистрација на друмско
моторно возило само ако имателот на возилото поднесе потврда (признаница) за платениот надоместок.
3. Ако друмско моторно возило биде отуѓено во
текот на годината, новиот имател на моторното
возило нема да го плати надоместокот ако поранешнио-ѓ имател го платил надоместокот за годината односно за полгодиштето во кое настанала
промената на сопственоста односно на правото на
користење.
4. Комуналните стопански организации не плаќаат надоместок за оние друмски моторни возила
што ги користат во вршењето на својата комунална
дејност. За овие друмски моторни возила овие стопански организации плаќаат надоместок за одржување улици и патишта во населбите во височина
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и на начин што ќе ги определи општинското собрание.
Одредбите на ставот 1 од оваа точка согласно
се применуваат и на професионалните пожарникарски единици, на пожарникарските единици
на доброволните пожарникарски здружени! а, како
и во поглед на пожарникарските моторни возила
на пожарникарските единици на стопанските организации и установи што имаат пожарникарска
служба организирана според важечките прописи за
заштитата од пожар.
5. Надоместок не плаќаат:
1) единиците и установите на Југословенската
народна армија;
2) воените инвалиди од војните од членот 51
од Законот за воените инвалиди од војните (-,Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63);
3) мирновремените воени инвалиди на кои се
однесуваат одредбите на членот 51 од Законот за
воените инвалиди од војните во смисла на членот
4 од Законот за мирнодопските воени инвалиди
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 104/46, 106/47 и 42/59);
4) инвалидите на трудот со 80 или повеќе проценти на инвалидност или к а ј кои постои инвалидност која се состои во оштетувања што имаат за
последица неспособност на долните екстремитети
(нозе) од 60 или повеќе проценти на телесното оштетување;
5) лицата к а ј кои постои инвалидност која се
состои во оштетувања што имаат за последица неспособност на долните екстремитети (нозе) од 60
или повеќе проценти на телесното оштетување.
Решение за ослободување од плаќање надоместок донесува н,а писмено барање на инвалидот општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.
6. Странските дипломатски и конзуларни претставништва се ослободени од плаќање надоместок
ако ова ослободување е договорено или ако постои
реципроцитет.
7. Надоместокот сб уплатува к а ј банката што
се наоѓа во седиштето односно престојувалиштето
на имателот на друмското моторно возило.
8. Поблиски прописи за спроведување на оваа
одлука донесува Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии.
9. Со денот на влегувањето во сила на оваа
одлука престанува да важи Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 32/61, 8/62, 16/62 и 12/63).
10. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 202
16 октомври 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

610.
Врз основа на членот 17 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 10/61 и. 53/62) и од одредбите на главата
XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година,
Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА З А СПРОВЕДУВ А Њ Е НА МЕРКИТЕ НА ОПШТАТА К Р Е Д И Т Н А
ПОЛИТИКА ВО 1963 ГОДИНА

1. Во Одлуката за спроведување на мерките на
општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63) во точката 24 по
ставот 3 се додаваат два нови става, кои гласат:
„Средствата на задолжителниот дел на резервниот фонд што стопанските организации ги орочу-
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ваат к а ј банките на републиките и автономните покраини, можат овие банки да ги користат исклучиво за кредитирање на републичкиот односно покраинскиот резервен фонд со цел за обезбедување
на дополнителни средства за покривање на загубите на стопанските организации. Ѓокот за враќање на овие кредити не ,може да биде подолг од
8 години.
Кредитите од ставот 4 на оваа точка можат да
се одобруваат под услов републиката односно автономната покраина од средствата со кои располага
за заедничките резерви на стопанските организации
да обезбеди најмалку 50% од износот на средствата
потребни за покривање на загубите за кои се одобруваат овие кредити."
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 201
16 октомври 1963 година
Белград
. Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

611.
Врз основа на членот 2 од Уредбата за
ските претпријатија што произведуваат за
лени потреби на Југословенската народна
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53, 30/54,
1/57), Сојузниот извршен совет донесува

стопанопредеармија
36/55 и

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА ОБРТНО ПОДЈЕТЈЕ „УНИФОРМА" - КРАН, ОД СПИСОКОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА КОИ ВАЖАТ ОДРЕДБИТЕ ОД
УРЕДБАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА
АРМИЈА
1. Обртно подјетје „Униформа" — К р а њ што е
со Решението на Сојузниот извршен совет ОП бр.
80 од 2,5 јуни 1955 година, определено како претпријатие за кое важат одредбите на Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија,
се брише од списокот на претпријатијата на кои се
применуваат одредбите на таа уредба.
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ".
Р. п. бр. 200
10 октомври 1963 година
Белград
Сојузен извршен совет
Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

612.
Врз основа на точката 33 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика
во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63),
Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

УПАТСТВО
З А ДОПОЛНЕНИЕ Н А УПАТСТВОТО З А ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО М О Ж А Т ДА СЕ
О Р О Ч У В А А Т К А Ј Б А Н К И Т Е И ДА СЕ КОРИСТАТ
З А В Л О Ж У В А Њ Е ВО О Б В Р З Н И Ц И И БЛАГАЈН И Ч К И 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 благајнички записи
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 17/63) во точката 1
став 1 во одредбата под 4 по зборот: „организации"
се додаваат зборовите: „и установи што работат по
принципите на стопанско работење".
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По одредбата под 4 се додава нова одредба под
4а каја гласи:
,,4а) до 20% од средствата на задолжителниот дел
на рез-ервниот фонд на стопанските организации и
установи што работат според принципите на стопанско работеше;".
2. Во точката 1 по ставот 3 се додаваат два нови
става, кои гласат:
„Средствата од одредбата под 4а став 1 на оваа
точка можат да се вложуваат во орочени депозити,
обврзници и благајнички записи само к а ј банките на
републичките и автономните покраини, и тоа со отказен рок до 8 години.
Стопанските организации и установи што пред
истекот на отказниот рок на кој вложиле (орочиле)
средства на задолжителниот дел на резервниот фонд
к а ј банката на републиката односно на автономната
покраина, не ќе можат од неорочениот дел на тој
фонд да ги покријат потребите за кои според Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62) можат
да ги користат средствата на резервниот фонд, можат за покривање на тие потреби да ги повлечат
вложените (орочените) средства на задолжителниот
дел на резервниот фонд без оглед на отказниот рок
на кој тие средства биле вложени (орочени) к а ј
банката."
3. Во точката 2 одредбата под 2 се брише.
Во одредбата под 3 по зборот: „организација" се
додаваат зборовите: „и установи што работат според
принципите на стопанско работење;".
4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден Од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Брч 2-16175/1
16 октомври 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

613.
Врз основа на членот 13 точка 9 алинеја 7 од
Уредбата за пренесување работите во надлежност
на сојузните и републичките органи, на управата
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), во врска со
членот НО од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61), по прибавеното мислење од сојузните секретаријати за индустрија, за
земјоделство и шумарство, за трговија, за надворешна трговија и за сообраќај и врски, Сојузниот
секретаријат за трудот пропишува
У П А Т С Т В О
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ЗАПОСЛУВАЊЕТО
ВО СТРАНСТВО
1. Надлежниот општински завод за запослување работници (во понатамошниот текст: општинскиот завод), во спроведување на одредбите на членот 110 од Законот за работните односи, може на
работници да им дава упат за одење во странство
заради привремено запослување (во понатамашниот текст: упат), под условите и на начинот што
се определени со ова упатство.
2. Општинскиот завод ќе земе go постапка барање на работник за издавање упат ако работникот кон барањето ќе приложи докази:
1) за регулираната воена обврска;
2) за обезбеденото запослување во странство
под најмалку исти услови и со исти права од работниот однос во поглед на сместувањето и платата,
работното време, одморот и заштитата при работата, трансферот на заштедите, како и за другите
права, што се гарантирани на други работници запослени кај странски работодавачи.
Ако условите и правата од ставот 1 под 2 на
оваа точка се утврдени спогодбено со странска
држава или со договор со странски работодавач или
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со орган за запослување, работникот поднесува
само доказ за обезбеденото запослување.
Ако договор од ставот 2 на оваа точка не
постои, податоците за обезбеденото запослување во
странство и за условите и правата од ставот 1 под
2 на оваа точка се докажуваат со потврда на стран-'
скиот работодавач заверена од надлежниот странски орган за запослување и од дипломатско-конзуларното претставништво на Југославија во односната странска држава.
Општинскиот завод ќе земе во постапка барање
на работник за издавање упат ако тој, покрај доказите од ставот 1 на оваа точка, кон барањето ќе
приложи и писмена изјава дека - во валутата на
земјата во која ќе биде запослен редовно ќе ги
плаќа придонесите и ќе ги извршува другите обврски спрема семејството и општествената заедница
според важечките прописи во Југославија.
3. При одлучувањето 4 за давање на упат општинскиот завод е должен да води сметка за интересите на домашното. стопанство и општествените
служби и за нивните потреби за кадри, и да поставува во согласност со насоките и инструкциите
на сојузниот и републичкиот орган за трудот.
4. Барање за издавање упат на работник кој се
наоѓа во работен однос општинскиот завод ќе земе
во постапка само ако работникот кон барањето,
покрај доказите од точката 2 на ова упатство, ќе
приложи потврда од својата работна организација
дека е таа согласна со него да го прекине работниот однос заради неговото запослување во
странство.
5. Упат на квалификувани и висококвалификувани работници општинскиот завод може да им
дава само по исклучок, по претходна согласност на
републичкиот завод за запослување на работници.
6. Општинскиот завод ќе земе во постапка барање на работна организација за издавање упат
на нејзини работници кои според основот на деловната соработка ги упатува на обука или специјализација к а ј својот странски деловен партнер, ако
работната организација поднесе: доказ дека со договор со странски деловен партнер им обезбедила
на тие работници услови и права од точката 2 став
1 под 2 на ова упатство, докази за регулираната
воена обврска на тие работници, како и писмена
гаранција дека обврските од точката 2 став 4 на ова
упатство ќе бидат извршени.
Одредбата на точката 5 од ова упатство не се
однесува на упатувањето работници во странство
од страна на работна организација заради обука
или специјализација.
7. Странски работодавачи, органи или организации му поднесуваат барање за запослување работници на републичкиот завод за запослување на
работници, кој е должен преку републичкиот секретаријат на трудот за тоа да го известува Сојузниот секретаријат на трудот
Републичкиот завод за запослување работници
ќе преземе мерки за остварување на прифатеното
барање, и со странски работодавач, орган или организација ќе заклучи општ договор за условите
на запослувањето во врска со поднесеното барање.
8. Упат не може да се даде за запослување к а ј
странски работодавач чии работници се во штрајк,
додека трае штрајкот
9. Посебна комисија при Сојузниот секретаријат на трудот, формирана од претставници на заинтересираните органи и организации ги координира и насочува работите на спроведувањето на
политиката на давање упати и ги утврдува поблиските услови и постапката за давање упати по барањата на странски работодавачи, органи 'или организации.
Републичкиот секретаријат на трудот ќе ги
определи задачите и делокругот на посебната комисија што ќе биде формирана к а ј него — во
врска со давањето на упати.
10. Упатот издаден според одредбите на ова
упатство има важност на одобрение на надлежниот
орган од членот 14 став 2 од Законот за пензиското
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осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57,
44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62), членот 16
став 2 од Законот за инвалидското осигурување
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/58, 27/59 и 52/62),
членот 14 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62) и од
други прописи.
11. Југословенските државјани кои на денот на
влегувањето во сила на ова упатство се запослени
во странство, ќе ја усогласат својата положба' со
одредбите на ова упатство во рок од' една година
од денот на неговото влегување во сила. Барање
за усогласување се поднесува преку југословенското дипломатско-конзуларно претставништво во
односната земја.
Одредбите од ставот 1 на оваа точка ќе се применуваат и на оние југословенски државјани што
се вратиле од работа во странство пред влегувањето во сила на -ова упатство. За барањето за усогласување положбата на овие работници одлучува
републичкиот завод за запослување работници по
прибавено мислење од републичкиот завод за социјално осигурување
^
12. Водењето на општата евиденција и на т!звестувачката служба за југословенските работници
упатени заради привремено запослување во странство ќе биде посебно пропишано.
13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Бр 05—3099/2
15 октомври 1963 година
Белград
Сојузен секретар за трудот,
Ристо Џунов, с. р.

614.
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став
4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува
Р Е Ш Е Н И Е
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ З А РАСТЕНИСКИ ПРОИЗВОДИ И К А З Е И Н З А Т Е Х Н И Ч К А
УПОТРЕБА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација
се донесуваат следниве југословенски
стандарди:
Шеќерна репка J U S Е.В 1.080
Јаболки за индустриска преработка JUS Е.В2.121
Сливи за индустриска преработка JUS Е.В2.132
Вишни за индустриска преработка JUS Е.В2.138
Капинки за индустриска преработка
JUS Е.В2.154
Ориентален ароматичен тип на
тутун
JUS Е.PI.021
Ориентален дополнителен тип на
тутун
-- -- JUS Е.Р1.022
Херцеговски тип на тутун JUS Е.Р1.024
Босански тип на тутун JUS Е.Р1.025
Војводински тип на тутун — J U S Е.Р1.026
Тип на тутун светла вирџинија — JUS Е PI.027
Тип на тутун подравина — — — JUS Е.Р1.028
Казеин за техничка употреба — JUS Е.К4.052
2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у гословенскиот завод за стандардизација, и се составен дел на ова решение.
3. Југословенските стандарди од точката 1 од
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила
на 1 јануари 1964 година.
Бр. 07-6644/1
7 октомври 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Среда, 23 октомври 1963

615.
Вр-з основа на членот 4 став 1 и членот 25 став
4 од Законот за југословенските стандарди (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ
1. Во издание ра Југословенскиот завод за стандардизација
се донесуваат следниве југословенски
стандарди:
Пљоскаести шипки и тељови од
алуминиум и алуминиумски легури —
пресувани. Форма и мерки — — — J U S С.С3.200
Пљоскаести шипки и тељови од
алуминиум и алуминиумски легури —
влечени. Форма и мерки
— — — JUS d.C3.201
Рамнокраки аголници од алуминиум и алуминиумски легури — пресувани. Форма и мерки — JUS С.С3.202
U-профили од алуминиум и алу- миниумски легури — пресувани. Форма и мерки — — — — — — — JUS С.С3.203
Т-профили од алуминиум и алуминиумски легури — пресувани. Форма и мерки JUS С.С3 204
I-профили од алуминиум и алуминиумски легури — пресувани. Форма и мерки JUS С.С3.205
Легури на олово и антимон. Технички услови за изработка и испорака JUS^C.E1.035
Легури за лемење. Технички услови за изработка и испорака — — — JUS С.Е1.041
Оловни доводни цевки. Технички
услови за изработка и испорака — — JUS С.Е4.040
Оловни одводни цевки. Технички
услови за изработка и испорака — — JUS С.Е4.041
Динкови легури — Одливоци на
тлачниот лив. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS С.Ј6.040
2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у гословенскиот завод за стандардизација, и се составен дел на ова решение.
3. Југословенските' стандарди од точката 1 од
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила
на 1 јануари 1964 година.
Бр. 05-6648/1
7 октомври 1963 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

616.
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95
точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на
Југословенските пошти, телеграфи и телефони
донесува
Р Е Ш Е Н И Е
З А П У Ш Т А Њ Е ВО П Р О Д А Ж Б А ПРИГОДНА ПО- Ч
ШТЕНСКА М А Р К А ПО ПОВОД 20-ГОДИШШШАТА Н А ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЈ

По повод прославата на 20-годишнината на Второто заседание на Антифашистичкиот совет на народното ослободување на Југославија (АВНОЈ) на 28
ноември 1963 година ќе се пушти во продажба пригодна поштенска марка. Вредноста на оваа марка е
25 динари.
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Сликата на марката е поделена во два дела На
левиот дел на сликата е прикажан партизански
борец со развиено знаме во левата рака и со пушка
во десната рака, со посебно вцртана петокрака
ѕвезда. Над тој дел е натписот: „Југославија" со
латиница, а под тој дел истиот натпис — со кирилица. Овој дел на марката е изработен според
сликата на марката што беше приготвена за употреба на ослободената територија на Југославија за
време на народноослободителната војна.

комотивската вуча најдоцна на три часа пред моментот кога вучата требало да се изврши, плаќа надоместок како да е услугата на вучата извртена, а
најмногу во износ од 50.000 динари.
5. Износот на надоместокот за услугата на помошната локомотивска вуча во Сипскиот канал мора
да се плати во рок од 30 дена од денот на приемот
на сметката. Плаќањето се врши преку сметката
на Дирекцијата на сипската локомотивска вуча к а ј
Народната банка.

На десниот дел на марката е вцртан натписот:
„29. новембар 1943—1963" со латиница и вејче на
маслинка. Под вејчето е ознаката на вредноста
на марката „25".
Марката е печатена со црвена боја и со златна
бронза на светлосивоокересто обоена основа.
Оваа марка ќе се продава во сите поголеми
пошти до потрошувањето, а за франкирање на
поштенски пратки ќе важи неограничено време, и тоа
почнувајќи од 29 ноември 1963 година.

Ако надоместокот за услугата на помошната локомотивска вуча не се плати во рок од 30 дена од
денот на приемот на сметката, на износот на надоместокот се плаќа затезен интерес според нормата
од 8% годишно.

Бр. 01-6120/1
8 октомври 1963 година
Белград

- 6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се
применува од 1 ноември 1963 година.
Бр. 113/63
31 август 1963 година
Кладово
Дирекција на сипската локомотивска вуча
Претседател
на Управниот одбор,
Михајло Манжаровиќ, с. р.

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи
и телефони
Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

. УКАЗИ
617.

1

Врз основа на точката 1 став 1 од Одлуката за
пропишување ,на тарифата и на техничките услови
за користење и вршење услуги на помошната локомотивска вуча во Сипскиот канал („Службен лист
на СФРЈ", бр. 30/63), во согласност со Сојузниот и з вршен совет, Управниот одбор на Дирекцијата на
стилската локомотивски вуча донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ УСЛУГИ НА ПОМОШНАТА ЛОКОМОТИВСКА ВУЧА ВО СИПСКИОТ КАНАЛ
1. За користење услуги на помошната локомотивска вуча во Сипскиот канал во Ѓерданскиот сектор на Дунав надоместокот се плаќа за превучени
пловни објекти "според следната тарифа:
1) за пловни објекти до 543 тони носивост —
20.6010 динари;
2) за пловни објекти над 543 тони носивост —
38 динари за секоја тона носивост.
2. Надоместокот од точката 1 на ова решение се
пресметува посебно за секој пловен објект, а врз
основа на податоците што ги содржи баждарската
исправа на пловниот објект.
Надоместокот може да се пресмета и врз основа
ма изводот од баждарската исправа, ако изводот ги
содржи податоците за името односно ознаката и
носивоста на пловниот објект и ако е оверен од
надлежните органи на земјата на припадноста на
пловниот објект.
3. Брод или реморкерска поворка што во времето определено за користење услуга на помошната
локомотивска вуча не дојде пред низводниот влез
во Сипскиот канал (каналот Мал Ѓердап), плаќа
надоместок од 10.400 динари за секој започнат час
на задоцнување.
Како задоцнување нема да се смета времето на
чекање пред влезот во каналот Мал Ѓердап, ако влезот во каналот го затворила сигналната станица.
4. Брод или реморкерска поворка што ќе одустане од користење на услуга на помошната локомотивска вуча, а за тоа не ја извести Силената ло-

Претседателот на Републиката врз основа на
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог
од државниот секретар за надворешни работи, донесува
У К А З
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА
I
Се отповикува
Јован Вукмановиќ од должноста извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Либија.
'

II
Се назначува
Мирко Остоиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот - секретаријат за надворешни
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Либија.
III
Државниот секретар за надворешни работи ќ е
го извршни овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 23
5 октомври 1963 година
Белград
Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.
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Претседателот на Републиката врз основа на
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог
од Државниот секретар за надовршни работи, донесува
У К А З
З А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА
СФРЈ ВО ЈЕМЕНСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА
И З А НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК
И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО
ЈЕМЕНСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА

I
Се отповикува
Др Јоже Брилеј од должноста извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија во Јеменската
Арапска Република.
II
Се назначува
Салко Феиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Обединетата Арапска Република,
за извонреден пратеник и ополномоштен министер
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Јеменската Арапска Република.
III
Државниот секретар за надворешни работи ќ е
го изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 24
11 октомври 1963 година
Белград
Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.
Претседателот на Републиката врз основа на
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог
од државниот секретар за надворешни работи, донесува
У К А З
З А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОСТОЈАНИОТ
ПРЕТСТАВНИК НА СФРЈ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК И З А
НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА
СФРЈ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК
I

I
Се отповикува
Мишо Павиќевиќ од должноста на постојан
претставник на СФРЈ при Организацијата на Обединетите нации во Њујорк.
II
Се назначува
Данило Лекиќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за постојан претставник на СФРЈ при Организацијата на
,Обединетите нации во Њ у ј о р к во звање на извонреден и ополномоштен амбасадор.

III
Државниот секретар за надворешни работи ќе
го изврши овој указ.

Среда, 23 октомври 1963
IV

Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 25
15 октомври 1963 година
Белград ,
Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПУБЛИКА БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА

РЕ-

„Службени лист Социјалистичке Републико
Босие и Херцеговине" во бројот 25 од 28 јуни 1963
година објавува:
Решение за основање Електростопанско дистрибутивно п р е т п р и ј а т и е во Мостар;
Решение за основање Електростопанско дистрибутивно претпријатие во Тузла;
Решение за основање Електростопанско дистрибутивно претпријатие во Сараево;
Решение за основање Електростопанско дистрибутивно претпријатие во Б а њ а Лука;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Радио Сараево;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Заводот за издавање учебници во Сараево;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на факултетското
опитно земјоделско стопанство „Бутмир во Бутмир;
Решение за начинот ик финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на ЗИводот за водостопанство во Сараево;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Сервисот за вршење превозни услуги на републичките органи и установи, Сараево;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Урбанистичкиот
завод на Б И Х Сараево;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Сервисот за работи
на републичките инвестиции на општествениот стандард. Сараево;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Геодетскиот завод,
Сараево;
^
Решение за начинот на финансирање и за ослободувањето од плаќање на определени придонеси
и интереси на деловниот фонд на Центарот за
културно-просветен и наставен филм „Просвјета-фштм", Сараево;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Заводот за станбена
изградба, Сараево; ,
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Заводот за продуктивност на трудот, Сараево:
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Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на Земјоделската станица" „Херцеговина" Мостар;
Решение за дополнение на Решението за основање Завод за издавање учебници;
Правилник за општите, стручните и техничките
услови за основање постојани и за организирање
сезонски одморалишта за деца/та и младината.
Во бројот 26 од 5 јули 1963 година објавува:
Уредба за посебниот начин на управување и
користење на фондот за рибР! и за вршење рибарство на одделни риболовни води;
Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање на определени придонеси и
интереси на деловниот фонд на „Службен лист на
БиХ", Сараево;
Решение за основање Републичка комисија за
работно време;
Решение за оЦределување на предметите кои се
сметаат како стручнотеориски во вишите школи;
Решение за новиот состав на Одборот на Републичкиот фонд за доделување награди за уметнички творби и научна работа;
Решение за именување членови на Републичката комисија за водостопанство;
Решение за разрешување и именување функционери во републичките органи на управата;
Решение за измена на Решението за именување
претседател и членови на Републичката комисија
за признавање определени права од пензиското
осигурување;
Решение за новиот состав на Републичката комисија за спроведување на прописите за расподрелба на чистиот приход на стопанските органи^
зации и установи;
Решение за разрешување и именување потпреседател на Републичката стопанска комора;
Решение за разрешување од должноста помошникот на Републичкиот јавен правобранител^
Список на објектите за производство на посадочен материјал на кои е утврдено присуство на
црвенило по боровите четини (Lophodermium pinastri
Schrad) и ракот по топол ата (Dothichiza populea
Ѕасс et Briard);
Исправка на Уставот на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;
Исправка на Уставниот закон за спроведување
на Уставот на Социјалистичката Република Босна
и Херцеговина;
Исправка на Законот за изборот на републичките пратеници;
Исправка на Законот за изборот на општински
и околински одборници;
Исправка на Законот за организацијата и работата на Извршниот совет;
Исправка на Законот за јавните патишта;
Исправка на Законот за јавниот превоз во друмскиот сообраќај;
Исправка на Законот за измени и дополнениа
на Законот за буџетот на H P БиХ за 1962 година;
Исправка на Извештајот за резултатот на пратеници во Стопанскиот собор на Републичкото собрание одржани на 3 јуни 1963 и 'на Извештајот
за резултатот на изборите на пратеници во Организационо-политичкиот собор на Републичкото собрание одржани на 3 јуни 1963 година.
Во бројот 27 од 12 јули 1963 година објавува:
Програм за полагање на испитот за к в а л и ф и к у вани и висококвалификувани работници во земјоделската струка што со стручна спрема се здобиваат
на практична работа ЕО стопански организации.
Во бројот 28 од 19 јули 1963 година нема службен
дел.

I
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Во бројот 29 од 26 јули 1963 година објавува:
Одлука за избор претседател и потпротседател
на Собранието на СР БиХ;
Одлука за избор претседател и потпретседател
на Републичкиот собор на Собранието на СР БиХ;
Одлука за избор претседател и потпретседател
на Стопанскиот собор на Собранието на СР БиХ;
Одлука на избор претседател и потпретседател
на Просветно-културниот собор на Собранието на
СР БиХ;
Одлука на избор претседател и потпретседател
на Социјално-здравствениот собор на Собранието
на СР БиХ;
Одлука на избор претседател и потпретседател
на Организационо-политичкиот собор на Собранието
на СР БиХ;
Одлука на избор претседател и потпретседател
и членови на Извршниот совет-на Собранието на СР
БиХ;
Одлука за избор претседател и судии на Уставниот суд на Бих;
Одлука за разрешување на претседателот и судија на Врховниот суд на БиХ и за избор на претседател на Врховниот суд на БиХ;
- Одлука за разрешување и избор на претседател
на Вишиот стопански суд во Сараево;
Одлука за именување секретар на Собранието
на СР БиХ и секретар на Републичкиот собор на
Собранието на СР БиХ;
Одлука за именување секретар на Стопанскиот
собор на Собранието на СР БиХ;
Одлука за именување секретар на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР БиХ;
Одлука за именување секретар на Просветнок у л т у р н и о т собор на Собранието на СР БиХ;
Одлука на именување секретар на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР БиХ;
Одлука за разрешување и именување републички секретари и други републички функционери;
Одлука за привремениот деловен ред на Собранието на СР БиХ;
Одлука за привремениот деловен ред на Републичкиот собор ,на Собранието на СР БиХ;
Одлука за задолжителното здружување во Окол и с к и о т општествен фонд за школство на Околијата Тузла на дел од средствата на општинските
општествени фондови за школство;
Одлука за употреба на средствата на посебните
задолжителни резерви на фондовите остварени во
1963 година;
Одлука за завршната сметка на Резервниот
фонд на HP Бих за 1962 година;
Одлука за условно ослободување на средствата
на посебните задолжителни резерви на. фондовите
и за ослободување определени стопански организации од обврската за издвојување средства во посебните задолжителни резерви на фондовите;
Одлука за одобрување на Одлуката за употреба
на вишокот на приходите над расходите според
предлогот на завршната сметка за извршување на
Буџетот на H P БиХ за 1962 година и за продолжување на нејзината важност;
Одлука за помилување на- осудени лица;
Одлука за именување претседател и членови на
одборите и комисите на Извршниот совет;
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Решение за измена на Решението за основање
Електро-стопанско, дистрибутивно претпријатие во
Мостар;
Решение за разрешување и именување претседател на Републичкиот совет за научна работа;
Решение за разрешување и именување претседател на Републичката комисија за признавање на
определени права од пензиското осигурување;
Решение за определување нов состав на Републичката комисија за верски прашања;
Решение за разрешување и назначување во републичките органи на управата.
Во бројот 3(У од 2 август 1963 година објавува:
Одлука за привремениот деловен ред на
Стопанскиот собор на Собранието на СР БиХ;
Одлука за . привремениот деловен ред на
Просветно-културниот
собор на Собранието на
СР БиХ;
Одлука за привремениот деловен ред на
Организационо-политичкиот собор на Собранието
на СР БиХ;
Одлука за привремениот деловен ред на
Социјално-здравствениот собор на Собранието на
СР БиХ.
Во бројот 31 од 9 август 1963 ѓбдина објавува:
Одлука за мерилата за утврдување на односите
за вложување средства во општинскиот фонд за
ризици и за неговото користење;
Одлука за определување премија за кравјо
млеко во 1963 година;
Одлука за определување на органите што ќе
даваат согласност на актите на советите на вишите
школи со кои се определуваат поблиските услови
за запишување на лицата што немаат соодветна
училишна спрема;
Одлука за^ количините на вино и ракија што
производителите можат да ги потрошат во своето
домаќинство без плаќања на данок на промет во
1963/64 производствена година;
Одлука за пренесување правото на основач
спрема Нижото шумарско училиште во Илиџа и
спрема Домот на учениците на Нижото шумарско
училиште во Илиџа врз Републичката стопанска
комора;
Решение за укинување на Училиштето со практична обука за болничари и детски одгледувачки
во Бања Лука;
Решение за укинување на Военото машинско
училиште „Славиша Вајнер Нича" во Коран кај
Сараево;
Решение за укинување на Републичката комисија за телевизификација;
Решение за укинување на Управната школа од
статистички смер за образование на возрасните
во Сараево;
Решение за укинување на училиштето за ученици во стопанството во Хаџиќи;
Решение за именување секретар на Секцијата
за трговија на Републичката стопанска комора;
Решение за разрешување и назначување директор на Заедницата на железничките претпријатија во Сараево;
Решение за разрешување и назначување директор на Институтот за општественото управување во Сараево;
Решение за назначување функционери во Извршниот совет;
Решение за разрешување и назначување функционери во републичките органи на управата.
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Во бројот 32 од 16 август 1963 година објавува:
Одлука за основање Републички одбор за координација на работата за давање помош на п0страданите во Скопје;
Решение за назначување директор на Заедницата на железничките претпријатија во Сараево;
Наредба за определување на заштитната дивеч
и за времето за ловење на заштитниот дивеч;
Правилник за стручно средување на архивската граѓа, за водење и објавувана на инвентарот
и регистарот на архивската граѓа;
Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат лекарите за водење на диспанзери;
Решение за дополненија на Решението за определување на здравствените установи во кои може
да се специјализира;
Измена во пречистениот Список на постојаните
судски толкувачи.
Во бројот 33 од 23 август 1963 година нема
службен дел.
Во бројот 34 од Зф август 1963 година објавува:
Одлука за дополнение на Одлуката за основање
Републички одбор за координација на работата за
давање помош на постраданите во Скопје;
Наредба за примена на Одлуката за определување на премија за кравјо млеко во 1963 година;
Наредба за задолжително пријавување на оболени јата од малигни тумори;
Правилник за минималните услови за основање, организација и работа на природните лекувалишта.
Во бројот 35 од 6 септември 1963 година нема
службен дел.
СОДРЖИНА:
Страна
609. Одлука за определување височината на
надоместоците што се плаќаат
за друмски моторни возила
— 4— — — — 839
610. Одлука за дополнение на Одлуката за
спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година — — — 840
611. Решение за бришење на Обртно подјетје
„Униформа" — Крањ од списокот на претпријатијата за кои важат одредбите од
Уредбата за стопанските претпријатија
што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија — 840
612. Упатство за дополнение на Упатството за
општествените средства што можат да
се орочуваат кај банките и да се користат
за вложување во обврзници и благајнички записи — — — — — — — — 840
613. Упатство за постапување при запослувањето во странство — — — — — — 841
614. Решение за југословенските стандарди за
растениски производи и казеин за техничка употреба — — — — — — — 842
615. Решение за југословенските стандарди од
областа на обоените метали — — — — 842
616. Решение за пуштање во оптек пригодна
поштенска марка по повод 20-годишнината на Втор-ото заседание на АВНОЈ — 842
617. Решение за Тарифата на надоместоците
за користење услуги на поморската локомотивска вуча во Сипскиот канал — — 843

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226,
- Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр, U Печат на Белградскиот графички завод, Белград

