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553. 
Врз основа на членот 8 од Законот за сојузните 

органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56, 44/60 и 22/62) и чл. 37, 52, 55 и 60 од Законот 
за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СОЈУЗНИ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
Член 1 

Се укинуваат Сојузната управа за работите на 
ветеринарството и Сојузната управа за заштита на 
растенијата, како органи на управата ео состав на 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

Работите од надлежноста на укинатите управи 
од ставот 1 на овој член се пренесуваат во надлеж-
ност на Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

Член 2 
Службениците и работниците од укинатите 

управи рд членот 1 на оваа уредба ќе ги преземе 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат одредбите од чл. 1 и 2 на 
Уредбата за оснивање самостојни сојузни органи на 
државната управа во областа на стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/53) и одредбата на чле-
нот 8 од Уредбата за ословување и укинување на 
определени сојузни органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/62). 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 
P. п. бр. 141 

23 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић, е. р. 

554. 
Врз основа на членот 19 од Законот за баждаре-

ње на поморските бродови и чамци („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/64), сојузниот секретар за сообра-
ќ а ј и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОР-

СКИТЕ (БРОДОВИ И ЧАМЦИ 
Член 1 

Баждарење^ иа поморските бродови и чамци 
на југословенската трговска морнарица се врши по 

системата и методата предвидени во Правилникот за 
начинот на мерење и пресметување на регистер-
ска та запремина при баждарењето на поморските 
параходи и чамци („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
69/49 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 40/64). 

Член 2 
Баждарењето на поморски брод и чамец се врши 

по полна, скратена или упростена постапка. '* 
Полната постапка се применува при баждарење 

на празен брод со една или повеќе палуби. 
Скратената постапка се применува при бажда-

рење на делумно или наполно натоварен брод со 
една или повеќе палуби, или при баждарење на брод 
кој поради определени причини не може да биде 
баждарен по полна постапка. 

Упростената постапка се применува при бажда-
рење на брод без палуба и при баждарење на чамец. 

Член 3 
Ако поморски брод се баждари по полна по-

стапка, сите бродски складови, танкови и дводна 
мораат да бидат празни. 

Член 4 
Службениците што извршиле баждарење на по-

морски брод или чамец составуваат баждарски ела-
борат и го потпишуваат. 

Баждарскиот елаборат служи како доказ за из-
вршеното баждарење и за пресметаната тонажа на 
поморскиот брод односно чамец. 

Баждарскиот елаборат за баждарење на помор-
ски брод се чува ка ј Југословенскиот регистар на 
бродовите, а баждарскиот елаборат за баждарење на 
поморски чамец — к а ј лучката капетанија што го 
извршила баждарењето. * 

Член 5 
Врз основа на баждарскиот елаборат, се соста-

вува и се издава свидетелство за баждарење во два 
оригинални примероци. 

Обата примероци на свидетелството за бажда-
рење се обележуваат со истиот реден број на реги-
старот на издадените свидетелства за баждарење 
што го води Југословенскиот регистар на бродовите. 

Свидетелството за баждарење го потпишува ра-
ководителот на баждарската служба на Југословен-
скиот регистар на бродовите. Кон потписот се става 
и печат од Југословенскиот регистар на бродовите. 

Еден оригинален примерок од свидетелството 
за баждарење му се дава на подносителот на бара-
њето за баждарење на поморскиот брод, а вториот 
примерок се чува во архивата на Југословенскиот 
регистар на бродовите. 

Ако оригиналните примероци на свидетелство за 
баждарење не се опаѓаат, важат податоците од при-
мерокот кој се чува во архивата на Југословенскиот 
регистар на бродовите. 

Член 6 
Сите податоци во свидетелството за баждарење 

мораат да бидат јасно и читко напишани. 
Во свидетелството за баждарење не смее ништо 

да се прецртува1, исправува или брише. 
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.Член 7 
Југословенскиот регистар на бродовите ќе му 

издаде дупликат од свидетелството за баждарење на 
поморски брод чиј оригинален примерок на свиде-
телството за баждарење е уништен или загубен. 

На дупликатот на свидетелството за баждарење 
мооа да биде видно назначено дека е тоа дупликат. 

Југословенскиот регистар на бродовите ќе изда-
де по барање на заинтересираното лице заверен пре-
пис од свидетелството за баждарење на поморски 
брод. 

Член 8 
Ако се беж дари поморски брод кој има наизме-

нично отворена или затворена заштитна палуба 
(chelterdeck), можат да се состават два посебни или 
само еден баждарски елаборат. 

Ако е составен само еден баждарена елаборат 
во него мора да биде одвоено означен делот на 
претсметката кој се однесува на брод со отворена 
заштитна палуба од дело! на претсметката кој се 
однесува на брод со затворена заштитна палуба. 

Врз основа на баждарскиот елаборат се соста-
вуваат две свидетелства за баждарење, секое во два 
оригинални примероци, и тоа свидетелство за баж-
дарење кога е бродот со отворена заштитна палуба 
и свидетелството за баждарење кога е бродот со 
затворена заштитна палуба. 

Поморскиот брод од ставот 1 на овој член може 
истовремено да користи само едно свидетелство за 
баждарење. 

Ако типот на брод со отворена заштитна палуба 
се промени во тип на брод со затворена заштитна 
палуба или обратно, заповедникот на бродот е_ дол-
жен свидетелството за баждарење што не го кори-
сти, заедно со соодветното свидетелство за надвоѓето 
да го стави во плик на кој ќе означи кои свидетел- • 
стба се наоѓаат во него и датум на нивното ставање 
во пликот. Овој плик мора да се запечати и да се 
чува во бродската каса. 

Заповедникот на бродот е должен за извршената 
замена на свидетелството за баждарење да го из-
вести Југословенскиот регистар на бродовите, како 
и белешката за извршената замена да ја внесе во 
бродскиот дневник. 

Член 9 
Ако поморски брод повторно се баждари, пора-

нешното свидетелство за баждарење се одзема и се 
прилага кон баждарскиот елаборат за повторното 
баждарење. 

Ако повторното баждарење на поморски брод е 
извршено само делумно, податоците содржани во 
паранешното свидетелство за баждарење и во баж-
дарскиот елаборат, кои со повторното баждарење не 
се менуваат, се пренесуваат во новото свидетелство 
за баждарење. 

Член 10 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок заповедник на југословенски 
поморски брод или друго одговорно лице на бродот: 

1) ако свидетелството за баждарење што не го 
користи не го запечати и не го чува на начинот 
предвиден бо членот 8 став 5 од овој правилник; 

2) ако за извршената замена на свидетелството 
За баждарење не го извести Југословенскиот реги-
стар на бродовите или белешката за замена на сви-
детелството за баждарење не ја внесе во бродскиот 
дневник (член 8 став 6). 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за извр-
шување на Уредбата за баждарење поморските па-
заходи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/49). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 341-185/64-8 
23 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетинић е. р. 

555. 
Врз основа на членот 19 од Законот за бажда-

рење на поморските бродови и чамци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/64), сојузниот секретар за со-
обраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА РЕГИСТЕРСКАТА ЗАПРЕМИНА ПРИ 
БАЖДАРЕЊЕТО НА ПОМОРСКИТЕ ПАРАХОД!! 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на мерење и пре-

сметување на регистерската запремина при бажда-
р е њ е ^ на поморските параходи („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 69/49) во називот на правилникот по 
зборот: „парахрди" се додаваат зборовите: „и 
чамци". 

Член 2 
Во членот 1 став 1 по зборот: „параходи" се 

додаваат зборовите: „и чамци". 
Во ставот 2 по зборот: „параходот" се додаваат 

зборовите: „односно чамецот". ^ 
Во ставот & по зборот: „параходот" се додаваат 

зборовите: „односно бруто регистерската запремина 
на чамецот". 

Во ставот 4 по зборот: „(тонажа)" се додаваат 
зборовите: „на параходот". 

Во ставот 5 по зборот: „(тонажа)" се додаваат 
зборовите: „на параходот". 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Регистерската бруто запремина (тонажа) на 

чамецот ја означува запремината на целиот про-
стор на чамец ограничен со неговата надворешна 
оплата која се добива на начинот определен во чле-
нот 17 од овој правилник." 

Досегашниот став 6 станува став 7. 

Член 3 
Во членот 2 ставот 1 се менува и гласи: 
„Мерењето на поморските параходи и чамци се 

врши на самите параходи односно чамци, а мерите 
и податоците не смеат да се земаат од плановите 
или нацртите на параходите односно чамците." 

Член 4 
Во членот 3 уводната одредба се менува и гласи: 
„Пресметувањето на бруто регистерската за-

премина се врши по полна постапка (правило I), 
скратена постапка (правило II) и упростена по-
стапка (правило III)." 

Член 5 
Во членот 17 уводнатаа одредба и ставот 1 се 

менуваат и гласат: 
„Параходите без палуба и чамците се бажда-

рат така што должината, да се мери од внатреш-
ниот раб на прамчевата статва каде ©платата го 
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затвора параходот или чамецот до истата точка на 
крмата, или до внатрешниот раб од завршната кре-
мена плоча ако параходот или чамецот има чети-
риаголна крма." 

Во ставот 4 по зборот: „параходот" се додаваат 
зборовите: „или чамецот". 

Член 6 
Во членот 22 став 9 зборовите: „надлежната ди-

рекција на лу ките" се заменуваат со зборовите: 
„Југословенскиот регистар на бродовите". 

Член 7 ' 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ \ 

Бр. 341-186/64-8 
23 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и в ^ к и . 
Марин Цетиниќ, е. р 

556 

Врз основа на членот 28 од Законот за утврду-
вањето на способноста за пловидба на поморските 
бродови и пловилата за внатрешна пловидба "{„Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 18/64), сојузниот секретар 
за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДВОИЕТО НА ТАН-

КЕРИТЕ ПОДОЛГИ ОД 183 m 

1. Танкерите иа југословенската трговска мор-
нарица подолги од 183 m им се определува надво-
ѓето п<Јд условите од делот 6 на Прилогот I од Ме-
ѓународната конвенција за товарните линии (Лондон 
1930), а според нивната должина во милиметри, 
и тоа: 

Должина Надвоѓе Должина Надвоје 
до m милиметра до ш м и л и ј е г 

184 2,772 248 3,440 
186 2,800 250 3,458 
188 2,826 252 3,476 
190 2,850 254 3,494 
192 2,873 256 3,511 
194 2,896 258 3,527 
196 2,919 260 3,543 
198 2,942 262 3,558 
200 2,9*65 264 3,573 
202 2,987 266 3,588 
204 3,009 268 3,603 
206 3,031 270 3,618 
208 3,053 272 3,632 
210 3,075 274 3,646 • 
212 3,096 - 276 3,660 
214 3,117 278 3,674 
216 3,138 280 3,688 
218 3,158 282 3,702 
220 3,178 - 284 3,716 
222 3,198 286 3,729 
224 3,218 288 3,742 
226 3,238 290 3,755 
228 3,257 292 3,767 
230 3,276 294 3,779 
232 3,2% 296 3,790 
234 3,314 298 3,801 
236 3,332 ЗОО 3,812 
238 3,350 302 3,822 
240 3,368 304 3,831 
242 3,386 306 3,840 
244 3,404 308 . 3,849 
246 3,422 310 3,858 

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

Бр. 341-183/64-8 
23 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен^ секретар 
за сообраќај и врски, 
Марин Цетинић, е. р. 

557. 

Врз основа на членот 28 од Законот за утврду-
вање на способноста за пловидба на поморските 
бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 18/64), сојузниот секретар 
за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПОТРЕБАТА НА КАПАЦИТЕ НА ГРОТЛАТА 
БЕЗ ПРАЗНИЦИ НА НЕЗАШТИТЕНИТЕ ПАЛУБИ 

НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

1. Бродовите на југословенската трговска мор-
нарица можат на гротлата без празници што се 
наоѓаат на незаштитените палуби на бродовите да 
употребуваат непропусни цврсти метални капаци 
кои ќе ги затвораат отворите на гротлата во висо-
чината на палубата. 

Овие гротла можат да ги заменат гротлата со 
празници (Правила IX на Прилогот I од Меѓународ-
ната конвенција за товарните линии — Лондон 
1930). 

2. Капените од точката 1 на оваа наредба мо-
раат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да се изградени од челик или алуминиумон 
легури и да се конструирани така што наполно и 
непропусне да го затвораат отворот на гротлото; 

2) да имаат минимална цврстина пропишана со 
Наредбата за употреба на нападите и подвижните 
трегери од гротлата (отворите) на незаштитените 
делови на палубата од надвоѓето и на палубите од 
надградбите на бродовите на тргвската морнарица 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/59) со 
тоа што можат да поднесат оптоварување кое мо-
же да поднесе и делот на палубата на која се на-
оѓаат гротлата; 

3) Притезните вијци и другите средства за за-
творање на гротлата да се пристапни така што за 
време на патувањето на бродот да можат да се кон-
тролираат и да може лесно да се ракува со нив; 

4) да имаат цевки за одвод на вода од жлебот 
околу грот лото, 

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

Бр. 341-187/64-8 
23 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, е. р 

558. 
Врз основа на членот 28 од Законот за утврду-

вање на способноста за пловидба на поморските 
бродови и пловилата за внатрешна пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ",-бр. 18/64), сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТОВАРЕЊЕ ТОВАРИ ДО ТРОПСКАТА ЛИ-
НИЈА НА НАДВОЃЕТО ВО К А Р И П С К О Ј МОРЕ 

1. Бродовите на југословенската трговска мор-
нарица можат во пловидбата по К а р и п с к о г Море 
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помеѓу луките на Република Венецуела и луките 
Arube, Curacao и Bonaire (Холандски Антили) во 
текот на целата година да товарат товар до нивната 
тропска линија на надвоѓето. 

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

Бр. 341-184/64-8 
23 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, е. p. 

559. 
Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/46 
и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

р е ш е н и е ; 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КНИЖЕВНА ЗАДРУГА 

Се одобрува основањето и работата на Југосло-
венската книжевна задруга, според поднесениот 
статут усвоен на Основачкото собрание на Задру-
гата одржано на 29 јуни 1964 година во Беглрад. 

Седиштето на Југословенската книжевна за-
друга е во Белград, а дејноста на задругата се про-
стира на целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Бр. 0230-20/1 
14 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на точ. 7 и 11 од Одлуката за осно-

вањето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

шии работи, се назначува за ш е ф на Протоколот на 
Претседателот на Републиката во ранг на помош-
ник сојузен секретар. 

Р. бр. 20 
29 септември 1964 година 

Белград 
( Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 35 од 22 август 1964 година не 
објавува правни прописи. 

Во бројот 36 од 29 август 1964 година објавува: 
Решение за утврдување на систематизацијата 

на работните места во Државниот архив на СР 
Србија. 

Во бројот 37 од 5 септември 1964 година не обја-
вува правни прописи. 

Во бројот 38 од 12 септември 1964 година 
објавува: 

Одлука за свикување во прво заседание на Со-
бранието на Републичката заедница на социјалното 
осигурување на земјоделците; 

Решение за именување членови на изборната 
комисија за спроведување на изборите на една по-
ловина членови на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците; 

Решение за определување одделни производи 
што се опфаќаат со контролата на цените. 

Во бројот 39 од 19 септември 1964 година обја-
вува: 

Одлука за зголемување на средствата за лични 
расходи на републичките органи и установи; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на установите на територијата на НР 
Србија во кои може да се врши испитување на 
прехранбените продукти; 

Правилник за евиденцијата за гробиштата и 
гробовите на борците 

1. Се разрешува од должноста шеф на Прото-
колот на Претседателот на Републиката Словен 
Смодлака. 

2. Словен Смодлака се назначува за специјален 
советник во Генералниот секретаријат на Претсе-
дателот на Републиката во звање амбасадор. 

Р. бр. 19 
29 септември 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Врз основа на точката 11 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

. Мирко Милутинови]«, досегашен ополномоштен 
министер во Државниот секретаријат за надворе-

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

553. Уредба за укинување на определени со-
јузни органи на управата — 

554. Правилник за постапката на баждарење 
на поморските бродови и чамци — — 

555. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на мерење и 
пресметување на регистерската запре-
мина при б а ж д а р е њ е ^ на поморските 
параходи — — — — — — — — 

556. Наредба за определување на надвоѓето на 
танкерите подолги од 183 m — — — — 

557. 4 Наредба за употребата на капаците на 
гротлата без празници на незаштитените 
палуби на бродовите на југословенската 
трговска морнарица — — — — — 

558. Наредба за товарење товари до тропска-
та линија на надвоѓето во Карипското 
Море — — — — — — — — — 

559. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Југословенската книжевна за-
друга — — — — — — — — — 
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