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261. 

Врз основа на членот 31 од Уредбата за книго-
водството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55) и членот 2 оддел I под а) 
точка 39 алинеја 1 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
18/58, 18/59 и 9/61), Сојузниот секретаријат за фи-
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за единствениот контен план 

на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/63) во членот 18, во класата 1 и 2: 
финансиски и пресметковни конта, во групата 19 
— Активни временски разграничувања и во група-
та 29 — Пасивни временски разграничувања, син-
тетичките конта 192, 197, 292 и 297 се менуваат и 
гласат: 

„192 — Трошоци за обновување, одржување, 
истражување и произвоствено откривање на мине-
рални суровини; 

197 — Трошоци за одржување и обнова на шу-
мите и други "издатоци за техничко и друго уна-
предување на шумското производство; 

292 — Пресметани трошоци за обновување, одр-
жување, ' истражување и производствено откри-
вање на минерални суровини; 

297 — Пресметана амортизација за регенераци-
ја на шумите". 

Член 2 
Во членот 23 ставот 5 се менува и гласи: 
„Контото 103 — Средства на уплатена аморти-

зација, задолжително се расчленува на аналитички 
конта, и-тоа: за делот на омортизацијата кој не му 
припаѓа на деловниот фонд и за делот на аморти-
зацијата кој му припаѓа на деловниот фонд." 

Во ставот 11 точката 2 се менува и гласи: 
„2) за средства на амортизацијата за регенера-

ција на шумите;". 

Член 3 
Во членот 32 по ставот 1 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Контото 192 — Трошоци за обновување, одр-

жување, истражување и производствено откривање 
на минерални суровини, задолжително се расчле-
нува заради искажување ва: 

1) трошоците за обновување, одржување и истра-
жување на резервите на рудно и друго минерално 
богатство; 

2) фактичните трошоци за производствено откри-
вање на минерални суровини. 

На контото 197 — Трошоци за одржување и об-
нова на шумите и други издатоци за техничко и 
друго унапредување на шумското производство, се 
книжат трошоците за одржување и обнова на шу-
мите и другите издатоци сторени според прописи-
те за амортизацијата за регенерација на шумите. 
Ако делот од средствата на амортизацијата за ре-
генерација на шумите, во смисла на тие прописи, 
се употреби за инвестициони цели (за вложувања 
во предмети и права што сочинуваат основни сред-
ства), за вредноста на вложените средства во тие 
инвестиции се зголемува деловниот фонд, и тоа за-
должувајќи го соодветното конто од групата 00 — 
Основни средства, со одобрување на контото 900 — 
Деловен фонд." 

Во ставот 3 во точката 4 на крајот точката и 
запирката се заменуваат со точка, а точката 5 се 
брише. 

Досегашните ст. 2 до 8 стануваат ст. 4 до 10. 

Член 4 
Во членот 35 се брише ставот 8. 
Во ставот 13 точ. 2 до 4 се менуваат и гласат: 
„2) за придонесот за фондот за обнова и из-

градба на Скопје (од средствата за лични доходи); 
3) за надоместоците за употреба или користење 

на водите; 
4) за придонесот за користење на градско зем-

јиште;". 

Член 5 
Во членот 36 став 8 точка 2 по зборовите: „без 

обврска за враќање" запирката се заменува со точ-
ка и запирка а зборовите: „и слични обврски" се 
бришат и по тоа се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

„3) придонес за фондот за модернизација на ју-
гословенските железници; 

4) придонес за фондот за ризици на поморските 
бродарски претпријатија на прекуморската пло-
видба; 

5) придонес за фондот за обнова и изградба на 
Скопје (од средствата за инвестиции) и слични об-
врски." 

Член 6 

Во членот 37 по ставот 2 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„Контото 250 од ставот 2 точка 1 на овој член 
задолжително ое расчленува на аналитички конта 
заради искажување на: 

1) личните доходи од чистиот приход од текуш-
тата година; 

2) личните доходи од чистиот приход од прет-
ходната година, што привремено останале неиспла-
тени. 

Привремено неисплатените лични доходи од 
претходната година се држат на жиро-сметката на 
стопанската организација." 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 5 до 7. 



Страна Заб — Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 мај 1964 

Член 7 
Во членот 40 по ставот 1 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Контото 292 — Пресметани трошоци за обно-

вување одржување, истражување и производстве-
но откривање на минерални суровини, задолжител-
но се расчленува заради искажување на: 

1) пресметаните трошоци за обновување, одр-
жување и истражување на резервите на рудно и 
друго минерално богатство; 

2) пресметаните просечни трошоци за производ-
ствено откривање на минерални суровини. 

На контото 297 — Пресметана амортизација за 
регенерација на шумите, се искажува пресметана-
та амортизација за регенерација на шумите со за-
должување на контото 749 •?— Други трошоци што 
го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на 
доходот. Трошоците и другите издатоци што се под-
мируваат од средствата на амортизацијата за реге-
нерација на шумите се искажуваат на контото 197 
на начинот определен во членот 32 став 3 од овој 
правилник." 

Досегашните ст. 2 до 6 стануваат ст. 4 до 8. 

/ Член 8 
Во членот 50 по зборовите: „амортизација на 

основните средства" запирката и текстот по запир-
к а т а се бришат. 

Член 9 
Во членот 51 ставот 2 се менува и гласи: 
„Контото 450 — Укалкулиран интерес на де-

ловниот фонд, се задолжува и за пресметаниот ин-
терес на средствата на чистиот приход кои според 
важечките прописи се користат за обртни средства. 
Ова конто задолжително се расчленува заради од-
воено искажување на: интересот на деловниот фонд 
и интересот на средствата на чистиот приход што 
се користат за обртни средства." 

Член 10 
Во членот 70 ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 до 9 стануваат ст. 3 до 8. 
Во новиот став 4 зборовите: „Контото 743 — 

Придонес за околискиот фонд за унапредување на 
шумарството, и контото 744 — Придонес од проме-
тот на филмови, се задолжуваат" се заменуваат со 

•зборовите: „Контото 744 — Придонес од прометот 
на филмови, се задолжува". 

Во ставот 8 по зборовите: „се искажуваат" се 
додаваат- зборовите: „трошоците на пресметаната 
амортизација за регенерација на шумите, надоме-
стоците за употреба и користење на водите, при-
донесот за користење на градско земјиште и". 

Член 11 
Стопанските организации се должни книжења^ 

та во своите деловни книги за 1964 година да ги 
усогласат со одредбите "од овој правилник до 30 ју-
ни 1964 година. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/5-417-122 
5 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров^ е* р. 

262. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за одо-

брување посебен регрес на производителите на кал-
циумамониум нитрат во 1964 и 1965 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 16/64), во согласност со Со-
јузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секре-
таријат за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ^ НА ПОСЕБ-
НИОТ РЕГРЕС ЗА КАЛЦИУМАМОНИУМ НИ-

ТРАТ ВО 1964 И 1965 ГОДИНА 
1. Стопанските организации што се занимаваат со 

производство на калциумамониум нитрат „KAN" 
NH4 N03 СаСОз со 20,5% N (во понатамошниот 
текст: корисниците на регресот) го остваруваат пра-
вото на посебниот регрес од точката 1 на Одлуката 
за одобрување посебен регрес на производителите 
на калциумамониум нитрат во 1964 и 1965 година 
(во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување 
барање за посебен регрес до филијалата на Народ-
ната банка како основна организациона единица 
на Службата на општественото книговодство ка ј 
која имаат жиро-сметка. 

2. Посебниот регрес од Одлуката корисниците на 
регресот го остваруваат врз основа ва документа-
ција што ја прилагаат кон барањето за регрес спо-
ред точката 3 од Наредбата за примена на Од-
луката за давање регрес при продажбата на ве-
штачко ѓубре за потребите на земјоделството и шу-
марството („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63). 

Во пресметката на износот на регресот по еди-
ница на мера и за вкупната количина предвидена 
во точката 3 став 1 под 3 од Наредбата за примена 
на Одлуката за давање регрес при продажбата на 
вештачко ѓубре *за потребите на земјоделството и 
шумарството, посебно се искажува износот на по-
себниот регрес пресметан според Одлуката и оваа 
наредба. 

3. За количините на калциумамониум нитрат 
продадени и испорачани од 1 јануари 1964 година 
до денот на влегувањето во сила на Одлуката, за 
кои е наплатен регресот, според Одлуката за дава-
ње регрес при продажбата на вештачки ѓубриња 
за потребите на земјоделството и шумарството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63 и 16/64), ќе 
служи за наплата на посебниот регрес документа-
цијата врз основа на која е исплатен регресот со 
тоа што корисниците на регресот поднесуваат по-
себна пресметка во која ги внесуваат следните по-
датоци: 

1) Број и датум на изводот на одобрениот ре-
грес за количините на калциумамониум нитрат 
„KAN" продадени и испорачани од 1 јануари 1964 
година до денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба; 

2) износ на одобрениот регрес; 
3) број и датум на секоја одделна фактура; 
4) количина на „KAN" за која се бара посебниот 

регрес, изразена во тони за секоја фактура; 
5) износ на посебниот регрес за еден тон; 
6) вкупен износ на посебниот регрес. 
За количините на калциумамониум нитрат про-

дадени и испорачани од 1 јануари 1964 година до 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба, за 
кои не и наплатен регресот, корисниците на регре-
сот ќе го остварат посебниот регрес според одред-
бите на точката 2 од оваа наредба. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за посебен регрес во 
поглед на пресметувањето на регресот и докумен-
тацијата е точно, таа го одобрува износот на посеб-
ниот регрес во корист на жиро-сметката на кори-
сникот на регресот, а на товар на сметката бр. 
101-14-630-37 — Посебен регрес за домашен кал-
циумамониум нитрат. 

Вкупната исплата на посебниот регрес во 1964 
година не може да го надмине износот од 2.800 ми-
лиони динари предвиден за регреси за калциум-
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амониум нитрат „KAN" од домашно производство 
во точката 1 став 1 под 2 од Одлуката за доде-
луваше средства од стопанските резерви на феде-
рацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/64). 

5. Ако кон барањето за посебен регрес се при-
лагаат преписи на оригинални документи (факту-
ра, товарен лист, отпремница и сл.), преписите мо-
раат да бидат потпишани од овластени лица и на 
нив мора да има втиснат печат на корисникот на 
регресот, а оригиналните документи се поднесуваат 
на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ што се подне-
сува на увид да назначи дека е исплатен посебниот 
регрес. 

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

Бр. 311.5/1 
7 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен 

секретар за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р. 

263. 

Врз основа на членот 102 од Царинскиот закон 
.(„Службзн лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63), Упра-
вата за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТОКИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ШТО СЕ 

ЦАРИНАТ ВО ЦАРИНАРНИЦАТА ЗАГРЕБ 
1. Во Царинарницата Загреб и Царинската ис-

постава Загреб — Западен колодвор ќе се царинат 
стоките наменети за извоз чиј натовар се врши во 
Загреб како и стоките наменети за извоз чиј на-
товар се врши на територијата на околијата Загреб 
а се превезуваат низ Загреб. 

2. Вагонските и камионските пратки на стоки 
наменети за извоз што се превезуваат низ Загреб 
а чиј натовар не се врши на територијата на око-
лната Загреб, ќе се царинат во царинарницата и 
испоставата од точката 1 на оваа наредба само ако 
во местата на натоварот на тие стоки не постои 
царинарница или царинска испостава и ако тие 
стоки на патот на превозот до Загреб не минуваат 
низ места во кои постои царинарница или царин-
ска испостава. 

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

03-01 бр. 1171/1 
25 април 1964 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини, 
Милован Гокановиќ, е. р. 

264. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ЛЕСНИТЕ МЕТАЛИ И НИВНИТЕ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за-стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Ознаки на состојбите на произ-
водите од алуминиум' и од алумини-
у м о т легури — — — — г - JUS С.СО.003 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
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 август 1964 година. 

Бр. 05-3034 
27 април 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

265. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

i 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЗБЕСТ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Азбест. Класификација и тех-
нички услови — — — — — — JUS B.F1.001 

Азбест. Земање и обработка на 
мостри и методи за испитување — JUS B.F8.001 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1964 година. 

4. 'Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Азбест. Класификација — Тех-
нички услови — — ' — — — — JUS B.F1.001 

4 Азбест. Земале и обработка на 
мостри^ Методи на испитување — — JUS B.F8.001 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за азбест („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 31 јули 1964 
година. 

Бр. 63-3091 
29 април 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е- р. 

266. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став ! 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 ЗА ТУР-

ПИИ И РАШПИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди; 
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Турпии и рашпи. Дефиниции на 
поимите и поделба — — — — — JUS K.D4.001 

Турпии. Класи на финоќата на 
насеците и називни должини — — JUS .K.D4.003 

Рагипи. Класи на финската на на-
сеците и називни должини — . — JUS K.D4.004 

Потковачки рашпи — — — — JUS K.D4.102 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1964 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Турпии и рашпи, дефиниција на 
поимите и поделба — — — — — JUS K.D4.001 

Турпии — број на насеците — JUS K.D4.003 
Рашпи — број на забите — JUS K.D4.004 
Поткивачки рашпи — — — JUS K.D4.102 

донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за турпии и рашпи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/53). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 31 јули 1964 
година. 

Бр. 21-3030 
27 април 1964 година 

Белград 

Директор 
да Југословенскиот завод за 

станд ардизаци ј а, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

267. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ЦРТЕЖИТЕ ВО МАШИНСТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Означување на квалитетот на по-
вршините на индустриските произ-
води — — — j u g М.А0.065 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1965 година. 

Бр. 11-3032 
27 април 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

268. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ПОВРШИН-
СКАТА РАПАВОСТ. НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРО-

ИЗВОДИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Објасненија, терминологија и де-
финиции на поимите — — — — JUS М.А1.020 

Вредности на параметрите на од-
делни класи — — — — — — JUS М.А1.021 

Разврстување и означување на 
површинските нерамнини настанати 
со обработка — — — — — — JUS М.А1.023 

Разврстување и означување на 
површинските грешки во машино-
градбата — — — — — — — —JUS М.А1.024 

Корелација на квалитетот на по-
вршинската обработка и на квали-
тетот на толеранциите — — — —JUS М.А 1=025 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, освен стандардот JUS М.А 1.025', се за-
должителни и влегуваат во сила на 1 октомври 
1964 година. 

4. Југословенскиот стандард — JUS М.А1.025 од 
точката 1 на ова решение се применува од 1 ок-
томври 1964 година. 

Бр. 11-3031 
27 април 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

269. 
Врз основа на членот 29 став 3 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 ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ОД ОБЛАСТА НА АЛАТОТ ЗА ИСЕКУВАЊЕ И 

ВЛЕЧЕЊЕ 
1. Во југословенскиот стандард Алат за исеку-

вање и влечење. Правоаголни куќишта со водилици 
поставени на иста страна. Горни дел JUS К.Н2.054, 
кој е донесен со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на алатот за исекување и влечење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/61), на сликата се 
брише котата бк Во Табелата во колоната ai за 
работна површина 200X160 бројот „280" се заме-
нува со бројот: „290", а целата вертикална колона 
6i се брише. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист еа СФРЈ", 

Бр. 21-3101 . 
29 април 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
станд ардизаци ј а. 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 
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270. 
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 

точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), генералниот ди-
ректор на Заедницата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНА 
ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ПРОСЛАВАТА 
НА СТОГОДИШНИНАТА НА ПРОТИВПОЖАРНИ' 

ШТВОТО ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

На 14 јуни 1964 година ќе се пушти во продаж-
ба пригодна поштенска марка во вредност од 25 ди-
нари по повод прославата на стогодишнината на про-
тивпожарништвото во Југославија. 

Сликата на марката ја симболизира противпо-
жарната заштита. На долниот раб на марката е 
вцртан натписот: „Југославија" а на левиот раб на 
марката натписот: „100 година на хуманом задатку" 
— обата натписа со латиница. Ознаката на вредно-
ста на марката е во горниот лев агол, а ознаката 
на годината: „1964" — во горниот десни агол на 
марката. Бојата на марката е црвена и црна. 

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми по-
шти, а за франкирање на поштенски пратки ќе 
важи до 13 декембри 1964 година. 

Бр. 4900/1 
27 април 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић, е. p. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 21 став 3, во врска со чле-

нот 15 од Законот за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ЦА ПРАВНИОТ СО-

ВЕТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Во Правниот совет на Сојузниот извршен совет 
се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) др Јован Ѓорѓевиќ, професор на Правниот 

факултет во Белград; 

за членови: 
2) Миле Бабиќ, секретар за законодавство на 

Социјалистичка Република Хрватска; 
3) др Милан Бартош, професор на Правниот 

факултет во Белград; 
4) др Владислав Брајковиќ, професор на прав-

ниот факултет во Загреб; 
5) др ЈсЈсип Брнчиќ, претседател на Врховниот 

суд на Социјалистичка Република Хрватска; 
6) Ѓорѓи Цаца, секретар за законодавство на 

Социјалистичка Република Македонија; 
7) Евгени Димитров, вонреден професор на-

Правниот факултет во Скопје; 
8) Илија Дошен, претседател на Врховниот суд 

џа Југославија; 

9) Михајло Ѓорѓевиќ, претседател на Врховни-
от стопански суд; 

10) др Алојз Финжгар, професор на Правниот 
факултет во Љубљана; 

11) др Андрија Таме, професор на Правниот 
факултет во Белград; 

12) др Леон Гершковиќ, декан на Факултетот 
за политички науки во Загреб и пратеник на Са-
борног на Социјалистичка Република Хрватска; 

13) др Јосип Глобевник, професор на Правниот 
факултет во Љубљана и пратеник на Собранието 
на Социјалистичка Република Словенија; 

14) др Александар Голдштајн, професор на 
Правниот факултет во Загреб; 

15) до Владимир Гросман, адвокат од Љубљана; 
16) Станко Грозданић раководител на Центарот 

за работничко самоуправување на Републичкиот 
совет на Синдикатите на Србија; 

17) др Франц Хочевар, сојузен јавен обвинител; 
18) др Александар Христов, професор на Прав-

ниот факултет во Скопје и сојузен пратеник; 
19) др Михајло Илиќ, професор на Правниот 

факултет во Сараево и сојузен пратеник; 
20) Доброслав Иванишевић секретар за зако-

нодавство и организација на Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина; 

21) др Мустафа Камариќ, професор на Прав-
ниот факултет во Сараево; 

22) Миленко Кангрга, секретар »а Сојузната 
скупштина; 

23) др Владислав Капор, професор на Прав-
ниот факултет во Нови Сад; 

24) Илија Костиќ, претседател на Врховниот 
воен суд; 

25) Миливое Ковачевиќ, секретар на Собрание-
то на Социјалистичка Република Србија; 

26) др Божидар Краус, судија на Врховниов 
суд на Југославија; 

27) др Радомир Лукиќ, професор на Правниот 
факултет во Белград; 

28) Милан Матиќ, асистент на Институтот за 
општествени науки; 

29) др Најдан Пашиќ, директор на Институтот 
за општествени науки; 

30) Младен Павлиќ, правен советник на прет-
пријатието „Раде Кончар" Загреб; 

31) др Мирослав Печујлић доцент на Правниот 
факултет во Белград; 

32) Андрија Пејовиќ, сојузен јавен правобра-
нител; 

33) др Мирко Перовиќ, судија на Врховниот 
суд на Југославија; 

34) др Димитар Поп-Георгиевс1ки, вонреден 
професор на Правниот факултет во Скопје; 

35) др Дражен Сесардић судија на Врховниот 
суд на Југославија; 

36) др Александар Стаиќ, професор на Прав-
ниот факултет во Сараево; 

37) др Владан Станковић доцент на Правниот 
факултет во Белград; 

38) др Јован Стефановиќ, професор на Прав-
ниот факултет во Загреб; 

39) Азиз Султановић професор на Економскиот 
факултет во Сараево; 

40) Славко Шиматовић адвокат од Загреб; 
41) др Макс Шнудерл, професор на Правниот 

факултет во Љубљана; 
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42) др Љубо-Тадиќ, управник на Одделението 
за политички и правни науки на Институтот за 
општествени науки; 

43) Драгослав Трниниќ, адвокат од Белград; 
44) др Мартин Ведриш, вонреден професор на 

Правниот факултет во Загреб; 
45) Мартин Жалик, судија на Врховниот суд 

на Социјалистичка Република Словенија. 

Б. бр. 34 
22 апри.1 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р-

Врз основа на точката 3 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Советот за координација на 
информативната дејност за странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/64), во врска со членот 15 од 
Законот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
КООРДИНАЦИЈА НА ИНФОРМАТИВНАТА ДЕЈ-

НОСТ ЗА СТРАНСТВО 

Во Советот за координација на информативната 
дејност за странство се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Вилко Винтерхалтер, сојузен секретар за ин-

формации; 

за членови: 
2) Душан Благојевиќ, началник на Управата за 

информации во Државниот секретаријат за надво-
решни работи; 

3) Јосип Дегранчески, главен и одговорен уред-
ник на Редакцијата на програмите за странство на 
Радио-телевизија Белград; 

4) Јосо Франиќ, секретар на Комисијата за меѓу-
народни врски на Централниот совет на Сојузот на 
синдикатите на Југославија; 

5) Енвер Хумо, началник на Одделението за ме-
ѓународни врски во Сојузниот секретаријат за ин-
формации; 

6) Јово Капичиќ, помошник сојузен секретар за 
информации; 

7) Душан Мариќ, генерален секретар на Тури-
стичкиот сојуз на Југославија; 

8) Вукашин Миќуновиќ, директор на Новин-
ската агенција „Танјуг"; 

9) Вељко Милатовић секретар на Комисијата на 
Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Југославија за меѓународни врски; 

10) Љубо Пауновиќ, секретар на Службата за 
информации на Сојузната стопанска комора; 

11) Александар Петковиќ, секретар на Комиси-
јата на Сојузниот одбор на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија за меѓуна-
родна соработка и врски; 

12) Гуро Станковић претседател на Советот за 
прашања на иселениците; 

13) Драгољуб Васовиќ, помошник сојузен секре-
тар за внатрешни работи; 

14) Душа!Ѓ Вејновић помошник секретар на Ко-
мисијата за културни врски со странство. 

Б. бр. 35 
8 април 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
„Народне новине" „Службени лист Социјалистич-

ке Републике Хрватске, во бројот 13 од 9 април 1964 
година објавуваат: 

Наредба за определување одделни услуги што 
се опфаќаат со контролата на цените. 

Во бројот 14 од 16 април 1964 година нема прав-
ни прописи. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА СЛОВЕНИЈА , 

„Урадни лист Социјалистичко Републике Сло-
веније" во бројот 9 од 12 март 1964 година објавува: 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Организационо-политичкиот собор 
на Собранието на СР Словенија во 4 изборна еди-
ница Лашко; 

Решение со кое на Собранието на око ли јата 
Цеље му се дава согласност да ги пропише нај-
ниските и највисоките стопи на општинскиот лока-
лен данок на приходите од самостојните занимања 
и имотот; 

Решение со кое на Собранието на околијата 
Копер му се дава согласност да ги пропише нај-
ниските и највисоките стопи на општинскиот ло-
кален данок на приходите од самостојните зани-
мања и имотот; 

Решение со кое на Собранието на око ли јата 
Љубљана му се дава согласност да ги пропише нај-
ниските и највисоките стопи на општинскиот ЛО-
НЕ лен данок на приходите од самостојните зани-
мања И ИМОТОТ; 

Решение со кое на Собранието на околијата 
Марибор му се дава согласност да ги пропише нај-
ниските и највисоките стопи на општинскиот ло-
кален данок на приходите од самостојните зани-
мања и имотот; 

Наредба за заштита на земјиштето во општината 
Драр.оград; 

Решение за именување стручњаци кои можат да 
се определуваат како овластени инспектори за 
здравствна контрола на објектите за производство 
на посад очен материјал. 

Во бројот 10 од 26 март 1964 година објавува: 
Препорака за понатамошниот развој на физич-

ката култура во СР Словенија; 
Наредба за занаетчиските стопански дејности; 
Упатство за формата и називот на печатите на 

републичките, околиските и општинските органи во 
СР Словенија; 

Решение за објектите за производство на по?а-
дочен материјал заразени со опасни растениски бо-
лести и штетници. 

Во бројот 11 од 2 април 1964 година објавува: 
Закон за градовите што се поделени на оп-

штини; 
Уредба за основање Републички шумски ин-

спекторат; 
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Одлука за определување на самостојните уста-
нови што се финансираат по принципите на доход; 

Решение за потврда на Статутот на фондот на 
СР Словенија за унапредување на издавачката но-
винската, книжарската и печатарската дејност; 

Исправка на Упатството за фармата и називот 
на печатите на републичките, околиските и општин-
ските органи во СР Словенија. 

Во бројот 12 од 9 април 1964 година објавува: 
Одлука за определување аконтација на даконот 

на доход и општинските локални даноци од земјо-
делството за второто тримесечје на 1964 година; 

Решевме за разрешување на постојан и привре-
мен член на Комисијата за службенички работи на 
СР Словенија и за именување двајца постојани чле-
на на таа комисија; 

Наредба за измена на Наредбата за санитарно-
епидемиолошките мерки за отстранување на зараз-
ни болести; 

Општи акти на самоуправните организации, 
и тоа: 

З а к л у ч о к за измени на Заклучокот за мерилата 
и за начинот на распоредувањето на осигуренците-
занаетчии во осигуренички разреди; 

Заклучок за финансиските планови на фондо-
вите на инвалидското и пензиското осигурување и 
додатокот на деца за 1964 година; 

Заклучок за финанскиот план на Републички-
от фонд за задолжително здравствено реосигурува-
ње за 1964 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Бос-
не и Херцеговине" во бројот 8 од 28 февруари 1964 
година објавува: 

Препорака за унапредување на работата на 
управата; 

Решение за назначување советник на Извршни-
от совет; 

Решение за разрешување помошникот на репуб-
личкиот секретар за информации; 

Исправка на Правилникот за службената обле-
ка на членовите на посадата на моторно возило во 
друмскиот сообраќај; 

Исправка на Упатството за легитимацијата на 
инспектор на друмскиот сообраќај; 

Исправка на Правилникот за заедничките слу-
жби потребни за работата на Извршниот совет и 
определените републички органи на управата. 

Во бројот 9 од 13 март 1964 година нема служ-
бен дел. 

Во бројот 10 од 20 март 1964 година објавува: 
Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 

посебните услови за основање и работа на претпри-
јатија, дуќани и погони за примарна преработка на 
дрво; 

Одлука за определување на обврзниците на 
придонесите за странските државјани на школу-
вање, стручно оспособување или усовршување, на 
изворите од кои се плаќаат придонесите и на орга-
ните што ги определуваат отопите односно износите 
на придонесите; 

Одлука зв намалување на данокот на доход за 
услужните занаетчиски дуќани за 1964 година; 

Одлука за давање кредити од Републичката сто-
панска банка со непосредна погодба во 1964 година; 

Решение за новиот состав на Комисијата за под-
несување предлози за назначување во звање педа-
гошки советник; 

Правилник за техничката опременост на прет-
пријатијата, дуќаните и погоните за примарна пре-
работка на дрво; 

Решение за утврдување на списокот на струч-
њаците за вршење здравствена контрола на објек-
тите за производство на посадочен материјал во 1964 
година; 

Одлука за определувале и плаќање на придо-
несот за здравствена заштита на уживателите на 
пензии за 1964 година; 

Исправка на Одлуката за стопата на придонесот 
за здравствена заштита на лицата што примаат пен-
зија или инвалиднина од странски носители ка со-
цијално осигурување и за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на придонесот. 

Во бројот 11 од 27 март 1964 година објавува: 
Закон за државниот печат на СР БиХ и за пе-

чатите на државните органи; 
Правилник за надоместокот на патните трошоци 

за судски излегувања извршени по барање »а 
странката; 

Упатство за големината, содржината, начинот на 
чувањето и употребата на печатите и штембилите 
на државните органи; 

Упатство за легитимацијата на лицата што вр-
шат надзор во областа на водостопанството; 

Одлука за отопите на додаениот придонес за ин-
валидско осигурување; 

Одлука за процентите ва издвојувањето во 1964 
година на срредствата за сигурносна резерва и ва-
лоризациона резерва на фондовите на инвалидското 
осигурување и пензиското осигурување; 

Измена во пречистениот Список на постојаните 
судски толкувачи. 

Во бројот 12 од 9 април 1964 година објавува: 
Одлука за финансирање на Републичката сто-

панска комора и околиските стопански комори во 
1964 година; 

Решение за престанок на работата на Институ-
тот за рибарство во Сараево; 

Решение за новиот состав на Републичката ко-
мисија за физичка култура; 

Решение за именување Управен одбор на Сто-
панската банка на СР БиХ; 

Решение за " назначување главен инспектор на 
сообраќајот; 

Решение за назначување помошник републички 
секретар за индустрија и градежништво; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
фондот за здравствено реосигурување за 1964 го-
дина; ~ 

Решение за стопите и износите на придонесот 
за социјално осигурување за определени категории 
лица вон работен однос осигурени според прописи-
те за социјалното осигурување; 

Одлука за надоместоците што им припаѓаат на 
комуналните заедници за социјално осигурување на 
работниците на име -подмиг^вање на трошоците за 
професионална рехабилитација и заложување на 
инвалиди на трудот од фондот на инвалидското оси-
гурување; 

Одлука за пренесување на преостанатиот кусок 
според завршната сметка за 1962 година на бившиот 
Републички завод за социјално осигурување врз 
фондовите на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците; 

Тарифа на надоместоците на комуналните за-
води за социјално осигурување што решаваат за 
правата од инвалидското и пензиското осигурува-
ње и од додатокот на деца; 

Одлука за формирање фонд за здравствено ре-
осигурување. за условите за негово спроведување за 
ризиците што задолжително се реосигуруваат. за 
тарифата на премиите за реосигурување, за височи-
ната на надоместоците за реосигураните случаи и за 
стопата по која ќе се издвојуваат средства за 
режискиот додаток. 

Во бројот 13 од 17 април 1964 година нема 
прописи. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 12 од 31 март 1964 година 
објавува: 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на културните деј-
ности; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Театерскиот совет на Народниот театар во 
Скопје: 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Управниот одбор на Републич-
киот фонд за унапредување на издавачката дејност; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Ансамблот за народни песни и игри 
на СРМ „Танец". 

Во бројот 13 од 6 април 1964 година објавува: 
XV конкурс за давање инвестициони кредити за 

индустријата и рударството од средствата предви-
дени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување и 
употреба на средствата на Републиката; 

XVI конкурс за условите и начинот под кои ќе 
се даваат кредити за градежништвото од средства-
та предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочу-
вање и употреба на средствата на Републиката; 

XVII конкурс за давање инвестициони кредити 
во 1964 година за шумарството од средствата пред-
видени со Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката; 

XVIII конкурс за давање инвестициони креди-
ти во 1964 година за земјоделството од средствата 
предвидени со Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката; 

.XIX конкурс за давање кредити за трајни обрт-
ни средства; 

Заклучок за условите под кои Стопанската бан-
ка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба 
ќе дава кредити од средствата предвидени во чл. 10 
и 11 од Законот за насочување и употреба на сред-
ствата на Републиката во областа на индустријата и 
и рударството во 1964 година; 

Заклучок за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за градежништвото од средствата 
предвидени во чл. 10 и 11 од Законот за насочување 
и употреба на средствата на Републиката; 

Заклучок за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за угостителството и туризмот од 
средствата предвидени во чл. И од Законот за насо-
чување и употреба на средствата на Републиката; 

Заклучок за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити за трговија, угостителство, туризам 
и занаетчиство од средствата предвидени во членот 
7 точка 2 од Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката. 

Во бројот 14 од 13 април 1964 година објавува: 
Уредба за начинот на користење на средствата 

наменети за лични расходи; 
Решение за разрешување и именување членови 

на Управниот одбор на заедничките резерви на Ре-
публичкиот резервен фонд; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Педагошката академија во Скопје; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Скопје; 

Решение за разрешување и назначување член на 
Комисијата за одликување на Извршниот Совет; 

Решение за разрешување и назначување по-
мошници на републичките секретари; 

Решение за назначување генерален директор на 
Стопанската банка на СРМ; 

Решение за именување советник во Извршниот 
совет; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Советот за прекршоци при Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи; 

Решение за одредување Радио-телевизија Ско-
пје како установа од посебно значење; 

Царедба за одредување на услуги што се ста-
ваат под контрола на цените. 

Во бројот 15 од 18 април 1964 година објавува: 
Одлука за разрешување и именување членови 

на Универзитетскиот совет и на факултетските со-
вети »а Универзитетот во Скопје; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ; 

XX конкурс за условите и начинот под кои ќе 
се даваат кредити за сообраќајот од средствата 
видени во членот 10 од Законот за насочување и 
употреба на средствата на Републиката; 

Заклучок за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити во сообраќајот од средствата пред-
видени во членот 10 од Законот за насочување и упо-
треба на средствата на Републиката; 

Заклучок за поблиските услови под кои Сто-
панската банка на СРМ во 1964 год. ќе одобрува ин-
вестициони кредити по пат на непосредна спогодба 
за земјоделството од средствата предвидени со За-
конот за насочување и употреба на средствата на 
Републиката и од вонрепубличките извори на 
средства; 

Исправка на Законот за насочување и употреба 
на средствата на Републиката. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

261. Правилник за- измени и дополненија на 
Правилникот за единствениот контен план 
на стопанските организации — 

262. Наредба за начинот за остварување на по-
себниот регрес за калциумамониум ни-

трат во 1964 и 1965 година — — — — 
263. Наредба за стоките наменети за извоз што 

се царинат во Царинарницата Загреб — 
264. Решение за југословенскиот стандард од 

областа на лесните метали и нивните ле-

265. Решение за југословенските станарди за 
азбест — — — — — 

266. Решение за југословенските стандарди за 
турпии и рашпи — — — — — — — 

267. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на цртежите во машинството — 

268. Решение за југословенските стандарди од 
областа на класификацијата на површин-
ската рапавост на индустриските про-
изводи — — — — — — — — — 

269. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на алатот за исекува-
ње и влечење — — — — — — — 

270. Решение за пуштање во продажба на при-
годна поштенска марка по повод просла-

вата на стогодишнината на противпожар-
ништвото во Југославија — — 

— 385 

386 

387 

— — — 387 

387 

388 

388 

388 

— 389 
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