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425. 

Врз основа на членот 217 став 1 точ,ка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република ' 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се прогласува Одлуката на Сојузната скупшти-
на за избор на Сојузниот извршен совет усвоена на 
седницата на Сојузниот собор од 30 јуни'19'63 го-
дина. 

П. Р. бр. 3 
1 јули 1963 година 1 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 
216 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Сојузната скупштина, 
на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1963 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се избира Сојузен извршен совет во состав: 
претседател Петао Стамболиќ 

потпретседател Борис К р а ј г е р 
потпретседател Милош Миниќ 
потпретседател Вељко Зековиќ 

членови: Јаков Б л а ж е в и ќ 
до Ј о ж е Б р и л е ј 
Фадиљ Хоџа 
Авдо Хумо 
Радојка К а т и ќ 
Милутин Морача 
Светислав Стефановиќ 
борко Темелковски 

Сојузна скупштина 

А.С. бр. 3/1 
30 јуни 1963 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

426. 

Врз основа на членот 17 од З-аконот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(, Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/63), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

ОДБОРИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. За претседател и членови на Одборот не Со-
јузниот извршен совет за внатрешна политика се 
именуваат: 

за претседател: 
1. Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот из -

вршен совет; 

з-а членови: 
2. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот; 
3. Франц Хочевар, сојузен јавен обвинител; 
4. Војин Лукиќ, сојузен секретар за внатрешни 

работи; 
5 Мома Марковиќ, сојузен секретар за здрав-

ство и социјална политика; 
6. Милан Милутиновиќ, директор на Институтот 

за криминолошки и криминалистички истражувања; 
7. Иван Мишковиќ, генерал-мајор на Југосло-

венската народна армија; 
8. Арнолд Ра јх , сојузен секретар за правосуд-

ство; 
9. Лидија Шентјурц, претседател на Комисијата 

за организациони и кадровски прашања на И з в р ш -
ниот одбор на Сојузниот одбор на ССРНЈ; 

10—15. Претседателите на одборите за внатре-
шна политика на извршните совети на социјали-
стичките републики; 

И. За претседател и членови на Одборот на Со-
јузниот извршен совет за стопанство се именуваат: 

за претседател: 
1. Борис Крајгер , потпретседател на Сојузниот 

извршен совет; 
за членови: 

2. Филип Ба јковиќ , сојузен секретар за инду-
стрија; 

3. Душан Богданов, потпредседател на Сојуз-
ната стопанска комора; 

4. Антон Воле, потпретседател на Сојузната сто-
панска комора; 

5. Марин Цетиниќ, сојузен секретар за сообра-
ќ а ј и врски; 

6. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот; 
7. Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за над-

ворешна трговија; 
8. Киро Глигоров, сојузен секретар за ф и н а н -

сии; 
9. Ј о ж е Инголич, сојузен секретар за зејмодел-

ство и шумарство; 
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10. Мирко Јамар, директор во Сојузниот завод 
за стопанско планирање; 

11. Радојка Катиќ, член на Сојузниот извршен 
совет; 

12. Драгутин Косовац, сојузен срекретар за тр -
говија; 

13. Никола Миљаниќ, гувернер на Народната 
банка на Југославија; 

14. Хакија Поздерац, сојузен секретар за општи 
стопански работи; 

15. Боривое Ромиќ, секретар на Централниот со-
вет на Сојузот на синдикатите на Југославија ; 

III. За председател и членови на Одборот на Со-
јузниот извршен совет за општествен план се име-
н у в а а 

за претседател: 
1. Милош Миниќ, потпретседател на Сојузниот 

извршен совет; 

за членови: 
2. Јаков Блажевиќ , претседател на Сојузната 

стопанска комора; 
3. Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за над-

ворешна трговија; 
4. Киро Глигоров, сојузен секретар за ф и н а н -

сии; 
5. Никола Минчев, генерален директор на Со-

јузниот завод за стопанско планирање; 
6. Никола Миљаниќ, гувернер на Народната 

банка на Југославија ; 
7. Хакија Поздерац, сојузен секретар за општи 

стопански работи; 
8. Боривое Ромиќ, секретар на Централниот со-

вет на Сојузот на синдикатите на Југославија ; 
9—14. Председателите на Одборот за општествен 

план на извршните совети на социјалистичките ре-
публики. 

Во работата на одборот учествуваат и други 
државни секретари и сојузни секретари, односно 
нивни заменици, кога се на дневниот ред праша-
ња од делокругот на тие секретаријати. 

IV. За претседател и членови на Одборот на 
Сојузниот извршен совет за економски односи со 
странство се именуваат: 

за преседател: 
1. Ј о ж е Брилеј , член на Сојузниот извршен со-

вет; 

за членови: 
2. Душан Драгосавац, потпретседател на Сојуз-

ната стопанска комора; 
3 Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за над-

ворешна трговија; 
4. Тома Гранфил, генерален директор на Ј у -

гословенската банка за надворешна трговија; 
5. Војин Гузина, помошник државен секретар 

за надворешни работи; 
6. Винко Хафнер, државен потсекретар во Со-

јузниот секретаријат за индустрија; 
7. Боривое Јелиќ, директор во Сојузниот з а -

вод за стопанско планирање; 
8. Милка Куфрин, претседател на Комитетот за 

туризам; 
9. Лео Матес, директор на Институтот за ме-

ѓународна политика и стопанство; 
10. Исак Сион, вицегувернер на Народната бан-

ка на Југославија ; 
11. инж. Јосип Змајиќ , директор на Сојузниот 

завод за меѓународна техничка ,соработка; 

12. Државен потсекретар во Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Б. бр. 76 
2 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

427. 

Врз основа на членот 20 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Во Административната комисија на Сојузниот 
извршен совет се именуваат: 
за претседател: 

1. Ф^диљ Хоџа, член на Сојузниот извршен со-
вет; 
за членови: 

2. Радојка Катиќ, член на Сојузниот извршен 
совет; 

3. Милутин Морача, член на Сојузниот извршен 
совет; 

4. Зоран Полич, сојузен секретар за буџет и ор-
ганизација на управата, 

5. Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот 
извршен совет; и 

6. Борко Темелковски, член на Сојузниот извр -
шен совет. 

Б . бр. 77 
2. јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседателу 
Петар Стамболиќ, с. р. 

428. 

Врз основа на членот 20 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 14/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

ЗА ПРАШАЊАТА НА КАДРИТЕ 

Во Комисијата на Сојузниот извршен совет за 
прашањата на кадрите се именуваат: 

за претседател: 
1. Борко Темелковски, член на Сојузниот извр-

шен совет; 
за членови: 

2. Фадиљ Хоџ^, член на Сојузниот извршен 
совет; 

3. Владо Ивковиќ, началник на Управата за пер-
сонални работи на Сојузниот извршен совет; 

4. Радомир Коматина, генерален директор на 
Службата на општественото книговодство; 

5. Стане Маркич, секретар на Централниот со-
вет на Сојузот на синдикатите на Југослави ја ; 
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6. Грујо Новаковиќ, генерален секретар во Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи, 

7 Зоран Полич, сојузен секретар за буџет и ор-
ганизација на управата; , 

8. др Миливој Рукавина, секретар на Сојузниот 
извршен совет; 

9—14. Претседателите на комисиите за праша-
њата на кадрите на извршните совети на социјали-
стичките републики. 

В. бр. 78 
2 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

429. 

Врз основа на чл. 5 и 21 од Законот за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

за претседател: 
1. др Зоран ПЈаниќ , професор на Е К О Н О М С К И О Т 

факултет во Белград; 
за членови: 
2. др Александар Бајт, вонреден професор на 

Правниот факултет во Љубљана; 
3. др Љубомир Бакиќ, професор на Е К О Н О М С К И О Т 

факултет во Сараево; 
4. др Мара Вештер, доцент на Економскиот ф а -

култет во Љубљана; 
5. Стеван Благоевиќ, директор на Институтот 

за економика на инвестициите; 
6. др Ксенте Богоев, професор на Економскиот 

факултет во Скопје; 
7. др Савка Бабчевиќ, вонреден професор на 

Економскиот факултет во Загреб; 
8. Радивое Давидовиќ, професор на Е К О Н О М С К И О Т 

факултет во Белград; 
9. др Мирчета Ѓуровиќ, декан на Економскиот 

факултет во Титоград; 
10. др Лев Гержиниќ, директор на Економскиот 

иститут во Љубљана; 
11. Драго Горупиќ, помошник директор на Еко-

номскиот иститут во Загреб; 
12. др Хасан Хаџиомеровиќ, директор на Еко-

номскиот институт во Сараево; 
13. др Бранко Хорват, виш научен соработник 

во Со1узниот завод за стопанско планирање; 
14. Борислав Јовиќ, советник во Стопанската 

комора на СР Србија; 
15. др Миладин Кораќ, вонреден професор на 

Е К О Н О М С К И О Т факултет во Белград; 
16. др Стане Крашовец, 'редовен професор на 

"Економскиот факултет во Љубљана; 
17. др Рихард Ланг, директор на Економскиот 

истигутчво Загреб; 
18. др Милош Мацура, директор на Сојузниот 

завод за статистика; 
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19. др Иван Максимовиќ, професор на Правниот 
фаќ -лтег во Белград; 

20. др Љубисав Марковиќ, член на Идеолошката 
комисија на ЦК на СК Србија; 

21. др Коста Михајловиќ, директор на Економ-
скиот институт на СР Србија во Белград; 

22. др Кирил Милковски, професор на Економ-
скиот факултет во Скопје; 

23. др Стојан Новаковиќ, директор на Сообра-
ќајниот институт; 

24. Светолик Поповиќ, директор на Институтот 
за економика на земјоделството во Белград; 

25. др Милош Самарџија, професор на Прав-
ниот факултет во Белград; 

26. Јанез Становник, професор на Економскиот 
факултет во Љубљана; 

27. др Владимир Стипетиќ, вонреден професор 
на Економскиот факултет во Загреб; 

28. др Радмила Стојановиќ, декан на Економ-
скиот факултет во Белград; 

29. Кемал Тарабар. економски советник на Ж е -
лезарницата во Зеница; 

30. др Долфе Вогелник, професор на Економ-
скиот факултет во Љубљана; 

31 Игор Врбаичиќ, економист, помошник ди-
ректор за комерцијални работи на Хемиската ин-
дустрија - Загреб. 

Б бр. 79 
2 jv и 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

430. 

Врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за кре-
дитните и други банк?чс::и работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА ПО КОЈА СЕ ПЛАЌА 
ИНТЕРЕСОТ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ЗАЛИХИТЕ НА 

ПЧЕНИЦА НАД МИНИМАЛНИТЕ ЗАЛИХИ 

1. На кредитите што комуналните банки им ги 
одобруваат на овластените претпријатија за промет 
и преработка на жито за купување на домашна и 
увозна пченица заради формирање сезонски залихи 
на пченица над двомесечните потреби на мелниците 
на тие претпријатија, интересот ќе се пресметува 
од 1 јули 1963 година по нормата од 2% годишно. 

2. Поблиски прописи за формирање сезонски , 
залихи на пченица над двомесечните потреби доне-
сува, по потреба, Сојузниот секретаријат за трго-
вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за фи-
нансии, а другите прописи за спроведување на 
оваа одлука ги донесува, по потреба, Сојузниот се-
кретаријат за финансии во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за трговија. 

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

Р. п. бр. 152 
10 јули Г9'53 година , 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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431. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1Ѕ63 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА СЕ-

МЕТО ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ НА ПЧЕНИЦА 

1. На стопанските организации што се занима-
ваат со земјоделско производство им се исплатува 
посебна премија од 8 динари за 1 кг за сите коли-
чини семе од високородни сорти на пченица што до 
30 ноември 1963 година ќ е им го дадат во замена 
и ќе им го испорачат на индивидуални земјоделски 
производители со кои ќ е засновав кооперативен 
однос заради производство на пченица од родот на 
1964 година. 

Посебната премија од ставот 1 на оваа точка 
се исплатува само за оние количини семе од висо-
кородни сорти на пченица за кои е издаден атест 
од овластените установи за контрола на семето и 
кои им се дадени на индивидуални земјоделски про-
изводители во замена во однос 1 кг семенска за 1,3 
кг меркантилна пченица. 

2. Премијата од точката 1 на оеаа одлука ќе се 
исплатува на товар на средствата предвидени со 
сојузниот буџет за регреси и премии во областа на 
земјоделството. 

3. Се овластува Сојузниот секретаријат за зем-
јоделст-во и шумарство, во согласност со Сојузниот 
секретаријат за финансии, да донесе поблиски -про-
писи за условите и начинот на исплатувањето на 
премиите според оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 153 
10 јули 1933 година 

Ве л град 

Сојузен извршен cover 

' Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

432. 

Врз основа на одредбата под L од точката 1 на 
главата XVII на Со-јузниот општествен план за 
1963 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА 

ЖИТОТО ОД РОДОТ НА 1963 II 1964 ГОДИНА 

1. Во Одлуката зе цените на житото од родот 
на 1963 и 1964 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 31/62) во точката 1 под 2 зборовите: „за пченка, 
јачмен и овес 36 динари за 1 кг" се заменуваат со 
зборовите: „за пченка, јачмен и овес 38 динари за 
1 кг". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Р. п. бр. 154 
10 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

433. 
Врз основа на одредбата под 1 од точката 1 на 

главата XVII од Сојузниот општествен план за 1963 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРА-
НИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1962 ДО 1964 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени на до-
битокот за 1862 до ISfH година (,.Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 31'62) точката 1 се менува и гласи: 

„1. На стопанските организации и установи што 
произведуваат и гојат добиток сами или во коопе-
рација со индивидуални производители им се га-
рантираат во 1963 и 1964 година следниве откупни 
цени за свињи, говеда, овци и живина, и тоа" 

Цена 
Дин./kg 

А. С в и њ и : 
1) за свињи бекон: 

а) I класа, со тежи-на од 80 до 96 kg по 
парче — — — — — — — — — 290 

б) II класа, со тежина од 80 до 96 kg по 
парче — — — — — — 280 

2) за прима месести свињи: 
а) I тежинска група, лесни, со тежина од 

80 до 95 kg по парче - - - - - 270 
б) II тежинска група, средни, со тежина 

над 95 до НО kg по парче — — — — 275 
в) III тежинска група, тешки, со тежина 

над НО до 125 kg по парче или поте-
шки, ако не се постари од 12 месеци — 280 

3) за месести свињи: 
а) I тежинска група, лесни, со тежина од 

80 до 95 kg по парче — - - — — 260 
б) II тежинска група, средни, со тежина 

над 95 до 110 kg по парче — — — — 265 
в) I II тежинска група, тешки, со тежина 

над 110 до 125 kg по парче, или поте-
ш к а ако не се постари од 12 месеци — 270 

4) за полумасни свињи: 
а) I тежинска група, лесни, со тежина од 

80 до 95 kg по парче — — — — — 255 
б) II тежинска група, средни, со тежина 

над 95 до 110 kg по парче — — — — 260 
в) I I I тежинска група, тешки, со тежи-на 

над 110 до 125 kg по парче, шги поте-
шки, ако не се постари од 12 месеци — 2"65 

5) за масни свињи: 
а) I тежинска група, лесни, со т е ж и н а од 

80 до 96 kg по парче — — — — — 250 
б) II тежинска група, средни, со тежина 

над 95 до НО kg по парче — — — — 255 
в) I I I теж,инска група, тешки, со тежина 

над НО до 125 kg по парче, или поте-
шки, ако не се постари од 12 месеци — 260 

В. Г о в е д а : 
1) за згоени телиња од благородни раси и за 

нивните меѓусебни мелези-крижанци, ос-
вен расата „џерсеј" и црвена данска, до 
6 месеци старост: 
а) 1а класа, со тежина на јмалку 200 kg к а ј 

машки и 180 kg к а ј женски грла, ра-нд-
ман на јмалку 6Wo — — — — — — 290 

б) I класа, со т е ж и н а на јмалку 180 kg к а ј 
машки и 150 kg к а ј женски грла, ранд-
ман на јмалку 58% — — — - - — — 270 

2) за згоени помлади јунчиња од благородни 
раси и за нивните меѓусебни мелези-кри- -
жанци, освен расата „џерсеј" и црвена 
данска, до 18 месеци старост и со млечни 
заби: 
а) 1а класа, со тежина н а ј м а л к у 450 kg 

к а ј машки и 4Q0 kg к а ј ж е н с к и грла, 
рандман н а ј м а л к у 58% — — .— 265 
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Цена 
Дин./kg 

б) Г класа, со тежина најмалку 420 кг кај 
машки и 380 кг кај женски грла, ранд-
ман најмалку 55% — — — — — 265 

3) за згоени постари јунчиња — млади го-
веда од благородни раси и за нивните ме-
ѓусебни мелези-крижанци, освен расата 
„џерсеј" и црвена данска, од 18 до 3'5 ме-
сеци старост, што имаат најмногу 4 по-
стојани заби: 
а) 1а класа, со тежина најмалку 500 kg 

кај машки и 450 kg кај женски грла, 
рандман најмалку 5Wo — — — — 265 

б) I класа, со тежина најмалку 470 kg кај 
машки и 420 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — — — — — 255 

4) за згоени телиња — мелези од расата 
„бута" со благородни раси, црвена дан-
ска, нотарска, колубарска, посавека, по-
долска и гатачка, до 6 месеци старост: 
а) I класа, со тежина најмалку 150 kg кај 

машки и 130 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 5Wo — — — — — 250 

б) И класа, со тежина најмалку 130 kg кај 
машки, и 110 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — —. — — — — 230 

5) за згоени помлади јунчиња — мелези од 
расата „бута" со благородн-и раси, црве-
на данска, истарска, колубарска, посав-
ска п о д о л г а и гатачка, до 18 месеци ста-
рост со млечни заби: 
а) I класа, со тежина најмалку 3'50 kg ка ј 

машки и 300 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — — — — — — 200 

б) II класа, со тежина најмалку 300 kg кај 
машки и 250 kg ка ј женски грла, ранд-
ман најмалку 52% — — — — — — 185 

6) за згоени постари јунчиња — млади гове-
да — мелези од расата „бута" со благород-
ни раси, црвена данска, нотарска, колубар-
ска, посавска подолска и гатачка, од 18 до 

36 месеци старост, што немаат повеќе од 
4 постојани заби: — — — — — — 
а) I класа, со тежина најмалку 400 kg ка ј 

машки и 350 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — — — 200 

б) II класа, со тежина најмалку 350 kg кај 
машки и 300 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 520/о — — — — — — 185 

1) за згоени помлади јунчиња до 18 месеци 
старост, со млечни заби, од расата „буша": 
а) I класа, со тежина најмалку 200 kg кај 

1 машки и 1в0 kg кај женски грла, раед-
ман најмалку 52% — — — — — — Ш) 

б) II класа, со тежина најмалку 200 kg 
кај машки и 180 kg ка ј женски грла, 
рандман најмалку 48% — — — — 180 

8) за згоени постари јунчиња — млади говеда 
од 18 до 3-6 месеци старост, што немаат по-
веќе од 4 постојани заби, од расата „бута" : 
а) I класа, со тежина најмалку 250 kg кај 

машки и 200 kg кај женски грла, ран-
дман најмалку 50% — — — — — 190 

б) II класа, со тежина најмалку 260 kg 
кај машки и 200 kg кај женски грла, 
рандман најмалку 48% — — — — 180 

В. О в ц и : 

1) за згоени јагниња, стари од 5 др 12 ме-
сеци, што не промениле ниеден млечен заб: 

Цена 
Дин./kg 

а) I класа, со тежина најмалку 20 kg, ран-
дман најмалку 54% — - — — — 

б) II класа, со тежина најмалку 20 kg 
рандман најмалку 50% — — — — 

2) за згоени шилежиња, стари од 1 до 2 го-
дини, што имаат најмногу 2 постојани заба: 
а) I класау со тежина најмалку 26 kg ран-

дма/н најмалку 52% — — — — — 
б) II класа, со тежина најмалку 26 kg 

рлндман најмалку 48% — — — — 
3) за згоени овци и оени, стари над 2 години: 

а) I класа, стари до 5 години, со најмногу 6 
постојани заби, со тежина најмалку 35 
kg ранд ман најмалку 50% — — — — 

б) П класа, стари до 5 години, со најмногу 
6 постојани заби, со тежина најмалку 35 
kg, рандман најмалку 46% — — — 

Г. Ж и в и н а : 
за згоени пилиња ,,број лери": 
а,) I класа — — — — — — — — 

260 

240 

220 

210 

170 

160 

360 
б) II класа - - - - - - - - 340". 

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

Р. п. бр. 156 
10 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

434. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИИТЕ 

ЗА ДОБИТОК СО 1963 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за премиите за4 добиток во 1963 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) во 
точката 1 став 1 одделот Б. Говеда, по одредбата 
под 4 се додаваат две нови одредби кои гласат: 

„5) за згоени телиња од ,племенити раси и за 
нивните меѓусебни мелези — крижанци, освен ра-
сата „џерсеј" и црвена данска, до 6 месеци старост, 
и тоа за 1а и I класа — — — — — — — 1В0 

6) за згоени телиња — мелези на расата „бунт" 
со племенити раси, црвена данска, истарска, колу-
барска, посавска, подолска и гатачка - до 6 ме-
сеци старост, и тоа за I и II класа — — — 80". 

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

- Р. п. бр. 155 
10 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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435. 

Врз основа на точката 4 став 3 од Одлуката за 
н а у ч н и ц и т е за употреба на средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за финансирање на опреде-
лени инвести-ции („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
19/63), Сојузниот секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА 

НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА 

1. Југословенската инвестициона банка може од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд да 
дава и по пат на непосредна погодба кредити за из-
градба на електроенергетските објекти од точката 1 
под 1 на Одлуката за н а у ч н и ц и т е за употреба на 
средствата на Општиот инвестиционен фонд за ф и -
нансипање на определени инвестиции со чие пу-
штање во погон ќе се обезбедат потребите на енер-
гетскиот биланс. 

2 Изборот на објектите за кои Југословенската 
инвестициона банка ќе ги дава кредитите од точ-
ката 1 на оваа наредба, Југосло-венската инвести-
циона банка ќе го изврши во спогодба со стопан-
ската банка на републиката и со Заедницата на ју-
гословенското електростопанство. 

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

Бр. 2-2-11436/1 
28 јуни 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

436. 

Врз основа на точката 11 став 4 од Одлуката за 
спроведување на мерките на општата кредитна по-
литика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 12/63), на предлог од Народната банка, Сојуз-
ниот секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ДА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА 
ПОДГОТВУВАЊЕ И ЗА ЗАЛИХИТЕ' НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ИЗДАНИЈА 

1. Деловните банки можат да им даваат на из-
давачките претпријатија , новинските претпријатија 
и на заводите за издавање на учебници, како и на 
самостојните установи кои според начелата на сто-
панското работење редовно и тра јно остваруваат 
доход а се занимаваат исклучиво или претежно со 
издавање на учебници и др-уги изданија предвидени 
со оваа наредба (во понатамошниот текст: издава-
ните), кредити од сите банкарски средства за под-
готвување и ' кредити за залихите на изданијата 
опредетени со оваа наредба. 

2 На издавачите банките можат да им даваат 
кредити за подготвување и за залихите на следниве 
изданија, и тоа: 

1) училишни и други учебници; 
2) географски и историски карти и атласи; 
3) училишна лектира; 
4) творби на убавата книжевност; 
5) детска литература; 
6) ликовни репродукции: 
7) музикални; 
8, прирачници: 
Р) научно-пошматзна литература; 

ИМ политичка литература: 
11) научна и стручна литература: 
12) речници, лексмкони и енциклоледии. 

К а к о издание во смисла на ставот 1 од оваа 
точка се подразбира една или повеќе книги (на-
слови) од ист или различни автори. 

3. Кредитите за подготвување на изданија бан-
ките ги даваат со рок за враќање, и тоа: 

1) за сите учебници, освен за учебниците на 
третиот степен студии на ф а к у л т е т и и високи шко-
ли, за географски и историски карти и атласи, у ч и -
лишна лектира, дел на убавата книжевност, детска 
литература, ликовна репродукција , музикални, при-
рачници, научно-популарна литература и политич-
ка литература — до една година; 

2) за учебници на третиот степен студии на ф а -
култети и високи школи, научна и стручна лите-
ратура, одбрани и собрани дела — до 18 месеци; 

3) за речници, лексикони и енциклопедии — до 
2 години. 

4. Височината на кредитот за подготвување на 
изданија банките ја утврдуваат врз основа на прет-
сметката на вкупните трошоци за секое одделно 
издание. 

При давањето на кредитот з а . подготвување на 
издание, ' банките задолжително бараат од издава-
чот да учествува и со сопствени средства во тро-
шоците за подготвување на изданието. 

К а к о сопствени средства во смисла на ставот 2 
од оваа точка се подразбираат и средствата доби-
ени во вид на дотација или претплата за соодвет-
ното издание. 

5. Кредитите за залихите на одделни изданија 
банките ги даваат со рок за враќање, и тоа: 

1) за сите учебници, освен за учебниците на ј а -
зиците на националните малцинства и за учебни-
ците на третиот степен студии на факултети и ви-
соки школи, за делата на убавата книжевност, при-
рачници и политичка литература — до 2 години; 

2) за сите други изданија — до 3 години. 
6. Кредитите за залихите, банките ги даваат до 

височината на полната цена на чинењето на оддел-
ни изданија, по одбивање на евентуално примените 
дотации и претплати. 

Од дадениот кредит за залихи, банките го на-
платуваат неподмирениот дел на одобрениот кредит 
за подготвување на изанието. 

7. При давањето на кредитот за подготвување 
односно кредит за залихите на одделни изданија, 
ба.нките се должни да ја ценат реалноста на кре-
дитното барање, можноста за продажба на одделни 
изданија и другите услови на пазарот врзани за 
подготвувањето и продажбата на изданијата. 

8. Издавачите се должни да обезбедат во своето 
книговодство евиденција на трошоците, дотациите, 
претплатите и залихите, одвоено за секое издание 
за кое користат кредит, а банките да ја контроли-
раат наменската употреба на искористените сред-
ства во врска со дадениот кредит. 

9. Кредитите предвидени со о-ваа наредба за 
по-дготвување на изданија , банките можат да ЈИ 
даваат за секое ново издание, а кредитите за за-
лихи — само за оние изнашла кои до денот на вле-
гувањето во сила па оваа наредба не излегле од 
печат. 

10 Кредитите одобрени до денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба ?а позготрување и за 
залихите па о с е т н и изданија ќе се користат и от-
платуваат на начинот предвиден со договорот за 
кредит. 

11. Народната банка донесува, по потреба, тех-
нички упатства за постапката за давање кредити 
од оваа наредба и за локум'. н а ц и ј а т а ' 4 што се под-
несува кон барањето за коедит. 

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

Бр. 2-7362/4 
И јули 19-63 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 
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Брз основа на точката 11 став 4 од Одлуката 
за спроведување на мерките на општата кредитна 
политика во^19бЗ година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/63) на предлог од Народната банка, Сојузниот 
секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО И ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ 

1. Деловните банки можат на претпријатијата 
за производство на филмови да им одобруваат од 
сите банкарски средства кредити за производство 
на филмови, за промет (експлоатација) на филмови 
и за вршење филмски производствени услуги на 
странски филмски производители. 

2. Кредитите за производство на филмови бан-
ките можат да им ги одобруваат на домашни прет-
пријатија за производство на филмови кога: 

1) произведуваат филмови самостојно или здру-
жени со други домашни претпријатија за производ-
ство на филмови (производство на домашни фил-
мови); 

2) произведуваат филмови во заедница со 
странски филмски производители (производство на 
филмови во копродукција); 

3) соработуваат во производството на странски 
филм, обезбедувајќи уметнички, технички и орга-
низационен придонес со финансиско учество, со 
право да учествуваат во договорен процент во при-
ходите од експлоатацијата на произведените фил-
мови (производство на филмови во копартиципа-
ција). 

3. Кредитите за промет (експлоатација) на фил-
мови банките можат да им ги одобруваат на дома-
шни претпријатија за производство на филмови: 

1) за прометот (експлоатација) на домашни 
филмови; 

2i) за прометот (експлоатација) на филмови 
произведени во копродукција или ^партиципација. 

Од одобрениот кредит за прометот (експлоата-
ција) на филм, банките задолжителното го напла-
туваат одобрениот кредит за производство на тој 
филм. 

4. Кредитите за вршење филмски производ-
ствени услуги на странски филмски производители 
банките можат да им ти одобруваат на домашни 
претпријатија за производство на филмови ако тие 
претпријатија го обезбедуваат договорениот обем на 
уметничките, техничките и организационите услуги 
за производството на странски филм и ако против-
вредноста на извршените услуги ја наплатуваат во 
текот на снимањето или во определениот рок по 
завршувањето на производството на филмовите во 
земјата. 

5. Височината на кредитот за производство на 
домашни филмови банките ја определуваат врз 
основа на претсметката на трошоците за производ-
ство на односниот филм, а височината на кредитот 
за производство на филмови во копродукција или 
во ^партиципација односно височината на креди-
тот за вршење филмски производствени услуги на 
странски филмски производители — врз основа на 
претсметката на трошоците за производство одно-
сно за вршење филмски производствени услуги на 
домашно претпријатие за производство на филмови. 

При одобрувањето на кредитот за производство 
на филмови односно за вршеше филмски производ-
ствени услуги на странски филмски производители, 
банките задолжително бараат и домашното прет-
пријатие за производство на филмови со сопствени 
средства да учествува во трошоците за производ-
ство на филмот односно во трошоците за вршење 
филмски производствени услуги. 

6. Кредитите за промет (експлоатација) на до-
машни филмови банките ги одобруваат до височи-
ната на полната цена на чинењето на произведе-
ниот филм, утврдена со пресметковната калкула-
ција, а кредитите за експлоатација на филмови 

произведени во копродукција или во копартици-
палија — до височината на полната цена на чине-
њето на произведениот филм утврдена со пресмет-
ковната калкулација на домашното претпријатие 
за производство на филмови, по одбивање на на-
платените износи од странските содоговорачи. 

Ако домашно претпријатие за производство на 
филмови при поднесувањето на барањето за кре-
дит за експлоатација на филмови не располага со 
потполна пресметка на полната цена на чинењето 
на произведениот филм, банката може на претпри-
јатието да му одобри кредит до височината на веќе 
пресметаните трошоци, со тоа што со договорот за 
давање на кредитот да се предвиди крајниот рок 
до кој претпријатието ќе ја поднесе дефинитивната 
пресметковна калкулација За произведениот филм 
и евентуалното барање за зголемување на веќе одо-
брениот кредит. 

7. При одобрувањето на кредитот за производ-
ство или експлоатација на филмови однос-но при 
одобрувањето на кредит за вршење филмски про-
изводствени услуги на странски филмски произво-
дители, банките задолжително ја ценат реалност^ 
на поднесеното барање за кредит во поглед на ви-
сочината, роковите за користење и роковите за вра-
ќање на кредитот, а особено во поглед на рента-
билноста и девизниот ефект на работата за која се 
бара кредит. 

8. Кредитите за производство на домашни игра-
та филмов-и банките ги одобруваат со рок за вра-
ќање до 6 месеци, а за производство на домашни 
кусометражни филмови — со рок за враќање до 3 
месеци. 

Кредитите за производство на филмови во ко-
продукција и кредитите за производство на фил-
мови во копартиципација банките ги одобруваат со 
рок за враќање до една година. 

9. Кредитите за промет (експлоатација) на до-
машни играни филмови банките ги одобруваат со 
рок за враќање до 3 години, а кредитите за експло-
атација на домашни Кусометражни филмови — со 
рок за враќање до 18 месеци. 

Кредитите за промет (експлоатација) на фил-
мови произведени во копродукција и филмови про-
изведени во копартиципација банките ги даваат 
со рок за враќање до 3 години, сметајќи од денот 
на завршувањето на снимањето на филмовите во 
Југославија. 

10. Кредитите за вршење филмски производ-
ствени услуги на странски филмски производители 
банките ги одобруваат со рок за враќање до една 
година, сметајќи од денот на завршувањето на сни-
мањето на филмовите во Југославија. 

Банките не можат да ги одобруваат кредитите 
од оваа точка ако: 

1) претпријатието за производство на филмови 
со странскиот филмски производител — корисникот 
на услугите не договорило и обезбедило овој да му 
исплати во текот на снимањето на филмот најмал-
ку 25% од договорената противвредност на услугите 
и целиот договорен износ на дневниците на стран-
ските членови на екипата што врши снимање; 

2) Претпријатието за производство на филмови 
за остатокот на противвредноста на услугите над 
предвидениот износ во одредбата под 1 на оваа точ-
ка не обезбедило гаранција од страеа на корисни-
кот на услугата со давање меница од жиро кредитно 
способни странски банки или најмалку две кредитно 
способни странски филмски компании — ако не 
обезбедило други реални гаранции вообичаени за 
слични работи (минимални гаранции на прочуени 
странски дистрибутери, цесија на приходот од дру-
ги филмови, хипотека на недвижен имот и сл.). 

11. Ако произведениот домашен филм не може 
да се пушти во експлоатација од која и да е при-
чина, претпријатието за производство на филмови 
е должно да го врати кредитот во рок од 90 дена од 
денот на завршувањето на снимањето на филмот. 

12. Ако во текот на производството на филмови 
во копродукција или во ^партиципација односно 
во текот на давањето филмски производствени 
услуги на странски филмски производители дојде 
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до прекин на снимањето и до раскинување на дого-
ворот со странскиот филмски производител, прет-
пријатието за П Р О И З В О Д С Т В О на филмови е должно 
да ги врати искористените средства во врска со одо-
брениот кредит во рок од 30 дена од денот -на рас-
кинувањето чна договорот, а најдоцна во рок од 60 
дена од денот на прекинот на снимањето на 
филмот 

13 Роковите за враќање на кредитите предви-
дени со о-ваа наредба не можат да се продолжуваат. 
По исклучок, ако претпријатието за производство 
на филмови не е во можност да го врати кредитот 
за производство на филм односно кредитот за вр-
шење филмски производствени услуги затоа што 
филмот не можел да биде завршен на време од 
објективни причини, банката може да го продолжи 
рокот за враќање на кредитот за соодветното време. 

14. Банките можат да одобруваат кредити за 
производство, на филмови во копродукција, ако до-
машното претпријатие за П Р О И З В О Д С Т В О на филмови 
учествува најмалку со 30%^ од вкупните трошоци 
на производството односно од приходите од експло-
атацијата на филмот 

По И С К Л У Ч О К од одредбата од ставот 1 на оваа 
точка, процентот на учеството може да биде и по-
низок, ако е во прашање филм со поголема умет-
ничка вредност или Филм што претставува поголем 
спектакл. Во овој случај претпријатието за произ-
водство на филмови е должно кон барањето за кре-
дит да го приложи посебниот заклучок на Љилм-
скит совет и работничкиот совет на претпријатието 
за прифаќање на работата. 

15. Покрај кредитите за промет (експлоатација) 
на домашни филмови предвидени во точ. 3 и 9 на 
оваа наредба, банките можат, кога е во прашање 
извоз на тие Филмови на кредит на пазари на зем-
јите во развој, да им одобруваат на извозниците на 
филмовите посебни кредити за прометот (експлоа-
тацијата) на тие филмови во странство. Овие кре-
дити се одобруваат со рс-к за враќање до 3 години. 

16 Кредитите одобрени до денот на влегување-
то во сила на оваа наредба за производство и про-
мет (експлоатација) на филмови, како и кредитите 
за вршење филмски производствени услуги, ќе се 
користат и отплатат на начинот предвиден со дого-
ворот за давање кредит. 

По исклучок од одредбата од ставот 1 на оваа 
точка, банките можат условите за користење и вра-
ќање на кредитите одобрени до денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба за производство на 
филмови во копродукција или во ^ п а р т и ц и п а ц и ј а , 
како. и условите за користење и враќање на кре-
дитите за вршење филмски производствени услуги 
на странски филмски производители, да ги усагла-
сат со одредбите од оваа наредба, ако во рок од 90 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба го побара тоа претпријатието за производство 
на филмови. 

17. Народната банка донесува, по потреба, тех-
нички упатства за постапката за одобрување на 
кредитите предвидени со оваа наредба, и за доку-
ментацијата што е потребна за тоа. 

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

Бр. 2-10090/5 
10 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. p.. 

438. 

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за 
овластување на Сојузниот секретаријат за инду-
стрија да ги пропишува минималните запаси на 
јаглен к а ј определени стопански организации и 
установи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 27/58 и 
„Службен лист на СФРЈ" , бр. 26/63), во согласност 
со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот 
секретаријат за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПАСИ НА ЈАГЛЕН КАЈ 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за минималните запаси на ј а -
глен к а ј определени стопански организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 27/58, 14/59 и 30/61) нази-
вот на наредбата се менува и гласи: „Наредба за 
минималните запаси на јаглен к а ј определени сто-
пански организации и установи". 

2. Точ. 1, 2, 3, 4 и 4а се менуваат и гласат: 
„1. Стопанските организации и установи наве-

дени во точката 2 од оваа наредба се должни секоја 
година да формираат минимални запаси на јаглен 
во количините предвидени во таа точка. 

2. Минималните запаси на јаглен што се дол-
ж н и определени стопански организации и установи 
да ги формираат изнесуваат, и тоа: 

1) за термоелектраните во состав на заедница 
на електростопанските претпријатија — количините 
што и одговараат на нивната просечна потрошувач-
ка за време од 45 дена во претходната година; 

2) за термоелектраните во состав на индустри-
ски претпријатија , како и за претпријатијата на 
цементната индустрија и на индустриските прет-
пријатија од гранките 120, 123 и 124 — количините 
што и одговараат на нивната просечна потрошувач-
ка за време од 30 дена во претходната година; 

3) за индустриските претпријатија од гранките 
114. 115 и 116 — количините што и одговараат на 
нивната просечна потрошувачка за време од 15 
дена во претходната година; 

4) за шеќераните — количините што претста-
вуваат 70% од количините на јаглен потребни за 
целата сезо-на на работа на шеќераната ; 

5) за железничките транспортни претпријатија 
— количините што и одговараат на нивната просеч-
на потрошувачка за време од 45 дена во претход-
ната година; 

6) за трговските организации што се занимаваат 
со промет на јаглен за широка потрошувачка — 
количините што и одговараат на просечната потро-
шувачка за време од 30 дена во изминатиот период 
од 1 октомври до 31 март; 

7) за другите стопански организации, како и за 
установите — количините што и одговараат на про-
сечната потрошувачка од 15 дена во изминатиот 
период од 1 октомври до 31 март. 

3. Дирекцијата за суровини може во исклучи-
телни случаи, во согласност со Сојузниот секре-
таријат за индустрија, за определени сто-пански ор-
ганизации и установи да определи отстапувања од 
количините на минималните запаси определени во 
точката 2 на оваа наредба. 

4. Определените стопански организации и уста-
нови се должни да формираат минимални залаел 
на јаглен од 1 јануари до 30 јуни секоја година и 
тие запаси на јаглен да ги одржуваат до 31 август. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, определените стопански организации и уста-
нови се должни во 19'63 година минималните запаси 
на јаглен да ги формираат до 31 август 1863 година. 

Дирекцијата за суровини, во согласност со Со-
јузниот секретаријат за индустрија , м о ж е да го 
продолжи рокот за формирање на запалите од ст. 1 
и 2 на оваа точка, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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4а. Минималните запаси на јаглен можат кај 
определени стопански организации и установи од 1 
септември до 31 декември да спаднат најмногу на 
една третина од количините предвидени во тон. 2 
и 3 на оваа наредба." 

3. По точката 5 ,се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

„5а. Контрола на запасите на јаглен ка ј опре-
делените стопански организации и установи врши 
Сојузниот пазарен инспекторат." 

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

Бр. 2157 
8 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија. 
Филип Бајковиќ, с. р. 

439. 

Врз основа на членот 7 став 2 од Законот за со-
јузниот буџет за 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62), во согласност со Сојузниот секре-
таријат за финансии, Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРО-
ДАЖБАТА НА ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ШУМАР-

СТВОТО И РИБАРСТВОТО 

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за да-
вање регрес при продалѕбата на гориво и мазиво за 
потребите на селското стопанство, шумарството и 
рибарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/59) во 
точката 6 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, селскостопанските производителски органи-
зации од точката 1 под 1 на Одлуката не мораат 
да го поднесат договорот за извршување на рабо-
тите, ако услугите со вршалки им ги вршат на ин-
дивидуални земјоделски производители. Во ваков 
случај органот од ставот 1 на оваа то-чка врз основа 
на сопствена оценка ќе ги определи количините на 
гориво и мазиво потребни за изведување на земјо-
делските работи што непосредно претстојат." 

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

Бр. 06-1576/1 
18 јуни 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

440. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување премија за кравјо млеко во 1963 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), во согласност 
со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1963 ГО-

ДИНА 

1. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство на кравјо млеко (во 
понатамошниот текст: корисниците на премијата) ја 
остваруваат од 1 јули 1963 година премијата од точ-
ката 1 став 1 на Одлуката за определување премија 

за кравјо млеко во 1963 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување на барање до фи-
лијалата на Народната банка како основна органи-
зациона единица на Слул^бата на општественото 
книговодство ка ј која имаат жиро сметка. 

2. Премијата од точката 1 на Одлуката се ис-
платува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,6%) 
млечна маст. 

Ако кравјо млеко содржи помалку од 3,6% млеч-
на маст, количините на такво млеко се пресмету -
ваат на количини млеко со маснотија од 3,6% млеч-

, на маст. 
3. Како погон на корисникот на премијата за 

продажба односно преработка на кравјо млеко од 
точката 1 став 1 на Одлуката се подразбира таква 
организациона единица на корисникот на премијата 
за чија дејност тој води издвоена евиденција во 
рамките на централното книговодство. 

4. Матичното книговодство, селекцијата и кон-
тролата на продуктивноста на молзните кр:ви (точ-
ка 2 од Одлуката) корисникот на премијата ги води 
според стручните упатства што ги издава Југосло-
венскиот сточарски селекционо!! центар во Белград. 

5. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата приложува: 

1) фактура односно копија на фактурата за из-
вршената продажба на. млеко во која е означен и 
процентот на маснотијата на продаденото млеко; 

2) доказ дека е извршена испорака на продаде-
ното млеко (товарен лист, отпратница и сл.); 

3) потврда, потпишана од директорот односно 
управникот, дека кравјото млеко е од сопствено 
производство; 

4) пресметка на премијата во која се внесуваат 
податоци за продадените и испорачаните количини 
на кравјо млеко изразени во литри, како и износ 
на премијата за 1 литар и за вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата кравјото млеко од 
сопствено производство го продал или преработил 
во млечни производи во свој погон, а пресметува-
њето не го врши по пат на фактура, кон бара-
њето за премија наместо фактура приложува по-
тврда, потпишана од директорот односно управни-
кот, дека млекото во својот погон им го продал 
на потрошувачи односно го преработил во млечни 
производи, како и дека за таа продажба односно 
преработка води издвоена евиденција во рамките 
на централното книговодство. Во оваа потврда ко-
рисникот на премијата внесува и податоци за ко-
личината на продаденото односно преработеното 
кравјо млеко, процент на млечната маст во млекото, 
и дека при пресметувањето помеѓу погонот за про-
изводство на млеко и погонот за продажба односно 
преработка на млеко е применета Одлуката за ми-
нималната откупна цена на кравјо млеко во 1963 
и 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр 26/63). 

Покрај документите од ст. 1 и 2 на оваа точка, 
корисникот на премијата е должен во рок од три 
месеци од денот кога ја наплатив премијата од 
"средствата предвидени во сојузниот буџет да под-
несе доказ дека премијата што ја обезбедуваат ре-
публиките со свои прописи е наплатена од страна на 
купувачот односно преработувачот на кравјо млеко. 
Како доказ дека таа премија е наплатена служи 
преписот на делот од вирманскиот налог врз основа 
на кој е наплатена премијата. На опачината од пре-
писот на вирманскиот налог мора да се означи на-
зивот на производителот од кој е купено кравјото 
млеко, количината на кравјото млеко за која е на-
платена премија и височината на наплатената пре-
мија за еден литар. Преписот на делот на вирман-
скиот налог го заверува купувачот односно прера-
ботувачот на кравјо млеко. До поднесувањето на 
овој доказ исплатената премија ќе се смета како 
аванс. 

Ако корисникот на премијата во определениот 
рок не го поднесе доказот од ставот 3 на оваа 
точка, е должен во понатамошен рок од 8 дена да 
ја врати премијата наплатена од средствата пред-
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видени во сојузниот буџет во корист на сметката 
бр. 630—19 - Сојузна премија за млеко. 

Ако кравјо млеко е испорачано односно прода-
дено или преработено по 1 декември 1963 година, 
кон барањето за премија корисникот на премијата 
поднесува препис на потврдата од републичката 
односно покраинската установа за селекција на до-
биток за воведување и уредно водење на матично 
книговодство, селекција и контрола на продуктив-
носта на молзните крави. Потврдата важи 6 ме-
сеци од денот на нејзиното издавање. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето како и потполноста на доку-
ментацијата од точката 5 ст. 1 и 2 а по 1 декември 
1963 година - м о д ставот 5 на оваа наредба е точно, 
го одобрува износот на премијата во корист на 
жиро сметката на корисникот на премијата а на 
товар на сметката бр. 630—19 — Сојузна премија 
за млеко. 

7. Ако кон барањето за премија се приложуваат 
преписи на изворни документи (фктура, товарен 
лист и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овла-
стените лица и врз нив мора да биде натиснат пе-
чатот на корисникот на премијата, а изворните до-
кументи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секој изворен документ од ставот 1 на 
оваа точка, кој се поднесува на увид, да означи 
дека е исплатена премијата. 

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

Бр. 06-1843/1 
9 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

441. 

Врз основа на членот 70 став 1 танка 6 и став 2 
од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани ^,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63) и 
точката 2 од Одлуката за цените на житото од ро-
дот на 1963 и 1964 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/62 и ,,Службен лист на СФРЈ", бр. 28/63), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за 
финансии, Сојузниот секретаријат за општи сто-
пански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНКАТА, 
ЈАЧМЕНОТ и ОВЕСОТ ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА 

1 На стопанските организации и установи што 
се занимаваат со производство или вршат откуп од 
индивидуални производители (во понатамошниов 
текст: организациите) им се обезбедува гарантирана^ 
цена за пченката, јачменот и овесот (во понатамош-
ниот текст: житото) од родот на 1963 година, во из-
нос од 38 динари за 1 кг. 

2. Дирекцијата за исхрана е должна по цената и 
под условите од оваа наредба да ги купува сите 
количини жито од родот на 1963 година што ќе и 
ги понудат организациите заради ,продажба. 

Дирекцијата за исхрана е должна да го преземе 
житото што ќе и го стави продавачот на располага-
ње со цел за испорака, во рок од три месеци од 
Денот на ставањето на располагање. Ако Дирекци-
јата за исхрана не го преземе житото во овој рок, 
таа е должна на продавачот да му ги признае тро-
шоците за складирање на непреземените количини, 
сметајќи ги тие трошоци од истекот на рокот во кој 
Дирекцијата за исхрана била должна да го изврши 
преземањето. 

3. Цената од точката 1 на оваа наредба се под-
разбира франко вагон натоварната станица на про-

давачот, или франко магацин железничката стани-
ца на продавачот, или франко магацин на мелни-
цата, и тоа за жито узреано, здраво, без знаци на 
мувла и туѓ вкус и миризба, способно за човечка 
односно добиточна исхрана, незаразено со житни 
болести и штетници, со следниов квалитет: 

1) пченк-а во зрно — сува, со 14% влага и до 
2% дефектни зрна и други примеси и до 1% искр-
шени зрна; 

2) јачмен (освен пиварски) — 63 кг хектоли-
тарска тежина, со 2% какол и нечистота и 12% 
влага; 

3) овес — 43 кг хектолитарска тежина, со 2% 
какол и нечистота и 13% влага; 

4. Ако јачменот и овесот имаат поголема или 
помалка хектолитарска тежина од онаа што е пред-
видена во точката 3 на оваа наредба, определената 
цена се зголемува односно се намалува за 0,50% за 
секој килограм над или под предвидената хекто-
литарска тежина. Дропките се земаат предвид. 

Ако житото има поголем или помал процент 
на какол, нечистота или влага од оној што е пред-
виден во точката 3 на оваа наредба, определената 
цена за процентот на какол, нечистота или влага 
под или над предвидениот процент ќе се намали 
односно зголеми за истиот процент. Дропките при 
тоа се земаат предвид. 

5. Дирекцијата за исхрана не е должна д-а ја 
купува понудената и пченка што има процент на 
влага поголем од 14,5% ниту јачмен или овес кој 
има процент на влага поголем од 140/о 

Дирекцијата за исхрана може, по исклучок да 
презема пченка што има процент на влага поголем 
од 14,5%, како и јачмен или овес со процент на 
влага поголем од 14в/о, со тоа што определената цена 
ќе се намали поради зголемениот процент на влага 
и за трошоците на сушењето. Трошоците на суше-
њето се утврдуваат со договор помеѓу организациите 
и Дирекцијата за исхрана. 

За снетливост на жито во посилен степен, како 
и за замачканост или завалканост на жито, ќе се 
одбие до 5% од определената цена. 

6. Дирекцијата за исхрана и организациите ги 
регулираат со" договор роковите на преземањето и 
другите услови за испорака на житото. 

7. Дирекцијата за исхрана може да овласти 
одделни стопански организации да купуваат за неј-
зина сметка жито во смисла на одредбите од оваа 
наредба. 

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

Бр. 638/1 
11 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

442. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 
2 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претприј-атија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/5(9, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство и со Сојузниот секретаријат за 
финансии, Сојузниот секретаријат за општи сто-
пански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРА-
НИТЕ НЕ НИ ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ОД РОДОТ НА 
1962 ГОДИНА И ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ОД РОДОТ 

НА 1963 ГОДИНА 

1. Наредбата за гарантираните цени за пченица 
и 'рж од родот на 1962 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/62, 31/62 и 40/62) се применува и н а Ј 
пченицата и 'ржта од родот на 1963 година. 
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2. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 638/1 
16 мај 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

443. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛ-
НАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА ШЕЌЕРНА РЕПКА 
ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И НА ШЕЌЕРНАТА 

РЕПКА ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА 

1. Наредбата за минималната откупеа цена на 
шеќерна репка од родот на 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/62), се применува и на ше-
ќерната репка од родот на 1963 година. 

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

Бр. 638/1 
16 мај 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

444. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка ,6 и став 2 
од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/01, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), 
во согласност со Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство и со Сојузниот секретаријат 
за финансии, Сојузниот секретаријат за општи сто-
пански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛ-
НИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МА-
СЛОДАЈКИ ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ ОД РОДОТ НА 1963 

ГОДИНА 

1. Наредбата за минималните откупни цени на 
определени маслодајки од родот на 1962 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/62 и 31/62) се при-
менува и на сончотледот, маслодајната репка, ри-
цинусот, афионовото семе и сој ата од родот на 1963 
година. 

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

Бр. 638/1 
16 мај 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи; 
Хакија Поздерац, с. р. 

445. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРА-
НИТЕ МИНИМАЛНИ ЦЕНИ НА ОРИЗОВАТА 
АРПА ОД РОДОТ НА 1962 ГОДИНА И НА ОРИЗО-

ВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА 

1. Наредбата за гарантираните минимални цени 
на оризовата арпа од родот на 1962 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/62) се применува и на 
оризовата арпа од родот на 1963 година. 

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

Бр 638/1 
16 мај 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

446. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА И ВО 1963 ГОДИНА НА НАРЕД-
БАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА 
КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ, СУРОВ ПАМУК И СУ-
РОВИ КОЖУРЦИ ОД СВИЛЕНИ БУБИ ВО 1962 

ГОДИНА 

1. Наредбата за минималните откупни цени за 
конопово стебленце, суров памук и сурови кожурци 
од свилени буби во 1962 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/62) ќе се применува на конопово сте-
бленце, суров памук и сурови кожурци од свилени 
буби и во 1963 година. 

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

Бр. 638/1 
16 мај 1063 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 
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447. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛ-
НИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ 
НА 1962 ГОДИНА И НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 

1963 ГОДИНА 

1. Наредбата за минималните откупни цени на 
тутунот од родот на 1962 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/62) се применува и на тутунот од 
родот на 1963 година. 

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

Бр 638/1 
16 мај 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

Динари 

448. 

Врз основа на точката 4а од Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени за одделни 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
12/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
здравство и социјална политика, Сојузниот секре-
таријат за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКОВИ 

1. Највисоките продажни цени по кои стопан-
ските организации за производство на лекови мо-
жат да продаваат лекови се определуваат, и тоа за: 

Динари 
1) Serum antitetanicum 

purificatum et con-
centratum liofiliza-
tum -f 1 ампула 
Aqua redestillata од 
2 ccm — Имуноло-
шки завод, Загреб 

2) Serum antitelamcum 
purificatum et con-
centratum liofiliza-
tum -f\ 1 ампула 
Aqua redestillata од 
10 ccm — Имуноло-
гики завод, Загреб 

3) Serum antidiphteri-
cum purificatum et 
concentratum liofi-
lizatum + 1 ампула 
Aqua redestillata од 
5 ccm — Имуноло-
шки завод, Загреб 

4) Serum antidiphteri-
cum purificatum et 
concentratum liofili-
zatum + 1 ампула 
Aqua redestillata од 
10 ccm — Имуноло-
шки завод, Загреб 

1 X 1500 А. Ј. кутија 268 

1 X 25000 А. Ј. 1.968 

1 X 10000 А. Ј. 1.018 

i X 20000 А. Ј. 1.608 

5) Serum antiviperi-
num purificatum et 
concentratum liofili-
zatum ампула + 1 
ампула Aqua rede-
stillata од 10 ccm 
— Имунолошки за-
вод, Загреб 

6) Serum antigangreno-
sum purificatum et 
concentratum liofili-
zatum ампула + Д 
ампула Aqua rede-
stillata од 10 ccm — 
Имунолошки завод, 
Загреб 

7) Andtoxinum tetani-
cum purificatum et 
adsorptum liofiliza-
tum 4- 1 ампула 
Aqua redestillata од 
5 ccm — Имуноло-
шки завод, Загреб 

8) Anatoxinum diphte-
rotetanicum et ad-
sorptum Iiofilizatum 
+ 1 ампула Aqua 
redestillata од 5 ccm 
— Имунолошки за-
вод, Загреб 

9) Vaccinum diphtero-
-tetano-pertussicum 
Iiofilizatum -f 1 ам-
пула Aqua redesti-
llata од 5 ccm — 
Имунолошки завод, 
Загреб 

10) Vaccinum tetano-
-tipho-para'typhosum 
Iiofilizatum + 1 ам-
пула Aqua redesti-
llata од 5 ccm — 
Имунолошки завод, 
Загреб 

11) Vaccinum cholerae 
Iiofilizatum + 1 ам-
пула Aqua redesti-
llata од 5 ccm — 
Имунолошки завод, 
Загреб 

12) Вакцина против го-
леми сипаници лио-
филизирана + 1 ам-
пула разредувач 
0,5 ccm — Имуноло-
шки завод, Загреб 

13) Atarax — дражеи 
— „Здравче" 

14) Atarax — дражеи 
— „Здравче" 

15) Buscopan — ампули 
— „Здравље" 

16) Buscopan — дражеи 
— „Здравље" 

17) Buscopan — чепчи-
ња — „Здрајвље" 

18) Sympatol ампули — 
„Здравље" 

19) Sympatol liquidum — 
„Здравље" 

20) Sympatol liquidum — 
„Здравље" 

кутија 670 

1.608 

10 дози 706 

10 дози 956 

10 дози 1.156 

10 дози 

10 дози 

956 

1.045 

50 дози „ 629 

25 X 10 mg кутија 255 

25 X 25 mg „ 330 

6 X 1 с е т „ 800 

20 дражеи „ 400 

6 чепчиња „ 410 

6 X 1 с е т „ 500 

10 g шишенца 340 

100 g „ 1.570 
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2. Во поглед на формирањето на продажните 
цени на лековите од точката 1 на оваа наредба, 
кога се купувачи претпријатија за промет на ле-
кови на големо, аптеки и други здравствени уста-
нови, согласно ќе се применуваат одредбите од тон. 
3, 4, 5 и 7 на Наредбата за начинот на формирање 
на продажните цени на лековите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/61). 

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

Бр. 697 
10 јули 1963 година 

"Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

449. 
Врз основа на членот 17 од Законот за опште-

ствената контрола на цените („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/62) и членот 18 од Уредбата за Со-
јузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи сто-
пански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ НЕ МОЖАТ ДА 

СЕ ПОКАЧУВААТ ЦЕНИТЕ 

1. Во Наредбата за определување на произво-
дите за кои не можат да се покачуваат цените 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/63) во точката 1 
на крајот на одредбата под 17 се става точка, а 
одредбата под 18 се брише. 

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

Бр. 937/1 
10 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

450. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/00 и 30/621), Југословен-
скиот завод за стандардизација' донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРЕРАБОТКА НА НАФТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Утврдување на количината на 
нафта и на течните нафтени прои-
зводи во садовите за транспорт и 
складирање - - - - - - JUS В.Н2.010 

Течни горива. Моторен бензин од 
86 октани - - - - - - - JUS В.Н2.223 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од о-ва решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 октомври 1963 година. 

Бр. 08-5060 
11 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

451. 
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 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИО-

ПРЕЧКИ 

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

Отстранување на радио-пречките 
од апарати и постројки што зрачат 
енергија со висока фреквенција — JUS N.N0.901 

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 
ноември 1963 година. 

Бр. 23-5088 
12 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

452. 
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 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАБЕЛИ 

ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИ 

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

Карактеристични импеданси на 
кабели и прибор за радио-фреквенции JUS N.C0.711 

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 
ноември 1963 година. -

Бр. 23-5087 
12 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

453. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЧНИ 

ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 
1. Престануваат да важат југословенските стан-

дарди: 
Лични заштитни средства. Фил-

трациони апарати за заштитата на 
органите за дишење. Респиратор — JUS Z.B1.001 
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Лични заштитни средства. Фил-
трациони апарати за заштитата на 
органите за дишење. Гасна маска - JUS Z.B1.002 

Лични заштитни средства. Изола-
циони апарати за заштита на органи-
те за дишење. Цевна маска — - — JUS Z.B1.003 

Лични заштитни средства. Изола-
циони апарати за заштита на органи-
те за дишење. Цевна маска со ќу-
лавка или шлем — — — - — — JUS Z В1.004 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на хигиенско-техничката заштита 
при работа за филтрациони и изолациони апарати 
за заштита на органите за дишење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/57) и 

Л'1чни заштитни средства. Штит-
ник за електрозаварувачи — — — JUS Z.B1.030 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на личните заштитни средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 32/58). 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение престануваат да важат на 31 октомври 
1963 година. , 

3 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат нови југословенски стан-
дарди, издание 1963 година, со следниве наслови и 
ознаки: 

Лични заштитни средства. Сред-
ства за заштита на органите за ди-
шење, Респиратор — — — — — JUS Z.B 1.001 

Лични заштитни средства. Сред-
ства за заштита на органите за ди-
шење. Гасна маска - - - - - JUS Z.B1.002 

Лични заштитни средства. Сред-
ства за заштита на органите за ди-
шење. Цевна маска — — — - — JUS Z.B 1.003 

Лични заштитни средства. Сред-
ства за заштита на органите за ди-
шење. Цевна маска со ќулавка или 
шлем - - - - - - - - JUS Z.B 1.004 

Лични заштитни средства. Штит-
ник за електрозаварувачи - - - — JUS Z.B1.030 

Лични заштитни средства. Темни 
заштитни стакла — — — — — JUS Z.B 1.250 

4. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација кое е 
составен дел од ова решение. 

5. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1-963 година. 

Бр. 10-5095 
12 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Одбојна лента на лименки. Форма 
и мерки, JUS M.Z2.040 

454. 

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 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕ-

НА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНА 
ИНДУСТРИЈА 

1 Во издание на Југословенскиот звод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди за амбалажа од бел лим: 

Четвртаести лименки за пакува-
ње „ГТулман" шунка. Форма и мерки JUS M.Z2.041 

Четвртаести лименки за пакува-
ње „Облонг" шунка. Форма и мерки JUS M.Z2.042 

Четвртаести лименки за пакува-
ње иситнето месо. Форма и мерки — JUS M.Z2.043 

Четвртаести лименки за пакува-
ње ^Cornet Beefs. Форма и мерки — JUS M.Z2.044 

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 ноември 1963 1одина. 

Бр. 04-5094 
12 јули 1963 година 

Белград ' 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

455. 

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 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕТВР-

ТАЕСТИ ЛИМЕНИ КАНТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди за амбалажа од бел лим: 

Рачки за канти. Форма и мерки JUS M.Z2.100 
Четвртаести канти со навојно 

грло, помалки. Форма и мерки — — JUS M.Z2.101 
Четвртаести канти со навојно 

грло, поголеми. Форма и мерки — JUS M.Z2.102 
Четвртаести канти со навојно 

грло, високи. Форма и мерки — — JUS M.Z2.103 
Четвртаести канти со конично 

грло. Форма и мерки — — — — JUS M.Z2.104 
Четвртаести канти со всаден ка-

пак. Форма и мерки — — — — JUS M.Z2.105 
2. Југословенските стандарди од точката 1. на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое, е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение-се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 ноембри 1963 година. 

Бр. 04-5092 
12 јули 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
инж, Славољуб Виторовиќ, с, р. 
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456. 

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 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКА-

ЛЕСКИ КУТИИ И КАНТИ ОД ЧЕЛИЧЕН ЛИМ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следиве југословенски 
стандарди за амбалажа од челичен лим: 

Тркалести кутии со всаден капак. 
,Форма и мерки — — — — — — J U S M.Z2.150 

Тркалести канти со всаден капак. 
Форма и мерки — — — — — — J U S MZ2.151 

Т р к а л е с т канти со преклопен ка -
пак. Форма и мерки — — — — JUS M.Z2.152 

Тркалести канти со грло. Форма 
и мерки - - - - - - - - J U S M.Z2.153 

Излевни грла. Форма и мерки — J U S M.Z2.154 
Тркалести канти со ексцентричен 

капак. Форма и мерки — — — — J U S M.Z2.155 
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 ноември 1963 година. 

Бр. 04-5093 
12 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизаци ј а, 

,инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

457. 

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 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕ-

НИ ВЛЕЧЕНИ КУТИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Амбалажа од челичен лим. Трка -
л е в и влечени кутии за паста за пар-
кет и обувки. Форма и мерки — — J U S M.Z2.130 

Амбалажа од лим. Тркалести вле -
чени кутии за козметички средства. 
Форма и мерки — — — — — J U S M.Z2.131 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 ноември 1963 година. 

Бр. 04-5091 
12 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

инж, Славољуб Виторовиќ, с. р. 

458. 

Врз основа на членот 8 од Законот за форми-
ра.њето на единствени стопански комори („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 22/62) и членот 19 од Законот 
за здружувањето и деловната соработка во стопан-
ството („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 28/60, 16/61 и 
13/63), Сојузната стопанска комора донесува 

ПОСЕБНИ УЗАНСИ ВО УГОСТИТЕЛ-
СТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. 
За сите работи што имаат за предмет угости-

телски услуги в а ж а т Општите узанси за промет со 
стоки (Прилог на „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
15/54) и овие Посебни узанси во угостителството, 
ако странките се согласиле за нивната примена. 

Се смета дека странките се согласиле за при-
мена на узансите ако со договорот за угостителски 
услуги не е исклучена нивната примена. 

2. 
Почитувањето и совесноста се основни начела 

за кои странките мораат да се придржуваат во раА 

ботите што имаат за предмет угостителски услуги. 
Странките не можат да се повикуваат на не-

која од овие узанси, ако нејзината примена во да -
дениот случај би произвела последици противни на 
начелата наведени во ставот 1 од овие узанси. 

3. 
Се смета дека странките склучиле договор за 

угостителски услуги ако на кој и да е начин се 
спогодиле за суштествените состојки на договорот. 
Суштествени состојки на договорот за угостителски 
услуги според природата на работата се: одредбите 
за видот и обемот на услугите, за цената и времето 
на користењето на услугите. 

Странки можат да склучат договор за угости-
телски услуги во . присуство или отсуство, усмено 
или писмено, со меѓусебно допишување, по телефон, 
телеграма, телепринтер или на друг начин. 

Ако не е договорено поинаку, се смета дека е 
договорена цената што в а ж и во односниот угости-
телски објект во моментот на почетокот на користе-
њето на услугата и која е објавена на начинот опре-
делен со овие узанси. 

Договор за угостителски услуги Лложе да се 
склучи и преку полномошник. 

За договорите за угостителски услуги што не 
се склучени во писмена форма, една странка може 
да бара од другата писмена потврда. 

И. Р Е З Е Р В А Ц И Ј А И О Т К А Ж У В А Њ Е HA P E 3 E P -

З А Ц И Ј А Т А НА УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ 

Резервација на сместуваше и пансион 

4. 
Резервација на сместување и пансион може да 

се бара и на некој од светските ја-зици, а резерва-
ција на сместување — и според Меѓународниот хо-
телски телеграфски код за порачка на соби, кој е 
напечатен кон овие узанси и нивен е составен дел. 

Барањето за резервација на сместување или 
пансион мора да содржи: вид на угостителската 
услуга, време на почетокот и траење на услугата, 
ка,ко и адреса на странката. 

Се смета дека е склучена р е з е р в а ц и ј а ко^а 
порачачот ја примил потврдата за п р и ф а ќ а њ е на 
барањето за резервација . 

5. 
К а к о пансион се подра-збира сместување и три 

јадења храна (појадок, ручок и вечера). К а к о полу-
л а н и о н се подрасбира сместување со појадок и 
едно главно јадење. 
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Цената на пансионот се смета почнувајќи од 
првото јадење што го зел корисникот по доаѓањето, 
додека јадењата со кои корисникот не бил послу-
жен во текот на денот на доаѓањето, ќе му се дадат 
на корисникот по негова желба на денот на зами-
нувањето, 

За одењата што не ги користил ниту благовре-
мено откажал, на корисникот при пресметувањето 
не му се намалува цената на пансионот. 

-- Цените на пансион односно полупансион се под-
разбираат ако корисникот ги користи овие услуги 
во траење од најмалку 3 дена. 

Ако со договор се предвиди користење на пан-
сион или полупансион за време пократко од 3 дена, 
цената на пансионот односно полупансионот може 
да биде повисока од објавената цена на пансионот 
односно полупансионот. 

6. 
Ако порачачот не го определи рокот во кој 

треба да се одговори на неговото барање за резер-
вација, давателот на услугите е должен на писмото 
да одговори во рок од 24 часа. на телеграмата уште 
во текот на истиот ден освен ако телеграмата при-
стигнала по 21 часот, односно по престанокот на 
работното време на поштата, во кој случај давате-
лот на услугите мора да одговори првиот нареден 
^ен. 

Трошо-ците за известување за потврдата на ре-
зервација по пат на телеграма, телефон или теле-
принтер паѓаат на товар на порачачот. 

Ако псрачачот ги платил трошоците за одговор, 
давателот на услугата е должен да му одговори на 
начинот и во обемот на платениот одговор. 

Ако давателот на услугата не одговори во опре-
делениот рок на барањето за резервација, и покрај 
обезбедените трошоци според ставот 3, порачачот 
има право на надоместок на штетата. 

7. 
Давателот на услугата е должен да ги прифати 

барањата за резервација според редоследот на при-
мањето, а во границите на слободните капацитети. 

Полагање на аконтација 

8. 
Странките можат да до-говорат полагање на 

аконтација. 
Кога аконтацијата е до-гово-рена, договорот е 

полноважен дури по полагањето на аконтацијата 
односно по поднесувањето на доказот дека е таа 
уплатена. 

Аконтацијата, по правило, изнесува вредност на 
три ноќевања во хотел со сезонско работење, одно-
сно едно ноќевање во други хотели. 

Откажување на резервација на сместување и 
пансион 

9. 
Веќе потврдената резервација на сместување 

или пансион давателот на услугата може да му ја 
откаже на порачачот само во случај на виша сила. 

Резервати јата на сместување или пансион за 
поединци порачачот може да ја откаже на 7 дена 
однапред ако е во прашање хотел со сезонско ра-
ботење, односно на 3 дена однапред во други хотели, 
сметајќи од договорениот ден на почетокот на ко-
ристењето на услугата. 

Ако давателот на услугата не го примил отказот 
на резервација во роковите од ставот 2, има право 
на надоместок на штетата. 

10. 
Порачачот може да ја откаже резервацијата на 

сместување или пансион за група на корисници до 
30 лица на 15 дена однапред ако е во прашање хо-
тел со сезонско работење, односно на 7 дена одна-
пред во други хотели, сметајќи од договорениот ден 
на почетокот на користењето на ,услугата. Ако се 
во прашање групи од 31 и повеќе лица, овој рок 
изнесува 30 односно 15 дена. 

Ако давателот на услугата не го примил отказот 
на резервација во роковите од ставот 1, има право 
на надоместок на штетата. 

11. 
Давателот на услуга за сместување или пансион 

нема право на надоместок на штетата ако пс-рача-
чот го намали договорениот број на групата на ко-
рисници со деломичен отказ најмногу до 25%. Ако 
бројот' на групата на корисниците биде помал од 
75% од договорениот број на корисниците, давате-
лот на услугата има право на надоместок на ште-
тата за бројот на отсутните корисници до 75% од 
договорениот број. 

Како група, во смисла на овие узанси, се сме-
таат најмалку 5 корисници опфатени со иста ре-
зервација. 

12. 
Услугата за сместување во начело се договара 

за полн ден, сметајќи од 14 часот на еден до 14 
часот следниот ден. Ако со давателот на услугата 
не е догово-рено поинаку, задржувањето на соба по 
14 часот повлекува плаќање уште за еден ден. 

АКО корисникот на услугата н^ сместување сака 
да го прекине престојот пред истекот на договоре-
ното време, е должен за тоа да го извести давате-
лот на услугата на денот на заминувањето до 12 
часот, а да ја ослободи изнајмената соба истиот ден 
до 14 часот. 

Ако е во прашање група на корисници, за пре-
кинот на престојот мора да се извести давателот на 
услугата до 12 часот на претходниот ден. 

13. 
Поединец-корисник на пансион може да му го 

откаже понатамошното користење на услугата на 
давателот на услугата во рок од 24 часа однапред. 

Отказниот рок за користење на пансион за 
групи на корисници изнесува 3 дена. 

14. 
Ако корисникот го откаже пред договорениот 

рок посебниот аранжман во поглед на пансионот 
или подолгиот престој во хотелот, давателот на 
услугата може да ги одбие сите повластици и за 
веќе сторените услуги врзани за односниот аран-
жман. 

Резервација на услуга за исхрана 

15. 
Резервацијата на услуга за исхрана мора да 

содржи особено: вид на услугите (мени, ладно б::фе, 
чајанка и др.), обем (број на лицата, количина и др.), 
време на користењето и цена на услугите. 

Откажување на резервацијата на услугата за 
исхрана 

16. 
Резервацијата на услугата за исхрана за групи 

на корисници може да се откаже ,најдо-цна на 12 
часови пред часот определен за почеток на кори-
стењето на услугата што е утврдена со резерва-
цијата. 

Ако корисникот не ја користи договорената 
услуга за исхрана, а ниту ја откажал во опреде-
лениот рок, давателот на услугата има право на 
надоместокот на штетата. 

17. 
Ако услугата за исхрана ја ќор метил помал број 

корисници. отколку што е предвидено со резерва-
т а јата, а резервацијата за неискористениот дел не 
е откажана во рокот од узансата бр. 16, давателот 
на услугата има право на надоместок на штетата. 

Ако договорената услуга за исхрана ја кори-
стам поголем број корисници отколку што е пред-
видено со резервацијата, се смета дека договорот 
е изменет на оној број корисници што ги користел 
фактичко услугите. Давателот на услугата ќе ја 
наплати услугата според бројот на корисниците 
што ги користи л услугите фанатично. 
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18. 

Давателот на услугите е должен по барање од 
корисникот на пансион односно полупансион кој 
благовремено привремено ќе го откаже користењето 
на услугата за исхрана, да обезбеди во соодветна 
вредност јадења на сува хра.на. 

19. 
Странките можат да договорат послужување со 

определена количина на храна и пијачка без по-
себна ознака на бројот на конзумациите. 

III. ДОГОВОР ЗА УСЛУГИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 
ИЛИ ПАНСИОН 

20. 
Договорот за услугите за сместување или пан-

сион го овластува корисникот: 
1) закупените простории да ги користи во пе-

риодот предвиден со договорот; 
2) да ги користи и сите уреди и простории што 

во тој објект нормално се предвидени за општа 
употреба на корисникот. 

Договорот за услугите за сместување или пан-
сион го обврзуваат корисникот: 

" 1) да му се пријави на лицето определено за 
примање гости и со него да ги изврши сите фор-
малности во врска со престојот; 

2) договорените услуги, да ги користат само ли-
цата предвидени со договорот. 

Во приемното одделение на хотелот давателот 
на услугата мора на видно место да го истакне куќ-
ниот ред, како и известувањето дека на корисни-
ците им стои на увид текстот на овие узанси. 

21. 

Давателот на услугата е должен на корисникот 
што со него договорил услуга за сместување или 
пансион а не добил сместување, да му обезбеди со-
одветно сместување. 

Корисникот не е должен да го прифати сместу-
вањето што не му одговара на договореното сместу-
вање. 

Ако давателот на услугите не може на кори-
сникот да му обезбеди сместува-ње што му одговара 
на договореното сместување, корисникот има право 
на надоместок на штетата. 

22. 

Давателот на услугата мора да има непреки-
ната дневна служба за давање на услуга за сме-
стување, за обезбедување ред и тишина и за дава-
ње помош на корисниците. 

Давателот на услугата мора да определи лице 
кое во текот на ноќта ќе ја врши должноста наве-
дена во ставот 1 од оваа узанса. 

23. 
Портирската служба на давателот на услугата 

мора на корисникот да му ги дава сите информации 
во врска со вршењето на угостителските услуги (од 
возните редови, телефонскиот именик итн.). 

24. 
При доаѓањето односно заминувањето на кори-

сникот, давателот на услугата е должен да изврши 
пренесување на багажот на корисникот од влезот 
во хотелот до собата, како и во обрнат правец, без 
надоместок. 

25. 
При предавањето на клучот од собата, собата 

за сместување мора во потполност да биде 'подгот-
вена за прием на корисникот^ 

26. 
Корисникот што не е правилно пријавен кај 

службеникот определен за примање гости (портир 
и сл.), не може да користи сместување. 

Чување на имотот на корисникот 

27. 
Давателот на услугата за сместување или пан-

сион е должен по барање од корисникот да прими 
од него на чување пари и предмети од вредност, 
за што е должен да издаде писмена потврда. Ако 
чувањето се врши во посебни сефови, давателот на 
услугата е должен да му го предаде на корисникот 
клучот од сефот. 

Предметите предадени на чување може, со вра-
ќање на примената потврда, да ги подигне само ко-
рисникот што ги предал на чување или лицето 
што ќе го овласти тој за тоа. 

Давателот на услугата одговара и за другите 
предмети што корисникот му ги доверил нему или 
на неговиот персонал или ги внесол во собата. 

Давателот на услугата не одговара за загуба 
или расипување на корисниковите предмети: 

1) ако до загуба или расипување дошло поради 
тоа што корисникот не се придржувал за куќниот 
ред и за овие узанси; 

2) ако до загуба или расипување дошло поради 
вина на корисникот; 

3) ако се во прашање предмети оставени во ав-
томобилот на корисникот, освен ако автомобилот се 
наоѓа во гаража или заклучан на чуван простор за 
паркирање коли ка ј давателот на услугата; 

4) ако службеникот на давателот на услугата, 
по барање од корисникот, го довезува или одвезува 
автомобилот од гаражата или донесува или одне-
сува какви и да е предмети за ко-рисникот, ако оваа 
услуга не била порачана ка ј службеникот опреде-
лен за тоа во приемното одделение или ка ј порти-
рот ако нема таков службеник. 

28. 
Давателот' на услугата може да бара од кори-

сникот надоместок на штетата ако овој загуби пре-
дмет на давателот на услугата, односно ако намерно 
или со грубо невнимание предизвикува расипување 
на предметите, инсталациите или намештајот од 
давателот на услугата. 

Забрана на воведување животни и внесување лесно 
запалителни материјали 

29. 
На корисниците не им е дозволено во угости-

телски објект да воведуваат животни, ако тоа прет-
ходно не било договорено. 

Ако странките договориле да може да се воведе 
животно во угостителски објект, животното може 
да се држи само во про-сториите што ги определил 
за тоа давателот на услугата. Странките не можат 
да договорат животно да се воведува во простори-
ите што служат за заедничка употреба на гостите. 
Давателот на услугата има право на корисникот да 
му наплати посебна цена за држење "на животното. 

Корисникот е одговорен за секоја штета што ќе 
му ја предизвика животното на давателот на услу-
гата или на други корисници. 

30. 
На корисниците не им е дозволено да внесуваат 

во угостителски објекти лесно за-палителни или 
експлозивни материјали, материјали со силни и не-
пријатни миризби! и слично. 

Куќен ред 

31. 
Изводот од куќниот ред на давателот на услу-

гава мора да биде истакнат на видно место во се-
која соба. 
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Изводот "од куќниот ред мора да содржи изве-
стување за условите и начинот на користењето на 
услугата за сместување (цена на собата, височина 
на таксите, отказни рокови, начин на ракување со 
собниот клуч, одредби за одговорноста на давате-
лот на услугата за внесените предмети на корисни-
кот. оизиците за кои корисникот е посебно оси-
гурен. и сл.). 

Се смета дека корисникот се согласил со куќ-
ниот ред на давателот на услугата кога ја презел 
собата во која добил сместување. 

32. 
Корисникот е должен да се придржува за куќ-

ниот ред на давателот на услугата. 
Давателот на услугата може да му го откаже 

понатамошниот престој на корисникот кој со своето 
однесување го' смеќава куќниов ред. 

Рокот за отказ од ставот 2 на оваа узанса изне-
сува 24 часа. 

33. 
Корисникот може да ги употребува електрич-

ните апарати за домаќинство во собата за сместу-
вање само ако е тоа и доколку е тоа дозволено со 
куќниот ред. 

Давателот на услугата има право на корисникот 
посебно да му ја засмета електричната енергија 
потрошена со електричните апарати во собата за 
сместување, во височината определена во ценов-
никот. 

Будење на корисникот 

Давателот на услугата е должен да го разбуди 
корисникот во времето што ќе го определи кори-
сникот. 

Давателот на услугата е одговорен за штетата 
што настанала поради неизвршувањето на обврски-
те од ставот 1 на оваа узанса. 

Постапка во случај на болест или смрт на 
корисникот 

35. 
Во случај на болест на корисникот, давателот 

на услугата е должен да повика лекар на трошок 
на корисникот. 

Ако лекарот утврди дека корисникот се разбо-
лел од некоја инфективна болест и дека неговата 
болест го загрозува здравјето на другите лица, да-
вателот на услугата може да го раскине договорот, 
со тоа да е должен на таков корисник да му укаже 
внимание и да му даде потребна помош. 

36. 
Во случај на смрт на корисникот, давателот на 

услугата е должен за тоа веднаш да ги извести ор-
ганите на внатрешните работи и фамилијата на 
умрениот, како и комисиски да го попише имотот 
што го имал корисникот ка ј себе и да и-м го при-
јави на надлежните органи. 

Предавање на пратка и заборавен предмет на 
корисникот 

37. 
Давателот на услугата е должен без одлагање 

да ги предаде пристигнатите пратки упатени до ко-
рисникот (писма, телеграми и сл.). 

Ако за корисникот пристигне пратка по него-
вото заминување, давателот на услугата е должен 
да ја достави пратката на адресата што ја оставил 
корисникот. Ако корисникот не оставил адреса, да-
вателот на услугата е должен пратката да и ja 
врати на поштата во рок од 24 часа. 

Ако поради неизвршување на обврските од ст. 
1 и 2 на оваа узанса за корисникот произлезе ште-
та, за штетата е одговорен давателот на услугата. 

38. 
Давателот на услугата е должен да му ги врачи 

или достави на корисникот предметите заборавени 
во угостителскиот објект при заминувањето. Ако не 
би можел да ги врачи, е должен да ги чува на ј -
малку една година, а понатаму да постапува согла-
сно со важечките прописи. 

IV. ДОГОВОР ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ИСХРАНА И ТО-
ЧЕЊЕ ПИЈАЛОЦИ 

Нормативи на потрошокот на прехранбените про-
дукти и пајалоците 

39. 
Секој давател на угостителска услуга за исхра-

на и пијалок мора да има свои нормативи за по-
трошокот на прехранбените продукти и пиј а ловците, 
што е должен да му ги покаже на корисникот на 
негово барање. 

Услугите за исхрана и пијалоци давателот на 
услугата е должен да ги дава во количините што 
им одговараат на неговите нормативи. 

40. 
Ако тоа го бара изречно корисникот, давателот 

на услугата е должен да го послужи во количини 
помалки од нормалната порција (мала порција, по-
ловина порција, детска порција), со тоа што во тој 
случај да му засмета соодветна пониска цена. 

41. 
Давателот на услугата е должен да го послужи 

корисникот со јадење и пијалок кој според списокот 
на јадењата односно винската карта е порачан. 

Ако послуженото јадење или пијалок во поглед 
на квалитетот, содржината или количината не му 
одговара на порачаниот, корисникот не е должен 
да го прими ниту да го плати. 

42. 
Сите видови пијалоци (алкохолни и безалкохол-

ни) кои, по правило, се послужуваат во затворени 
шишиња, мораат да бидат оригинално полнети. 
Такви пијалоци треба да се отворат пред кори-
сникот. 

Чување предмети во гардероба 
43. 

Ако давателот на услугата има уредена гарде-
роба, корисникот е должен при доаѓањето да ги 
предаде во гардероба предметите (палто и др.), ако 
со куќниот ред е пропишано да е задолжителна 
гардероба. 

За предметите примени во гардероба, на ко-
рисникот му се издава потврда. 

За чувањето на предмети во гардероба може 
да се наплати надоместок, со тоа што давателот 
на услугата да е должен во тој случај на видно 
место во гардеробата да ја објави височинава на 
тој надоместок. 

Намаленија и провизии 
44. 

Давателите на услута одобрува-ат населенија 
во следниве случаи: 

1) на секои 15 корисници во група, давателот на 
услугата, по пр-авило, ќе го ослободи од плаќање 
шоферот или водичот за дадените им услуги; 

2) за децата до наполнетата 7 година нема да се 
наплатува услуга за сместување ако детето не ко-
ристи посебно легло; 

3) за децата до наполнетата 7 година, давателот 
на пансионска услуга може да даде намаление на 
храната од 25 /̂0 до бО̂ /о од редовната цена. 

45. 1 

Давателот на услуга ќе и одобрува провизија 
на туристичка стопанска организација како посред-
ник. Височината на лровизијата се утврдува со 
договор. 
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Провизијата се смета од сите користени угости-
телски услуги, освен таксите, според објавените 
односно договорените цени. 

Давателот на услугата му одобрува на посред-
никот провизија на износот на надоместокот за 
фактично користените услуги, со тоа што во случај 
на продолжување на престојот над договорениот рок 
давателот на услугата ќе одобрува провизија и за 
продолжениот престој, но најмногу за 15 дена. 

Прови-зијата на посредникот во смисла на ст. 1 
до 3 на оваа узанса му се одобрува без оглед кога 
и на кој начин се платени услугите. 

46. 
Давателот на услугата е должен со корисниците 

што му ги упатиле посредници да постапува на ист 
начин и под исти услови како и со корисниците 
што ги примил непосредно, без оглед на тоа дали 
хотелската сметка ќе ја плати порачачот односно 
посредникот или самиот корисник. Освен тоа, да-
вателот на услугата е должен сите договорени 
услуги да ги изврши така што тие во поглед на 
квалитетот, содржината и количината да и одго-
вараат на договорената или објавената цена, без 
оглед на фактот што од таа цена му се одобрува 
провизија на посредникот. 

47. 
Давателот на услугата може од посредникот да 

бара да ја намири хотелската сметка, намалена за 
износот на договорената провизија и за времето на 
престојот на корисникот во хотелот. Ако не е до-
говорено поинаку, исплатата стасува во рок од 15 
дена од денот на примањето на сметката. 

V. ИСТАКНУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ. ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И НАДЛАТА НА СМЕТКИТЕ 

48. 
Давателот не услугата е должен да ги истакне 

цените на услугите за сместување на видно место, 
во портирската ложа и во секоја гостинска соба. 
Цените на услугите за исхрана и на пијалоците ги 
истакнуваат давателите на услуги на видно место, 
во просториите каде се даваат услугите. 

49. 
Цените на услугите можат да бидат различни, 

во зависност од: 
1) начинот на давањето на услугите (послужу-

вање на маса, самопослужување, послужување во 
соба, носење храна и пијалок дома); 

2) годишното доба на давањето на услугите 
(главна туристичка сезона или вонсезона). 

За време на изведување на вечерни музички 
или забавни програми можат да се наплатат влезни 
билети на име резервација, или цените на услугите 
можат да бидат повисоки од редовните цени. 

За одделни категории потрошувачи, како што се 
ѕбоненти, членови на општествени организации и 
групи на корисници, можат да бидат определени и 
пониски цени од редовните 

За организираните групи на туристи што доаѓаат 
со посредство на туристички стопанки организации, 
цените на услугите се. по правило, пониски од це-
ните за туристите-поединци. 

50. 
За користење бања што не е во составот на соба, 

од корисникот може да се наплати износот опре-
делен во куќниот ред или во ценовникот. 

51. 
Давателот на услугата може од корисникот по-

себно да ја наплати употребата на телефон. 
52. 

Давателот на услугата посебно ги наплатува од 
корисникот на сместувањето престојувалишната так-
са и трошоците на осигурувањето за ризиците и 
штетата, за кои давателот на услугата не е одго-
ворен. 

53. 
Ако е договорено издавање односно користење 

на еден кревет во двокреветна соба, на корисникот 
може да му се наплати покачена цена. 

Ако е договорено издавање на еднокреветна 
соба, а давателот на услугата му издаде на корисни-
кот соба со два или повеќе кревети се наплатува 
само цената на еднокреветна соба, без право на 
издавање на другите легла на други лица, освен 
ако корисникот изречно се согласи со тоа. 

54. 
Ако корисникот ја плати собата и за времето 

на својот привремен прекин на престојот, давателот 
на услугата не може без согласност од корисникот 
да му ја издаде таа соба (кревет) на друго лице. 

Ако корисникот се согласи давателот на услу-
гата за време на неговата отсутност да може да го 
издаде веќе закупеното сместување, корисникот не 
е должен да ја плети услугата за односното време. 

55. 
Ако корисникот започне да ги користи услугите 

за сместување пред 4 часот наутро, давателот на 
услугата има право да го наплати сместувањето и 
за изминатата ноќ. 

Ако корисникот ја користи услугата за сместу-
вање помеѓу 4 и 16 часот а во траење од 8 часа 
за дневен одмор, давателот на услугата го напла-
тува сместувањето по пониска цена, зависно од 
траењето на користењето на услугата, со тоа што 
таа цена да не може да биде поголема од 50% од 
редовната цена на услугата за сместување. 

56. 
Давателот на услугата е должен да изврши спе-

цификација на износот на сметката според видовите 
на дадените услуги. 

57. 
Наплатата на сметката се- врши, по правило, 

веднаш по извршувањето на услугите, или по секои 
7 дена користење услуга за сместување или пансион. 

Ако корисникот не ја плати сметката за извр-
шените услуги или за сторената штета давателот 
на услугата има право, со цел за обезбедување на 
побарувањето, да ги задржи предметите што ги 
внесол корисникот во угостителскиот објект, и тоа 
во вредноста што му одговара приближно на изно-
сот на сметката. 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

58. 
Овие узанси ќе се применуваат по истекот на 

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

Бр. 30-1014/1 
14 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузна стопанска комора 

Потпретседател, 
Ристо Ваја леќи. с. р. 

Врховниот стопански суд, на својата проширена 
општа седница одржана на 18 март 1963 година ги 
разгледа Посебните узанс,и во угостителството бр. 
30-1014/1 од 14 јануари 1963 година, донесени од 
страна на Сојузната стопанска ,комора, па во смисла 
на членот 19 ст, 4 и 5 од Законот за здружувањето 
и деловната соработка во стопанството најде дека 
истите се согласни со општите узанси за промет со 
стоки и со важечките прописи. 

Су-5'2/63-3 
12 јуни 1963 година 

Белград 
Врховен стопански суд 

Претседател, 
Михаило Ѓорѓевиќ, с. р. 
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МЕЃУНАРОДЕН ХОТЕЛСКИ ТЕЛЕГРАФСКИ КОД 
ЗА ПОРАЧКА НА СОБИ"5 

Abec 
Aero 
Aeroz 

Alba -
Aldua 
An ul 
Arab 
Bat 
Belab 
Belvu 
Best 
Birac 

Bon 
Bonad 
Box 
Caduf 
Calde 

Carid 

Ciroc 
Danid 
Dii'oh 
Emble 
Ercaj 
Felaf 
Feral 
Garag 
Inter 
Kind 
Ordin 
Pass 
Plain 
Pobab 
Pocun 
Podvyl 
Pogok 
Pohix 
Pojaw 
Pokuz 
Polyp 
Pomel 
Ponow 
Popuf 
Porik 
Posev 
Povah 
Powys 
Pozum 
Quai 

R?' al 
Racex 
Radok 
Rafyg 
Ragub 
Rahiv 
Rajod 
Ramyk 
Ranuv 
Rapin 
Rsqaf 
Rafyz 
Ravup 
Rawow 
Raxab 
Razem 
Sal 
Serv 

Значење 
1 соба со 3 постели 
да се пречека на аеродром 
да се пречека на крајната станица 
на автобус од аеродром 
1 соба со 1 постела 
1 соба со француска постела 
отказ на порачката 
1 соба со 2 постели 
посебна бања (до соба) 
2 соби со по 1 постела 
соба со убав изглед 
многу добра соба 
2 соби со 2 плус 1 постела, т. е. 
вкупно 3 постели 
добра соба 
2 соби со по 2 постели 
бокс за 1 автомобил 
3 соби со по 2 постели ' 
3 соби со 2 плус 1 постела, т е. 
вкупно 5 постели 
3 стои со 2 П Л У С 1 NRRVC 1 постела, 
т. е. вкупно 4 постели 
3 соби со по 1 постела 
4 соби со по 1 постела 
4 соби со по 2 постол и 
5 соби со по 1 постела 
5 соби со по 2 постели 
6 соби со по 1 постела 
6 соби со по 2 постели 
заедничка гаража за 1 автомобил 
соба KOFI Д В О Р О Т 
детска постела 
соба б?з текушта вода 
Т0оС'7 0 R4 п^ѓ^тојот 1 ноќ 
едн^стз^т-i соба 
доаѓање во недела пред пладне 
доаѓање во понеделник пред 
пладне 
доаѓање во вторник пред пладне 
доаѓање во среда пред пладне 
доаѓање во четврток пред пладне 
доаѓање во петок пред пладне 
доаѓање во сабота пред пладне 
доаѓање во недела по пладне 
доаѓање во понеделник по пладне 
доаѓање во вторник по пладне 
доаѓање во среда по пладне 
доаѓање во четврток по пладне 
доаѓаше во петок по пладне 
доаѓање во сабота по пладне 
доаѓање денеска пред пладне 
доаѓање денеска по пладне 
да се пречека на пристаниште 
(лука) 
доаѓање во недела навечер 
доаѓање во понеделник навечер 
доаѓање во вторник навечер 
доаѓање во среда навечер 
доаѓање во четврток навечер 
доаѓање во петок навечер 
доаѓање во сабота навечер 
доаѓање вечерва 
доаѓање во недела ноќе 
доаѓање во понеделник ноќе 
доаѓање во вторник ноќе 
доаѓање во среда ноќе 
доаѓање во четврток ноќе 
доаѓање во петок ноќе 
доаѓање во ^ сабота ноќе 
доаѓање ноќва 
салон 
соба за послуга 

Скратеница 
Stop 
Tra?n 
Tranq 

Значење 
траење на престојот повеќе дена 
да се пречека на станица 
потполно мирна соба 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за распо-
редот и начинот на користењето на средствата на 
Општиот инвестиционен фонд во областа на сообра-
ќајот во 1963 година, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОРЕДОТ И НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИНИОНЕН ФОНД ВО ОБЛАСТА 

НА СООБРАЌАЈОТ ВО 1963 ГОДИНА 
Во точката 1 во уводната реченица наместо 

зборовите: „31 декември 1962" треба да стојат збо-
ровите: „31 декември 1963". 

Од Сојз^зниот извршен совет, Белград, 10 јули 
1963 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за из-
мени на Решението за утврдување на подрачјата на 
окружните и околиските јавни обвинителства, об-
јавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63, се 
поткраднале долу ,наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУ-
ЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛ-

СТВА 
Во точката 6 наместо зборовите: „Вис, Сињ, 

Врлика, Стари Град, Макарска, Имотски, Метко-
виќ и Вргорац" треба да стојат зборовите: „Сињ, 
СтариГрад, Макарска, Имотски и Метковиќ". 

Од Сојузниот секретаријат за правосудство, 
Белград, 20 јуни 1963 година 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за прогла-
сување на подрачјата заразени со опасни растениски 
болести и штетници, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/63, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОД-
РАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ 

БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
Во одделот I точка 2 став 4 под в) во 21 ред 

одозгора наместо: „Горња Гора" треба да стои: 
,Двојна Гора". 

Во одделот I точка 7 став 1 под б) во 6 ред одо-
згора наместо: „Фужине" треба да стои: „Фужина". 

Во одделот I точка 16 наместо: ^(Pissodes nota-
tus T.)t треба да етен: ^Pissodes notatus 

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, 
Белград, 22 јуни 1963 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

џ Со актот на Генералната дирекција на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони бр. 16654/60 од 
22 февруари 1360 година е одобрено со овој код да можат 
да се користат сите хотели за примање телеграми во 
внатрешниот и меѓународниот телеграфски сообракај. 

Врз основа на членот 27 став 2 од Законот за 
државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56 и 44/57) во врска со членот 5 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста државен потсекре-

тар во Сојузниот извршен совет др Дарко Черне), 

Скратеница 
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бидејќи е избран за член на Уставниот суд на Со-
цијалистичка Република Словенија. 

Б. бр. 75 
2. јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

кола Срзентиќ, бидејќи е избран за судија на 
Уставниот суд на Југославија. 

Б. бр. 81 
6 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/67) и 
членот 39 став 3 од Законот за државната управа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. -13/56 и 44/57) во вр-
ска со членот 5 од Законот за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИКОТ НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува од должноста помошник на сојуз-
ниот секретар за информации Јово Угрчиќ, бидејќи 
е избран за пратеник на Сојузниот собор на Сојуз-
ната скупштина. 

Б. бр. 74 
2. јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Брз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
и членот 39 став 3 од Законот за државната управа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) во вр-
ска со членот 5 од Законот за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИКОТ НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР 31А ПРАВОСУДСТВО 

Се разрешува од должноста помошна на соју-
зниот секретар за правосудство Ненад Петровиќ, по-
ради заминување на друга должност. 

Б. бр. 73 
2. јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 27 и 28 од Законот за др-
жавната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56 и 44/57) и членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУД-

СТВО 

Се разрешува од должноста државен потсекре-
тар во Сојузниот секретаријат за правосудство Нил 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 266 од Законот за општа-
та управна постапка и членот 166 од Законот за 
јавните службеници, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВА-
ЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ ВО СОЈУЗНИ-

ТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Се укинува Решението за разрешување опре-
делени функционери во сојузните органи и установи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/63) во делот кој 
се однесува на инж. Алојз Дулар, др Федор Базала 
и Антун Роб. а со кое именуваните се резрешени 
од своите должности поради одење ЕО пензија, така 
што 

инж. Алојз Дулар да останува на својата дол-
жност помошник на сојузниот секретар за инду-
стрија. 

др Федор Базала да се разрешува од должноста 
помошник на. сојузниот секретар за законодавство и 
организација, поради одење на работа во Сојузната 
скупштина, и 

Антун Роб да се разрешува од должноста на 
главен сојузен инспектор на трудот, поради одење 
на работа во Сојузната скупштина. 

Б. бр. 34/2 
12 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за 
заштита на домашниот филм и за органите на оп-
штественото самоуправување во областа на фил-
мот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62), Сојузниот 
секретаријат за просвета и култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА КООРДИ-
НАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА УВОЗ НА ФИЛМОВИ 

За членови на Координациониот одбор за увоз 
на филмови, покрај членовите именувани со Реше-
нието за именување претседател и членови на Ко-
ординациониот одбор за увоз на филмови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/62), се именуваат и: 

1) Бранимир Тума, директор на претпријатието 
за производство на филмови „Триглав филм" во 
ЈВубл^ана; 

2) Ратко Драговиќ, директор на претпријатието 
за производство на филмови „Авала филм" во Бел-
град. 

Бр. 14-2202 
3 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за просвета и култура, 
Јанез Випотник, с. р. 
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Врз основа на членот 5 од Уредбата за оснивање 
Сојузна комисија за ф и з и ч к а култура („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 27/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИ-

ЗИЧКА КУЛТУРА 

Во Сојузната комисија за ф и з и ч к а култура се 
именуваат: 
за претседател: 

1. Владо Ивковиќ, досегашен секретар на Коми-
сијата: 
за се-кретар: 

2. Маријан Фландер. директор на Сојузното 
предњачко тренероко училиште; 
за членови: 

3. Милан Ерцеган, генерален секретар на Ј у -
гословенскиот сојуз на организациите за ф и з и ч к а 
култура; 

4. др Драгутин Франковиќ, директор на Југо-
словенскиот завод за проучување на училишни и 
просветни прашања; 

5. др Светомир Јауковиќ, помошник на сојузни-
от секретар за здравство и социјална политика; 

6. инж. Владимир Ненадови!^, виш советник во 
Сојузниот завод за урбанизам и станбени и кому-
нални прашања; 

7. Бранко Полич, директор на Југословенскиот 
завод за физичка култура: 

8", Милосав Прелиќ, секретар на Ц К на Сојузот 
на младината на Југославија ; 

9. Р а ф а е л Табор, секретар на Централниот совет -
на Сојузот на синдикатите на Југославија ; 

18 Ѓемо Шарац, полковник на Југословенската 
народна армија; 

11 Милица Шепа. вонреден професор на Висо-
ката шкопа за физичко образование; 

12, Тима Врбашки, претседател на Општинското 
собрание Нови Сад и член на Одборот за меѓуна-
родни врски на Постојаната конференција на градо-
вите: 

13—18. Претседателите на комисиите за физичка 
култура на социјалистичките републики. 

В. бр 80 
2 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петао Стамболиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републико 
Србије" во бројот 14 од 11 април 1963 година обја -
вува: 

Устав на Социјалистичка Република Србија; 
Уставен закон за спроведување на Уставот на 

Социјалистичка Република Србија; 
Закон за изборот на пратеници на Собранието 

на Социјалистичка Република Србија; 
Закон за изборните единици за изборот на пра-

теници на Собранието на Социјалистичка Република 
Србија; 

Закон за изборот на одборници на општинските 
и околиските собранија; 

Одлука за распишување избори за пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Србија; 

Одлука за распишување избори за одборници на 
општинските и околиските собранија; 

Одлука за именување Републичка изборна ко-
мисија за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Србија; 

Одлука за именување Републичка комисија за 
избор на одборници на општинските и околиските 
собранија; 

Одлука за распуштање на Народното собрание 
на Народна Република Србија. 

Во бројот 15 од 16 април 1963 година објавува: 
Закон за Републичкиот извршен совет; 
Правилник за измени на Правилникот за мини-

малните усло,ви за основањето, организацијата и 
работата на природните лекувалишта ; 

Решение за именување членови на покраинските 
и околиските изборни комисии за спооведување на 
изборите за одборници на општинските и околи-
ските собранија; 

Решение за именување членови на околиските 
и општинските изборни комнен за спроведување на 
изборите за пратенци на Собранието на СРС. 

Во бројот 16 од 20 април 1963 година објавува: 
Одлука за оппеделур.ање на органите во кои ќе 

се врши проведување на осигурувањето на сред-
ствата за работа на државните органи и внатреш-
ната распоеделба на тие средства според принци-
пите на доходот; 

Одлука за плаќање на надоместоците за услу-
гите што ги . виши Хидрометеоролошкиот завод на 
НРС и за начинот на користење на приходите 
оств доени од услугите; 

Одлука за огоаничува-ње на уписот на студенти 
на оттчелни високошколски установи во НРС во 
1963/64 година: 

Решение за утводување на систематизацијата 
на пп(5глТИТе Места во Заводот за техничка помош 
на НРС: 

Упатство за утврдување на образецот за и^бор 
на одборници на општинските и околиските собра-
н и ј а ' 

Упатство за поопишување на обоазеттот за изви-
шување на Законот за изборот на пратеници на 
Собранието на СРС. 

Во бројот 17 од 27 април 1963 година објавува: 
Решение за определување на ценовникот за на-

доместокот на штетите извршени во шуми со кои 
стопанисуваат организации, установи и државни ор-
гани. 

Во борјот 18 од 4 м-ај 1963 година објавува: 
Уредба за определување на инвестиционите об-

јекти од општ интерес за НРС; 
Уредба за отстапување изградбата на инвести-

циони објекти; 
Уредба за основање Институт за странски ја-

зици; 
Уредба за основање Републичка комисија за 

одобрување изградбата на инвестициони објекти: 
Уредба за измена на Уредбата за основање За -

вод за техничка помош на НРС; 
Одлука за намалување да данокот н-а доход на 

определени занаетчиски дуќани за 1'963 година; ' 
Одлука за измена на Одлуката за овластување 

Секретаријатот за буџет и општа управа на И з в р ш -
ниот совет на Народното собрание на НРС за рас-
полагање со средствата на буџетските резерви: 

Одлуката за определување највисоките износи 
на режискиот додаток за потребите на заводот за 
соцн'ч?шо осигурана; 

Решение за пренесување на правата и должно-
стите на основач опрема Детското летовалиште во 
Митоовац на Тара; 

Решение за утврдување бројот на членовите на 
Советот на Заводот за запослување на работниците 
на НРС; 
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Решение за систематизацијата на работните 
места во Јавното правобранителство на НРС: 

Решение за систематизацијата на работните ме-
ста во Републичката комисија за работи на извоз 
и увоз; 

Решение за измена на Решението за именување 
членови на покраинските и околиските изборни ко-
мисии за спроведување на изборите за одборници 
на општинските, и околиските собранија; 

Исправка на Законот за изборот на пратеници 
на Собранието на СРС; 

Исправка на Законот за изборот на одборници 
на општинските и околиските собранија; 

Исправка на Одлуката за ограничување на упи-
сот на студенти на одделни високошколски уста-
нови во НРС во учебната 1963/64 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјали-
стичке Републике Хрватско во бројот 15 од 10 
април 1963 година објавуваат: 

Одлука за прогласување на Уставот на Соци-
јалистичка Република Хрватска; 

Устав на Социјалистичка Република Хрватска; 
Одлука за прогласување на Уставниот закон за 

спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска; 

Уставен закон за спроведување на Уставот на 
Социјалистичка Република Хрватска; 

Одлука за распуштање на Саборот на Народна 
Република Хрватска; 

Одлука за распишување избори за Саборот на 
Социјалистичка Република Хрватска; ^ 

Одлука за распишување избори за општинските 
и околиските собранија; 

Одлука за именување Републичка изборна ко-
мисија; 

Заклучок за мерките за спроведувањето на про-
грамата и организацијата на работата на подготву-
вање на седмото дишниот план на развојот на Ју-
гославија и Хрватска за периодот од 1964 до 1970 
година. 

Во бројат 16 од 13 април 1963 година објавуваат: 
Закон за изборот и отповикот на членовите на 

општинските и околиските собранија; 
Закон за изборот и отповикот на пратеници во 

Саборот на Социјалистичка Република Хрватска; 
Прво упатство за обрасците за спроведување на 

изборот и отповикот. 
Во бројот 17 од 16 април 1963 година објавуваат: 
Закон за изборните единици за избор на пра-

теници во Саборот на СРХ; 
Во бројот 18 од 18 април 1963 година објавуваат: 
Решение за именување општински изборни ко-

мисии за спроведувањето на изборите за членови на 
општинските и околиските собранија; 

Решение за именување општински изборни ко-
мисии за спроведување на изборите за пратеници 
во Саборот на СРХ; 

Исправка на текстот на Уставот на Социјали-
стичка Република Хрватска. 

Во бројот 19 од 25 април 1963 година нема 
службен дел. 

Во бројот 20 од 30 април 1963 година објавуваат: 
Одлука за плаќање надоместок за услугите што 

ги врши Хидрометеоролошкиот Завод на СРХ и за 
начинот на користење на приходите остварени од 
тие услуги; 

Одлука за измени во составот на Одборот па 
Извршниот совет на Саборот за внатрешна поли-
тика; 

Решение за разрешување и именување некои 
републички^ функционери; 

Одлука за покривање на непокриените вишоци 
на расходите над приходите од работењето на фон-
довите на Заводо-т за социјално осигурување' на 
НРХ од 1958 и 1Ѕ59 година, па вишокот на расхо-
дите над приходите на тој Завод од 1962 година. 

Во бројот 21 од 9 мај 1963 година објавуваат: 
Второ упатство за обрасците за спроведување на 

изборот и отповикот; 
Исправка на Законот за изборните единици за 

избор на пратеници во Саборот на СРХ. 
Во бројот 22 од 16 мај 1963 година објавуваат: 
Одлука за основање Комисија на Извршниот 

совет на Саборот за туризам; 
Попис на стручњаците што можат да вршат 

здравствена контрола на објектите за производство 
на овошен и лозарски посадочен материјал; 

Исправка на Законот за здравственото осигу-
рување ца земјоделците. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 10 од 9 април 1963 година обја-
вува: 

Одлука за прогласување Уставот на Социјали-
стичка Република Словенија; 

Одлука за прогласување на Законот за спрове-
дување на Уставот на Социјлистичка Република 
Словенија. 

Во бројот И од 10 април 1963 година објавува: 
Закон за изборите на одборници на општинските 

и околиските собранија; 
Закон за изборите на пратеници на Собранието 

на социјалистичка република Словенија; 
Закон за определување изборни единици за из-

борите на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Словенија; 

Закон за организацијата и работата на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Словенија; 

Одлука за распишување избори за Републички-
от совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Словенија; 

Одлука за распишување општи избори во оп-
штинските и околиските собранија; 

Одлука за распишување избори за Републич-
киот собор и за соборите на работните заедници на 
Собранието на Социјалистичка Република Слове-
нија; 

Заклучок за именување Републичка изборна ко-
мисија за изборите за одборници на општинските 
и околиските собранија; 

Заклучок за именување Републичка изборна ко-
мисија за изборите за пратеници во Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија; 

Одлука за распуштање на Народното собрание 
на Народна Република Словенија; 

Решение за именување општински изборни ко-
мисии за изборите за пратеници во Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија; 

Правилник за стручниот испит за наставниот 
и воспитниот персонал во училиштата и во дру-
гите воспитни и образовни заводи; 

Правилник за минималните услови за уредува-
њето и работата на погонските амбуланти. 

Во бројот 12 од 18 април 1963 година објавува: 
Одлука за намалување на данокот на доход за 

услужните занаетчиски и на занаетот слични деј-
ности; 

Наредба за одвојување, здружување и промена 
на називот на некои населби; 

Наредба за определување на подрачјата каде 
можат да им се даваат кредити на определени дома-
ќинства за подобрување на условите за сместување 
и исхрана на туристи; 

Заклучок за определување на ризиците, усло-
вите и надоместоците, како и премислите тарифи во 
задолжителното здравствено реосигурување; 
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Заклучок за височината на режискиот додаток 
за спроведување на инвалидското и пензиското оси-
гурување, за определување на детскиот додаток и 
задолжителното здравствено реосигурување во 1963 
година; 

Заклучок за финансискиот план на Републич-
киот фонд за задолжителното здравствено реоси-
гурување за 1963 година; 

Заклучок за финансиските планови на фондо-
вите на инвалидското и пензиското осигурување и 
за детскиот додаток за 1963 година; 

Заклучок за определување на делот на придо-
несот за инвалидското осигурување што им припаѓа 
на комуналните заедници на социјалното осигуру-
вање на работниците за трошоците за професио-
нална рехабилитација и запослување на инвалидите 
на трудот; 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравствена заштита на пензионерите во 1963 го-
дина , 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравствено осигурување на уживателите на соци-
јални поткрепи; 

Заклучок за определување на придонесот за 
социјално осигурување за определени категории 
лица што уживаат одделни права од социјалното 
осигурување 

Во бројот 13 од 3 мај 1963 година објавува: 
Наредба за измена и дополнение на Наредбата 

за трошоците на прометот на големо на солта; 
Решение за разрешување и именување член и 

заменик на општинската изборна комисија за из-
борите на пратеници во Собранието на СР Слове-
нија во Лендава 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

425. Указ за прогласување на Одлуката на 
Сојузната скупштина за избор на Соју-
зниот извршен со-вет — — — — — 629 
Одлука за изборот на Сојузниот извршен 
совет — — — — — — — — — 629 

426. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Одборот на Сојузниот извршен 
совет — — — — — — — — — 629 

427. Одлука за именување претседател и чле- ^ 
нови на Административната комисија на 
Сојузниот извршен совет — — — — 630 

428. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Комисијата на Сојузниот извр-
шен совет за прашањата на кадрите — 630 

429. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Економскиот совет на Сојузниот 
извршен совет — — — — — — — 631 

430. Одлука за интересната норма по која се 
плаќа интересот на кредитите за зали-
хите на пченица над минималните залихи 631 

431. Одлука за одобрување посебна премија за 
семето од В И С О К О Р О Д Н И сорти на пченица 632 

432. Одлука за измена на Одлуката за цените 
на житото од родот на 1963 и 1934 година 632 

433. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени на добитокот за 1962 до 
1964 година - - - - - - - - 632 

434. Одлука за дополнение. на Одлуката за 
премиите за добиток во 1963 година — — 633 

435. Наредба за давање кредити од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд за из-
градба на електроенергетски објекти по 
пат на непосредна погодба — — — — 634 

436. Наредба за условите за одобрување кре-
дити за подготвување и за залихите на 
определени изданија — — — — — 634 

437. Наредба за одобрување кредити за произ-
водство и промет на филмови — — — 635 

Страна 
438. Наредба за измени и дополненија на На-

редбата за минималните запаси на јаглен 
ка ј определени стопански организации - 636 

439. Наредба за дополнение на Наредбата за 
примена на Одлуката за давање регрес 
при продажбата на гориво и мазиво за 
потребите на селското стопанство, шумар-
ството и рибарството — — — — — 637 

440. Наредба за примена на Одлуката за опре-
делување премија за кравјо млеко во 
1963 година - - - - - - - - 637 

441. Наредба за гарантираните цени на пчен-
ката, јачменот и овесот од родот на 1963 
година — — — — — — — — — 638 

442. Наредба за примена на Наредбата за га-
рантираните цени за пченица и 'рж од 
родот на 19'62 година и за пченица и 'рж 
од родот на 196-3 година — — — — — 638 

443. Наредба за примена на Наредбата за ми-
нималната откупна цена на шеќерна реп-
ка од родот на 1Ѕ'32 година и на шеќерна 
репка од родот на 1063 го-дина — — — 639 

444 Наредба за примена на Наредбата за ми-
нималните откупни цени на определени 
маслодајки од родот на 1932 година и на 
определени маелодајки од родот на 1963 
година — — — — — - — - - 639 

445. Наредба за примена на Наредбата за га-
рантираните минимални цени на оризо-
вата ар-па од родот на 1932 година и на 
ооизовата арпа од родот на 1963 година 639 

446. Наредба за примена и во lP'SS година на 
Наредбата за мини-малните откупни цени 
за конопово стебленце, суров памук и су-
рови кожурци од свилени буби во 1962 го-
дина — — — — — — — — — — 639 

447 На-редба за примена на Наредбата за ми-
ни-малните откупни цени на тутунот од 
родот на 1982 година и на тутунот од ро-
дот на 1933 година — — — — — — 640 

448 Наредба за определување на највисоките 
продажни ц-ени на определени леко-ви — 640 

449. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување на производите за кои не мо-
жат да се покачуваат цените — — — 641 

450. Решение за југословенските ста-ндарди од 
областа на индустријата на производство 
и преработка на нафта — — — — — 641 

451. Решение за југословенскиот стандард за 
р адио-пречки — — — — — — — 641 

452. Решение за југословенскиот стандард за 
радио-фреквенции — — — — — — 641 

453. Решение за југословенските стандарди за 
лични заштитни средства — — — — 641 

454. Решение за југосло-венските стандарди за 
лимена амбалажа за прехранбената ин-
дустрија — — — — — — — — 642 

455. Решение за југословенските стандарди за 
четвртаести лимени канти — — — — 642 

456. Решение за југословенските стандарди за 
тркалести кутии и канти од челичен лим 643 

457. Решение за југословенските стандарди за 
лимени влечени кутии — — — — 643 

458. Посебни узанси во угостителството — — 643 
Исправка на Решението за распоредот и на-

чинот на користењето на средствата на 
Општиот инвестиционен фо-нд во областа 
на сообраќајот во 1Ѕ'63 година — — — 648 

Исправка на Решението за измени на Реше-
нието за утврдување на подрачјата на 
окружните и околиските јавни обвинител-
ства — — — — — — — — — — 648 

Исправка на Наредбата за прогласување на 
подрачјата заразени со опасни растениски 
болести и штетници — — — — — — 648 
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