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341.. 

Врз основа на членот 77 став 3 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Со-
јузниот; извршен совет донесува 

У-РЕ Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ 

ТРОШОЦИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за надоместоците на патните и 

другите трошоци на јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/60, 15/61, 24/61 и 16/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/63 и 30/63) во чле-
нот 9 ст. 4 и 5 се менуваат и гласат: 

„Патнички автомобил може да се користи на 
службено патувано ако е тоа неопходно за извршу-
вање на службената работа. 

На службениците кои на службено патување 
користат сопствено моторно возило на име трошоци 
на превозот им се признава надоместок во височи-
на на превозните трошоци за воз или друго пре-
возно средство што ќе го определи старешината 
на органот." 

По ставот 5 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„На функционерите на сојузните органи кои 
на службено патување користат сопствен патнички 
автомобил, а кои имаат право на паушален па-
ричен надоместок за користење на сопствениот 
патнички автомобил при вршење на службената 
должност, им припаѓа надоместок на превозните 
трошоци според бројот на минатите километри. 
Износот на надоместокот за минат километар на 
службено патување го определува сојузниот сек-
ретар за буџет и организација на управата. 

Одредбата на ставот 6 од овој член се приме-
нува и кога функционер на државен орган во 
републиките што има право на паушален паричен 
надоместок за користење на сопствен патнички 
автомобил при вршење на службената должност го 
користи сопствениот патнички автомобил на служ-
бено патување. Износот на надоместокот за минат 
километар на службено патување го определува 
надлежниот републички орган. 

Дневницата на службениците и функционерите 
од ст. 5 до 7 на овој член се определува според 
времето што е потребно службеното патување да се 
изврши со железница односно брод или автобус, 
ако не постои можност да се користи железница." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Р .п . бр. 84 

8 април 1964 година 
Белград 

Сојузен-извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

342. 
Врз основа на членот 77 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), во врска 
со членот 21 од Законот за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет („Службен лист. 
на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. На претседателите и членовите на стручните -

совети од членот 21 на Законот за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет (во пона-
тамошниот текст: членовите на советот) кога по 
покана патуваат заради учествување на седници на 
советот чии членови се или паради извршување 
други задачи, им припаѓа дневница за службено 
патување во износ од 4.000 динари. 

Надоместокот од ставот 1 на оваа точка се пре-
сметува на начинот пропишан во членот 21 ст. 1 
и 2 на Уредбата за надоместоците на патните и дру-
гите трошоци на јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/60, 15/61, 24/61 и 16/62 и 
„Службен лист н а Х Ф Р Ј " , бр. 20/63 и 30/63). 

2. На службено патување членовите на советот 
можат да користат прва класа на воз односно прва 
класа на брод или друго го дно средство на јав-
ниот сообраќај (авион, автобус^ како и кола за 
спиење. 

Ако член на советот за доаѓање на седница на 
советот или за враќање од седница на советот ко-
ристи сопствен патнички автомобил, нему му при-
паѓа надоместок во вид на километража во износ 
од 50 динари за секој минат километар во обата 
правца. Овој надоместок му припаѓа на членот на 
советот и кога користи сопствен патнички автомо-
бил за довршување на други задачи во врска со 
работата на стручниот совет чиј член е тој. 

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

P. п. бр. 82 
10 јуни 1964 година, 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболић е. р. 

343. 
Врз основа на членот 61 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 27/62), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊА РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 
СТОКИ ВО МАЛОГРАНИЧНИОТ СТОКОВЕН 

ПРОМЕТ 
1. Како малограничен стоковен промет, во сми-

сла на оваа одлука, се подразбира, прометот на 
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стоки што се врши во пограничното подрачје, врз 
основа на меѓудржавна спогодба склучена помеѓу 
Југославија и односната соседна држава со која 
спогодба се регулира прометот на стоки во тоа 
подрачје. 

Не се смета како малограничен стоковен про-
мет, во смисла на оваа одлука, преносот на стоки 
и други материјали што го вршат лицата настане™ 
во определено погранично подрачје за своите лични 
потреби, и тоа од оние видови и во оној обем што 
за тие цели се определени, како и преносот на про-
изводи што двосопствениците ги пренесуваат од 
своите имоти, а во согласност со меѓудржавна 
спогодба за малограничниот промет на лица склу-
чена помеѓу Југославија и односната соседна 
држава. 

2. Како погранично подрачје на малогранич-
ниот стоковен промет, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира областа определена со меѓудржавната 
спогодба, а ако не е определена со таа спогодба, 
областа што потписничките на спогодбата ќе ја 
определат секоја за својата територија. Областа на 
пограничното подрачје за дел од територијата на 
Југославија ја определува Сојузниот извршен совет 
односно органот што тој ќе го овласти. 

3. Во малограничниот стоковен промет можат 
да се извозуваат и да се увезуваат дтоки што се 
предвидени во меѓудржавната спогодба, под усло-
вите што се определени со таа спогодба. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во мало-
Јраничниот стоковен промет можат да се извезу-
ваат и да се увезуваат и стоки што не се предви-
дени во меѓудржавната спогодба, ако за нив 
сојузниот секретар за надворешна трговија утврди 
посебна листа #ли%здаде посебно одобрение. 

4. Работи на извоз и увоз на стоки во малогра-
ничниот стоковен промет можат да вршат тргов-
ските стопански организации чиј исклучив предмет 
на работена е вршење работи на извоз и увоз на 
стоки во малограничниот стоковен промет и кои за 
тоа ќе се запишат во регистарот, како и производ-
ствените стопански организации чие седиште од-
носно погон со самостојна пресметка на доходот е 
на подрачјето на малограничниот стоковен промет, 
а кои се запишани во регистарот за вршење работи 
на извоз и увоз на стоки или кои за тоа ќе добијат 
посебно одобрение во смисла на членот 56 од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство. 

Работи на извоз и увоз на стоки во малогра-
ничниот стоковен промет, покрај стопанските 
организации од ставот 1 на оваа точка, можат да 
вршат и производствените стопански организации 
чие седиште односно погон со самостојна пресметка 
на доходот е на подрачјето на тој промет, ако се 
запишат во регистарот само за вршење работи на 
извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен 
промет. Овие производствени стопански организа-
ции можат да вршат работи на извоз и увоз на 
стоки во малограничниот стоковен промет само во 
рамките на својата производствена дејност, а во 
согласност со членот 55 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство. 

5. Стопанските организации што вршат работи 
на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоко-
вен промет се должни, во рамките на републичката 
стопанска комора, да се договараат за распределба 
на контигентот на стоки утврден за малограничниот 
стоковен промет. Ако стопанските организации не 
постигнат спогодба, распределбата на контингентот 
ќе ја изврши републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на трговијата, во согласност со 
важечките прописи. 

Ако не постигнат спогодба стопански организа-
ции од териториите на м ве или повеќе републики, 
распределбата ќе ја извршат спогодбено соодвет-
ните републички органи на управата надлежни за 
работите на трговијата, а ако овие органи не по-
стигнат спогодба, распределбата ќе ја изврши Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија. 

6. Стопанската организација која во смисла ka 
членот 59 став 3 од Законот за прометот" на стоки 
и услуги со странство и го доверила извозот или 
увозот на определен вид стоки за една определена 
земја на една од трговските стопански организации 
запишани во регистарот за вршење работи на извоз 
и у в о з на стоки, може работите на извоз односно 
увоз на тој вид стоки ако тие се извезуваат или се 
увезуваат во рамките на малограничниот стоковен 
промет со^таа држава да и ги довери и на некоја 
од трговските стопански организации запишани во 
регистарот за вршење работи на извоз и увоз на 
стоки во малограничниот стоковен промет. 

7. За да се усогласат извозот и увозот на стоки 
во малограничниот стоковен промет со редовната 
стоковна размена со соседната држава во рамките 
на важечката меѓудржавна спогодба, стопанските 
организации што вршат работи на извоз и увоз на 
стоки во малограничниот стоковен промет и стопан-
ските организации што вршат работи на извоз и 
увоз на стоки со таа држава се должни да сорабо-
туваат меѓусебно, особено во поглед на цениве и ел., 
на еден од начините за соработка предвидени во 
чланот 107 на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство. Оваа соработка стопанските 
организации ќе ја остваруваат првенствено преку 
надлежните републички стопански комори. 

8. Усогласувањето на работите на извоз и увоз 
на стоки во малограничниот стоковен промет ќе го 
врши координациониот одбор при надлежната ре-
публичка комора, што го сочинуваат претставници 
на стопанските организации запишани во региста-
рот за вршење работи на извоз и увоз на стоки во 
малограничниот стоковен промет, на заинтересира-
ните околиски стопански комори и на надлежната 
републичка комора. 

9. Стопанските организации овластени за вршење 
работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот 
стоковен промет можат со странските фирми што 
го вршат тој промет да склучуваат договори за ин-
дустриско-техничка соработка заради унапредување 
на тој промет и подобрување структурата на сто-
ковната размена во тој промет. 

При остварувањето на соработката од ставот 1 
;на оваа точка стопанските организации се должни 
да се придржуваат кон одредбите склучени со ме-
ѓудржавната спогодба за малограничен стоковен 
промет и кон меѓудржавните спогодби за инду-
стриско-техничка соработка. 

10. Покрај одредбите од оваа одлука, на рабо-
тите на извоз и увоз на стоки во малограничниот 
стоковен промет се применуваат и другите важечки 
надворешнотрговски девизни и друЗ^ прописи со 
кои се регулира вршењето на работите на извоз и 
увоз- на стоки (контингенти, дозволи и ел.), како и 
прописите за контролата на квалитетот на стоките, 
за фитопатолошкиот и ветеринарниот преглед и 
други слични прописи. 

И. Плаќањето односно наплатата на увезените 
односно извезените стоки во рамките на малогра-
ничниот стоковен промет се врши н а . начинот 
определен со меѓудржавната спогодба, а ако со таа 
спогодба тоа не е регулирано — според прописите 
што важат во државата потписничка на спогодбата. 

12. Се овластува сојузниот секретар за надво-
решна трговија да може да презема потребни мерки 
заради извршување на склучените меѓудржавни 
спогодби со кои се регулира малограничниот стоко-
вен промет помеѓу определени погранични подрачја.. 

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

P. п. бр. 85 
13 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамфолиќ, е. р. 
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344. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За -
конот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Соју-
зниот изврше« совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИТЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Престануваат да важат определените на ј -
високи продажни цени за: 

1) п о е т и ч н а сода,. 
2) к а л ф в т р а е а сода, 
3) "азотна киселина 42°Ве, 
4) амониу*? нитрат 34% N, 
£) лекови готови и лековити супстанции, 
6) цемент, 
-7) дрвесина и целулоза, 
8) рото-хартија, 
9) патрон-хартија и иатрон-вреќи, 

10) цел-влакно и вештачка свила, 
11) сточна храна од индустриско потекло, 
2. Аптеките ги формираат цените на лековите 

во продажба на мало и" на аптекарските услуги 
калкулативно, врз основа на набавната цена, .тро-
шоците на превозот и трошоците на прометот. 

Трошоците на прометот ги утврдува советот на 
аптеката во согласност со општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на цените и со 
општинскиот, орган на управата надлежен за ра-
ботите на народното здравје, на чие подрачје е 
седиштето на аптеката. 

3. Со денот »а влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат: 

1) о д р е д б и т е п о д 9 и 10 н а т о ч к а т а I од ОДЛУ-
КЕ, та за определување највисоките продажни цени 
за определените производи („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , б р . 20/54) ; 

2) одредбите под 13 и 14 на точката I од Одлу-
ката за определување највисоките продажни цени 
за определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 8/56); , 

3) точката 4а од Одлуката за определување на 
највисоките продажни цени за одделни производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 12/61); 

4) Наредбата за начинот на формирање »а 
продажните дени на лековите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/61); 

5) Наредбата за определување на највисоките 
продажни цени на определени лекови („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/63, 35/63, 5/64 и 16/64); 

6) Одлуката за определување на највисоките 
продавни цени за одделни видови цемент („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/60 и 31/60); 

7) Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за дрвесина и целулоза („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63); 

8) Одлуката за определување највисоки про-
дажни цени за ротоЈхартија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/57); 

9) одредбите под 8 до 11 на ставот 1 од точката 
I на Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за одделни производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/58); 

10) Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за вискозна целулоза, цел-влакно 
и вештачка свила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/61); 

11) Наредбата за утврдување на гааритетните 
највисоки продажни цени за одделни сортимента 
на цел-влакно и вештачка свила („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/61 и 6/63); 

12) Одлуката за определување на највисоките! 
продажни цени на сточната храна од индустриско 
потекло („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/60, 40/61 
и 22/62); 

13) Одлуката за највисоките продажни цени* 
за сопна сачма и сопни погачи од соја од родот 
на 1964 година и наредните години („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/64). 

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

Р. п. бр. 78 
3 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен сонет 

претседател, 
Петар Стамболић, е, р. 

345. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За-
конот за стопанскопланските мефки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ"^ бр. 52/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАН^ ЦЕНАТА НА ПЛАТИНАТА 

1. Цената на платената се утврдува на 
3,000.000 динари за еден килограм чиста платина. 

2. При купување и продажба на платина На-
родната банка е овластена да наплатува вооби^ 
часна банкарска провизија. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Наредбата за утвр-
дување цената на платината и иридиумот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/56). 

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

P. п. бр. 80 
6 јуни 1964 годана 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболић е. р* 

346. 

Врз основа на членот 2 од Уредбата за сто-« 
ланските претпријатија што произведуваат за. 
определени потреби на Југословенската народна ј 
армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53, 30/54, 
36/55 и 1/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КВА«<, 
ЛИТЕТ" — НОВИ САД ОД СПИСОКОТ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

НАРОДНА АРМИЈА 

1. Претпријатието за изработка на офицерски 
и цивилни облеки, рубелини и обувки „Квалитет" 
— Нови Сад, што е со Решението на-Сојузниот из-
вршен совет Р. п. бр. 76/68 од 6 февруари 1954 го-
дина, определено како претпријатие за кое важат 
одредбите на Уредбата за стопанските претприја-
тија што произведуваат за определени потреби на; 
Југословенската народна армија, се брише од спи-* 
сокот на претпријатијата на кои се применуваа^ 
одредбите на таа уредба. 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. .81 
6 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Претседател 
Петар Стамболић, е. р. 

347. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за опре-
делување премија за добитокот во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64 и 17/64), во со-
гласност со сојузниот секретар за трговија и со со-
јузниот секретар за финансии, а во спогодба со ре-
публичките стопански комори во поглед на точката 
5а. ст. 9 до 11 0£ Наредбата за примена на Одлука-
та за определување премија за добитокот во . 1964 
година, сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕ-
НА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИ-

ЈА ЗА ДОБИТОКОТ ВО 1964 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за примена на Одлуката за 

определување премија за добитокот во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64) во точката 1 
став 2 под 2 на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „а телињата од точ-
ката 1 став 1 оддел Б под 1, 4 и 7 на Одлуката на ј -
малку два месеца.". 

2. Во точката 2 став 1 на крајот точката се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: „а за 
телињата од точката 1 став 1 оддел Б под 1, 4 и 7 
на Одлуката најдоцна на два месеца.". 

3. Во точката 3 став 2 на крајот на одредбата 
под 6 точката се заменува со точка и запирка и се 
додаваат три нови одредби, кои гласат: 

„7) од одредбата под 7: за I класа — тежината 
да изнесува најмалку 75 kg жива мера по парче 
машки и 65 kg женски грла и рандманот да е на ј -
малку 54%, а за II класа — тежината да изнесува 
најмалку 70 kg жива м^ра по парче машки и 
60 kg женски грла и рандманот да е најмалку 52%; 

8) од одредбата под 8: за I класа — тежината 
Да изнесува најмалку 200 kg жива мера по парче 
машки и 180 kg женски грла и рандманот да е на ј -
малку 52%, а за II класа — тежината да изнесува 
најмалку 200 kg жива мера по парче машки и 
180 kg женски грла и ранддманот да е најмалку 48%; 

9) од одредбата под 9: за I класа — тежината 
Да изнесува најмалку 250 kg жива мера по парче 
машки и 200 kg женски грла и рандманот да е на ј -
малку 50%, а за I I класа — тежината да изнесува 
најмалку 250 kg жива мера по парче машки и 
200 kg женски грла ирандманотда е најмалку 48%." 

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

„5а. Корисниците на премијата од точката 1 на 
Одлуката имаат право на премија за згоени пилиња 
„бројлери" од точката 1 став 1 оддел В на Одлу-
ката, што произлегуваат: 

1) од сопствен запат; 
2) од набавка заради гоење во сопствено гои-

лиште, или гоење во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители, ако згоените пилиња 
„бројлери" поминале во гоење најмалку 50 дена. 

Премијата може да се оствари само за згоени 
пилиња „бројлери* од месести или комбинирани 
соеви што не се постари од 90 дена. 

Корисникот на премијата има право на пре-
мија за згоени пилиња „бројлери"од сопствен за-
пат ако има обезбедено: 

1) стручна служба за селекција и производство 
на пилиња; 

2) современа опрема за производство на зго-
ени пилиња „бројлери" и стручен кадар за здрав-
ствена заштита на пилињата „бројлери". 

Корисникот на премијата има право на премија 
за згоени пилиња „бројлери" што произлегуваат 
од набавка заради гоење во сопствено гоилиште са-
мо ако е набавката извршена к а ј оние продавачи 
што го исполнуваат условот од одредбата под 1 на 
ставот 3 од оваа точка. Како набавка на пилиња за-
ради гоење во сопствено гоилиште или во коопера-
ција с§ смета и набавката на ј а јца заради произ-
водство на згоени пилиња „бројлери". 

Корисникот на премијата има право на премија 
за гоени пилиња „бројлери" што произлегуваат од 
гоење во кооперација ако со договор се обврзал да 
ги снабддува кооперантите со пилиња од месест« 
или комбинирани соеви за производство на згоени 
пилиња „бројлери" и со соодветна концентрирана 
храна за гоење пилиња и да обезбеди стручна слу-
жба, здравствена заштита и современа производство 
на тие пилиња. 

Квалитетот на згоените пилиња „бројлери" го 
утврдуваат ветеринари или зоотехничари на вете-
ринарна, сточарска или земјоделска станица при 
испораката во местото »аде што се врши презема-
њето или ветеринарни инспектори при кланиците, 
за што издаваат потврда. 

Потврдата од ставот 6 на оваа точка мора да ги 
содржи следните податоци: број на пгрчиња на 
згоените пилиња „бројлери" и нивна вкупна тежи-
на, дека тежината на згоените пилиња „број лери" 
за I и II класа изнесува најмалку 1 kg а најмногу 
1,7 kg жива мера по парче и дека тие пилиња да се 
здрави, без телесни недостатоци и оштетувања. 

Кон барањето за "премија за згоени пилиња 
„бројлери" корисникот на премијата прилага: 

1) фактура односно копија на фактурата, која 
мора да содржи број на пилиња, нивна вкупна те-
жина и дека се од месест или комбиниран сој; 

2) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството дека 

-згоените пилиња произлегуваат од сопствен запат 
односно од набавка заради гоење во сопствено топ-
лините или во кооперација со индивидуални земјо-
делски производители, како и дека тие пилиња не 
се постари од 90 дена; 

3) потврда од ветеринарниот инспектор при 
кланицата дека згоените пилиња се заклани; 

4) потврда на органот од ставот 6 на оваа точка 
за квалитетот на згоените пилиња; 

5) доказ за испораката на згоените пилиња; 
6) пресметка на премијата. 
Кога се поднесува барање за премија за згоени 

пилиња од сопствен запат, кон барањето мора да 
му се приложи и потврда од републичката стопан-
ска комора дека корисникот на премијата ги испол-
нува условите од ставот 3 на оваа точка. 

Кога се поднесува барање за премија за згоени 
пилиња што произлегуваат од пилиња набавени за -
ради гоење во сопствено гоилиште или од ја јца на-
бавени заради производство на пилиња за гоење, 
кон барањето се прилага и потврда од републичката 
стопанска. комора дека продавачот на пилињата 
за гоење односно на ја јцата ги исполнува условите 
од одредабата под 1 на ставот 3 од оваа точка, како 

2* потврда од корисникот на премијата потпишана 
"од директорот односно управникот дека пилињата 
поминале во гоење најмалку 50 дена. 

Кога се поднесува барање за премија за пилиња 
згоени во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители, кон барањето се прилага и потврда 
од републичката стопанска комора дека корисникот 
на премијата односно производителот на пилињата 
за гоење или на ја јцата ги исполнува условите од 
ставот 3 на оваа точка, договорот за гоење на пили-
ња склучен со индивидуалниот земјоделски произ-
водител и потврда потпишана од директорот односно 
управникот дека пилињата поминале во гоење н а ј -
малку 50 дена. 
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Ако корисникот на премијата поднесува барање 
за премија за згоени пилиња преработени во соп-
ствен погон а пресметувањето не се врши по пат 
на фактура, тој кон барањето за премија прилага, 
наместо фактура, потврда потпишана од директорот 
односно управникот и шефот на сметководството, 
дека згоените пилиња ги преработил во свој погон 
и дека тие произлегуваат од месести или комбини-
рани соеви. Оваа потврда мора да ги содржи сите 
елементи што мора да ги содржи фактурата (став 8 
под 1)." 

5. За остварување на премијата за згоени по-
млади јунчиња од сојот буша и за згоени постари 
јунчиња — млади говеда од сојот буша (точка 1 
став 1 оддел Б под 8 и 9 на Одлуката) продадени и 
испорачани од 22 април до 30 септември 1964 година 
во потврдата од точката 5 став 1 под 2 на Наредбата 
за примена на Одлуката за определување премија 
за добитокот во 1964 година не се внесува клаузула 
дека добитокот поминал во гоење најмалку 3 месеци, 
ниту се поднесува препис на регистрираниот договор 
за гоење добиток во кооперација. 

За остварување на премијата за згоени телиња 
од точката 1 став 1 оддел Б под 7 односно за згоени 
пилиња „бројлери" од точката 1 став 1 оддел В на 
Одлуката, продадени и испорачани од 22 април до 
31 август 1964 година во потврдата од точката 5 став 
I под 2 на Наредбата за примена на Одлуката за 
определување премија за добитокот во 1964 година 
не се внесува клаузула дека телињата поминале во 
гоење најмалку 2 месеца, не се прилага потврдата од 
точката 5а ст. 10 и 11 од таа наредба дека пилињата 
поминале во гоење најмалку 50 дена, ниту се под-
несува договорот од ставот И на истата точка за го-
ење пилиња склучен со индивидуален земјоделски 
производител ниту препис на регистрираниот дого-
вор за гоење телиња во кооперација. 

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

г Бр. 443-93 
I I јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

348. 
Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 

Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 42/62), сојузниот секретар за општи стопански 
работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОП-

ФАЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 
1. Во Списокот "на производите и услугите што 

се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63, 2/64 и 16/64) во одделот 
I се вршат следните измени и дополненија: 

1) во гранката 113 одредбите под 1 до 3 се 
бришат; 

2) во гранката 116 одредбите под 2, 3, 4 и 6 се 
менуваат и гласат: ^ 

„2) огноотпорен материјал 
3) високо огноотпорни производи 
4) садови од порцелан 
5) шишиња за масло, млеко и овошни сокови; 

тегли за индустријата на конзерви"; 
3) во гранката 111 одредбите под 13, 14, 18 и 

20 се бришат, а одредбите под 3, 8, 12, 16, 17 и 22 
се менуваат и гласат: 

„3) бруќе од жица, обични 
8) машини работилици за обработка на метал 

и дрво; пред ш т и ч к и машини и развои за текстил-
на индустрија 

12) патнички автомобили, камион ети, камиони, 
приколички 

1ќ) садови емајлирани 
17) прибор за јадење, од , не'рѓосувачки челик 
22) делови и склопови на оние производи од 

гранката 
117 што се опфатени со контрола на цените"; 
4) во гранката 119 одредбите под 2, 14, 15 и 16 

се бришат, а одредбите под 1, 5, 7, 8 и 17 се ме-
нуваат и гласат: 

„1) асинхрони мотори до 70 kW 
5) сијалици за јака струја: нормални стандард-

ни до 200 V 
7) електрични шпорети 
8) електрични ладилници: фрижидери до 200 1 
17) делови и склопови на оние производи од 

гранката 119 што се опфатени со контрола на 
цените"; 

5) во гранката 120 одредбата под 22 се брише, 
а одредбите под 3,12 и 21 се менуваат и гласат: 

„3) натриум хидроксид — каустична сода, од 
сите видови 

12) вештачки смоли 
21) експлозиви и барути за потребите на ру-

дарството и градежништвото". 
По одредбата под 22 се додаваат седум нови 

одредби, кои гласат: 
„23) азотна киселина 
24) амониум нитрат 
25) натриум карбонат (калцинирана сода) 
26) анхидрид на фтална киселина 
27) туткал кожен и коскен 
28) ф а р м а ц е у т е ^ суровини и готови лекови 

(од домашно производство и увоз) 
29) синтетски лепила"; 
6) во гранката 121 одредбата под 1 се менува 

и гласи.: 
„1) азбестно-|цементни покриени материјали". 
По одредбата под 4 се додава нова одредба под 

5, која гласи: 
„5) цемент"; 
7) во гранката 121 одредбите под 2 до 4 се 

бришат; 
8) во гранката 122 одредбата под 10 се менува 

и гласи: 
„10) куќен намештај кој се продава преку тр-

говската мрежа"; v 

9) во гранката 123 одредбите под 1 до 13 се 
заменуваат со 5 нови одредби, кои гласат: 

„1) дрвесива 
2) целулоза 
3) сите видови хартија, картон и лепенка 
4) натрон-вреќи 
5) тетратки"; 
10) во гранката 124 одредбите под 1 до 16 се 

заменуваат со-8 нови одредби, кои гласат: 
„1) цел-влакно и вештачка свила 
2) камцуг 
3) сите видови предиво 
4) памучни ткаенини 
5) волнени ткаенини 
6) ткаенини од цел-влакно 
7) ткаенини од синтетички предива 
8) ткаенини од вештачка свила"; 
11) во гранката 125 одредбата под 5 се менува 

и гласи: 
„5) чевли и сандали, со кожен и гумен ѓон"; 
12) во гранката 126 одредбите под 2 и 3 се 

бришат; 
"" ф 13) во гранката 127 одредбите под 2, 3, 4, 11, 
12 и 13 се бришат; 

14) во гранката 127 одредбата под 5 се брише; 
15) во гранката 127 по одредбата под 13 се додава 

нова одредба под 14, која гласи: 
„14) сточна храна од индустриско потекло"; 
16) во гранката 129 одредбата под 2 се ^менува 

и гласи: 
„2) цигари". 
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2. Одредбите на 'точката 1 под 7 и 13 од оваа 
наредба ќе се применуваат од денот кога произво-
дите наведени во тие одредби врз основа на репу-
бличките прописи ќе бидат опфатени , со контро-
лата на цените во производството што ја вршат 
републичките заводи за цени. 

Одредбата на точката 1 под 15 од оваа наред-
ба, доколку се однесува на трици, ќе се применува 
до денот кога триците врз основа на републичките 
прописи ќе бидат опфатени со контролата на це— 
ните во производството што ја вршат републичките 
заводи за цени. 

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

Сојузен секретар 
за општи стона«еки роботи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

Бр. 767/1 
$ јуни 1964 година 

Белград 

349. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 ста© 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ" , бр. Ш60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛ ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 
1. Во издание на Југословенскиот за«од за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Дозволени отстапувања на* мерите на 
гумените производи — — — — JUS G. А 1.100 
Производи од гума. Гумени превлеки 
за валци —' — — — — —- —• J U S G.C4.071 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
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 септември 1964 година. 

4. Југословенскиот стандард Гумени превлаки 
за цилиндри — J U S G.C4.071. донесен со Решението 
за југословенските стандарди за производи од гума 
(..Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31'54), престанува 

-да важи. 
5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 

ова решение престанува да в а ж и на 1 септември 
1964 година. 

Бр. 24-4015 
I јуни 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

350. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30'62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРД^ ЗА ВЕТЕ-

РИНАРНИ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 
1 Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардима гш/а се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Ветеринарни биолошки препарати: 
Ж и в а вакцина на чума к а ј сви-

њите (лапинизиран вирус на чумата 
к а ј свињите — лиофилизиран) — — JUS Н.НЗЛ21 

Серум против антракс (бедреница, 
прострел) — — — — — — JUS Н.Н3.140 

Серум против шушкавец и пара-
ш у ш к а в е ц — — — — — — — J U S Н.Н3.160 

Вакцина на шушкавец и пара-
шушкавец (адсорбат) — — — — JUS Н.Н3.161 

Серум против пастерелоза (колера 
к а ј живината , зараза к а ј свињите и др.) JUS Н.Н3.170 

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 реи Јен ис се задолжителни и влегуваат во сипа 
на 1 ноември 1964 година. 

Бр. 19-4012 
1 јуни 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација , 

инж. .Славољуб Викторовић, е. р. 

351. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 16;60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стада ард из аци ја до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕН-

ТИЛИ ЗА ПНЕВМАТИЦИ 

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

Вентил за пневматици: 
/ Игла на венти лот, проврт иа те-
лото на вентил от, капче на венти лот 
за внатрешни гуми за автомобили — J U S М.С5.921 

Вентил за внатрешни гуми »а ве-
лосипед — J U S М.С5Ј25 

Вентил со метална стапалка за 
внатрешни гуми на моторцикл — — J U S М.С5.927 

Свиткуван вентил ©6° со гумена -
стапалка за внатрешни гуми на ав -
томобил — — — — — — — J U S М.С5.936 

Вентил со гумена стапалка за вна -
трешни гуми на трактор — — — J U S М.С5.942 

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

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

Бр. 14-4013 
1 јуни 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот ' завод 
за стандардизација , 

инж. Славољуб Викторовић, е. р 

Среда, 17 јуни 1964 
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352. 

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), директорот на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКА-

ЛАЧКИ ЛАГЕРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Тркалачки лагери. Моќ за носење и 
век на тркалачките лагери: 
Постапка за пресметување на дина-
мичката моќ за носење и на векот на 
прстенестите куглични лагери — — JUS М.С3.857 
Постапка за пресметување на дина-
мичката моќ за носење и на векот на 
прстенестите валчести лагери — — JUS М.СЗ.858 
Постапка за пресметување на дина-
мичката моќ за носење и на векот на 
валместите куглинчи лагери — — JUS М.С3.859 
Постапка за пресметување на дина-
мичката моќ за носење и на векот, на 
валместите валчести лагери — — JUS М.С3.860 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 септември 1964 
година. 

Бр. 14-4014 
1 јуни 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб В^ггоровиќ, е. р. 

353. 

Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од За -
конот за банките („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
10/61, 30/62 и 53/62), Управниот одбор на Југосло-
венската инвестициона банка утврдува 

У С Л О В И И К Р И Т Е Р И У М И 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ СО КОИ ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЌЕ УЧЕ-
СТВУВА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА 
НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СУ-

ШЕЊЕ НА ЈАГЛЕН 

1. Југословенската инвестициона банка (во по-
натамошниот текст: Банката) ќе учествува во ф и -
нансирањето на проширувањето и реконструкцијата 
на постојните капацитети на рудниците на" јаглен 
и на изградбата на сушилници за сушење на јаглен 
за потребите на црната металургија. 

2. Кредитите на име на своето учество Банката 
ќе ги одобрува ср интерес по стопата по која сто-
панската организација на која и се одобрува кре-
дит плаќа интерес на својот деловен фонд наголе-
мена за 1, и со рок за враќање до 20 години. 

3. Банката ќе им ги одобрува кредитите на бан-
ките на републиките и автономните покраини со 
непосредна погодба, посебно за проширување, ре-
конструкција односно изградба на секој одделен 
објект. 

4: Банката ќе ги одобрува кредитите со дина-
мика на изградба која овозможува зголемување на 

капацитетите во периодот до 1970 година заклучно, 
со тоа што ^а можат да се одобрат и кредити за 
изградба не преодни капацитети кои ќе дадат про-
изводство во 1971 година. 

Кредитите за изградба на сушилници на јаглен 
Банката ќе ги одобрува само заради подмирување 
на потребите на црната металургија од сушен јаглен. 

Финансирањето на изградбата на други к а п а -
цитети за преработка на јаглен (сушилници на 
јаглен за други потреби а не за потребите на црната 
металургија, капацитети^ за гасификација, брике-
тирање и др.) Банката ќе овозможи по пат на 
терминска продажба на девизи за набавка на по-
требна увозна опрема ако постои интерес на инве-
ститорите односно банките финансирањето на таа 
изградба да го врши од сопствените средства. 

* 5. Височината на учеството на Банката во кре-
дитирањето ' на проширувањето, реконструкцијата 
односно изградбата на капацитетите од точката 1 
ќе се утврди дополнително, по утврдувањето на 
височината на средствата со кои ќе располага Бан-
ката, а најдоцна на 30 дена пред истекот на рокот 
за поднесување на барањата за кредит. 

6. Кредитите за намените од точката 1 Банката 
ќе ги одобрува под условите: 

1) капацитетите што ќе се градат да бидат што 
пооптимални и да остваруваат високи руднички 
ефекти, сметајќи со 42-чаоовна работна недела на 
запослен работник; 

2) за асортиманите кои не поднесуваат транспор-
тни трошоци да е обезбеден пласман на самото 
наоѓалиште, односно во неговата непосредна бли-
зина. 

7. Првенство за добивање кредит за намените од 
точката 1 имаат инвеститорите: 

1) што обезбедуваат најниски трошеви на про-
изводството на 1.000 Kcal, односно најниска полна 
цена на чинењето на местото на потрошувачката; 

2) што постигнуваат поголем рентабилност во 
однос на вкупно вложените средства, сметајќи при 
тоа 'со лични доходи за 30?/о поголеми од планира-
ните просечни лични доходи во индустријата на 
подрачјето на кое се наоѓа односниот "рудник; 

3) |пто имаат најниски трошоци на инвести-
циите, сметајќи на 1.000 Kcal; 

4) што остваруваат поголем руднички ефект, 
сметано во Kcal, со вкупниот број на запослениот 
персонал; 

5) што најповолно и најсигурно ќе ги снабду-
ваат подрачјата што немаат достатно јаглен, со што 
би се елиминирал* довбзот на јаглен од поголема 
далечина; 

6) што нудат пократок рок за остварување на 
редовното производство', сметајќи од денот на одо-
брувањето на кредитот. 

8. Барањата за кредити за намените од точката 
1 Банкава ќе ги прима од банките на републиките 
и автономните покраини до 1 август 1964 година. 

Кон барањето за кредит, што се поднесува на 
пропишаните обрасци на Банката, се прилага и пот-
полната инвестициона програма со предмер и прет-
сметка на градежните "работи и со спецификација 
на опремата, одвоено на домашнава а одвоено на 
увозната со монтажа и транспорт. 

9. Изборот на објекти од точката 1 ќе го изврши 
Банката, а договорите со банките на републиките 
и автономните покраини таа ќе ги склучи дури то-
гаш кога Сојузната скупштина ќе донесе одлука 
за доделување средства на федерацијата за учество 
на Банката во финансирањето на оваа изградба. 

Ро. бр. 11/64 
8 мај 1964 година 

Белград 

Југословенска инвестициона банка 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Зоран Жагар, е. р. Геза Тиквички, е« р. 
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354. 

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), генералниот ди-
ректор на Заедницата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗД ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ОДРЖУВА-
ЊЕТО НА XVIII ОЛИМПИЈАДА ВО 1964 ГОДИНА 

ВО ТОКИО 
На 1 јули 1964 година ќе се пушти во продажба 

серија на пригодни поштенски марки по повод 
одржувањето на XVITI олимпијада во Токио. 

Серијата на овие марки има шест вредности, 
со следните мотиви и во следните бои: 

1) од 25 динари — атлетика (триење), сива, жол-
та и црна; 

2) од 30 динари — борење, сива, виолетова и 
црна; 

3) од 40 динари — веслање, сива, зелена и црна; 
1 4) од 50 динари — кошарка, сива, црвена и 

црна; 
5) од 150 динари — фудбал, сива, оќереста и 

црна; 
6) од 200 динари — ватерполо, сива, сина и црна. 
На сите марки на левата страна вертикално е 

.отпечатен натписот: „Југославија", и тоа со кири-
лица на вредностите од 25, 40 и 150 динари, а со 
латиница на вредностите од 30, 50 и 200 динари. 
Текстот: „XVITT олимпијада 1964" е отпечатен на 
вредностите од 25, 40, 50 и 200 динари во долниот 
десни агол, а на вредностите од 30 и * 150 динари 
во долниот лев агол, и тоа со кирилица на вред-
ностите од 25, 40 и 150, а со латиница на вредно-
стите од 30, 50 и 200 динари. Амблемот на олим-
пијадата (пет кругови) е отпечатен , на вредностите 
од 25, 40 и 200 динари во долниот лев агол, на вред-
ностите од 30 и 50 динари во долниот десни агол, 
а на вредноста од 150 динари во горниот, лев агол 
под ознаката на вредноста на марката. Ознаката 
на вредноста е отпечатена на марките од 25, 40 и 
50 динари во горниот десни агол, а на марките од 
30, 150 и 200 динари во горниот лев агол. 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе 
важат од 1 јули до 31 декември 1964 година. 

Бр. 01—6015/2 
22 мај 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић, е. p. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалисти-
чке Републике Хрватске во бројот 18 од 14 мај 1964 
година објавуваат: 

Закон за дополненија на Законот за начинот на 
управувањето и располагањето со средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации; 

Одлука за траењето на двегодишниот мандат 
на пратениците на Републичкиот собор на Саборот 
избрани во Сојузниот собор на Сојузната скуп-
штина; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за привременото регулирање на надоместоците на 
пратениците и функционерите што ги избира или 
именува Саборот на СРХ; 

Одлука за измени во составот на Републичката 
изборна комисија; 

Одлука за изборот и разрешувањето на судии 
на окружните стопански судови; 

Препорака за месните заедници. 

Во бројот 19 од 21 мај 1964 година објавуваат: 
Закон за занаетчиските дуќани на самостојните 

занаетчии; 
Препорака за мерките за унапредување на за-

штитата при работата; 
Одлука за намалување на данокот на доход за 

услужните занаетчиски дуќани за 1964 година; 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

341. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за надоместоците на патните и дру-
гите трошоци на јавните службеници 469 

342. Одлука за надоместоците на патните тро-
шоци на членовите на стручните совети 
на Сојузниот извршен совет — — — 469 

343. Одлука за вршење работи на извоз и увоз 
на стоки во малограничниот стоковен 
промет — — — — — — — — 469 

344. Одлука за престанок на важењето на оп-
ределените највисоки продажни цени за 
одделни производи — — — — — 471 

345. Одлука за утврдување цената на п л а т -
ната — — — — — — —̂  . — — 471 

346. Решение за . бришење на Претпријатието 
„Квалитет" — Нови Сад од списокот на 
претпријатијата што произведуваат за оп-
ределени потреби на Југословенската на-
родна армија — — — — — — — 471 

347. Наредба за дополненија на Наредбата за 
примена на Одлуката за определување 
премија за добитокот во 1964 година — 

348. Наредба за измени и допо ленени ја на 
Списокот на производите и услугите што 
се опфаќаат со контролата на цените 473 

349. Решение за југословенските стандарди од 
областа на индустријата на гума — — 474 

350. Решение за југословенските стандарда за 
ветеринарни биолошки препарати — —1 474 

351. Решение за југословенските стандарди за 
вентили за пневматици — — — — — 474 

352. Решение за југословенските стандарди 
за тракалачки лагери — — — — — 474 

353. Услови и критериуми за ~ одобрување 
кредити со кои Југословенската инвести-
циона банка ќе учествува во финансира-
њето на изградбата на капацитети за 
производство и сушење на јаглен — — 475 

354. Решение за пуштање во продажба на 
пригодни поштенски марки по повод одр-
жуването на XVIII олимпијада во, 1964 го-
дина во Токио — — — — —' — — 476 

472 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 


