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Среда, 31 јули 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 30 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 8Q.— дин. - прет-
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
I. Пошт. фах 22Ѕ.—' Телефони: цев-
грала 50-931. 50-932. 50-933 и 51-661: Слу-
жба за претплата 51-732 и Нродавна 

служба 51-671. 

494. 
Врз основа на членот 34 став 5 и членот 35 од 

Законот за сојузните органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56, 44/60 и 22/62), членот 119 
став 2 и членот 120 од Законот за државната управа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОЈУЗНИТЕ 

и РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Уредбата за пренесување работите во над-

лежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 
и 9/61) во членот 11 оддел I под а) точ. 9 и 10 
се бришат. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1964 година. 

Р. п. бр. 175 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

495. 
Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот 

на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 0/62, 
11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62, 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/63, 20/63 и 23/63), во Делот II се вршат след-
ниве измени: 

1. Во тар. број 1 се додава нова забелешка 5), 
која гласи: 

„5) Данок не се пла-ќа и кога производите од 
преработка на нафта им се продаваат на претпри-
јатијата на петрохемиската индустрија која ги упо-
требува како основен материјал, како и кога про-
изводите од овој тар. број добиени како споредни 
производи во петрохемиската индустрија им се про-
даваат на рафинериите на нафта заради преработ-
ка во други производи од овој тар. број". 

2. Во тар. број 22 точка 1 под б) нормата: „30%" 
се заменува со нормата: „25%",,,во точката 2 нор-
мата: „15%" се заменува со нормата: „10%", а во точ-
ката 3 нормата „25" се заменува со нормата: „20%". 

3. Во тар. број 34 точката а) под 2 се менува и 
гласи; 

„2) други патнички автомобили 
до 1300 cm3 5% 
над 1300 до 1500 cm3 15% 
над 1500 до 2000 cm3 40% 
над 2000 до 2500 cm3 50% 
над 2500 до 3000 cm3 60% 
над 3000 cm3 65%." 

4. Tap. број 36 се брише. 
5. Tap. број 37 се менува и гласи: 
„37. Машини и уреди, вклучувајќи ги и маши-

ните работилници, освен земјоделски машини и тек-
стилни машини — — — — — — — — 5% 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Во машините и уредите на чиј промет се плаќа 

данок по овој тар. број не спаѓаат: 
— енергетски постројки (огнар ишта, котлови, 

парни клипни машини, турбини, индустриски печ-
ки, мотори со внатрешно согорување — освен мо-
тори за патнички автомобили, моторцикли, скутери 
и мопеди кои како делови му се подложни на да-
нокот според тар. број 34 од Тарифата); 

— средства за изградба и опрема (мостови) 
челични конструкции за дигање и транспорт, ли-
мени конструкции, железни конструкции за висока 
градба и индустрија, ситни железни конструкции, 
вагонетки); 

— средства за железнички и друмски сообраќај 
— освен патнички автомобили, моторцикли, скуте-
ри и мопеди што подлежат на данок според тар. 
број 34 од овој дел на Тарифата " 

6. Во тап број 40 нормата: „9%" Се заменува со 
нормата „5%". 

7. Тап. број 45 се менува и гласи: 
„45. Инсталациони материјали: 
1) инсталациони прекинувачи вклучително и 

прекинувачи за термички апарати; втикачи, нати-
качи и разводници од сите видови; инсталациони 
приклучни направи за втикачи; разводни кутии; 
инсталациони осигурувачи и па-трони; инсталац,иони 
автомати д-о 25 А со термички и магнетски преки-
нувачи; грла за сијалици и контакти за светлечки 
цевки; челични изолациони цевки со при-бор; при-
бор за положување олов-ен гумен кабел; други ин-
сталациони материјали; изолациони материјали 28% 

2) армирани цевки (Бергман) со прибор — 20% 
ЗАБЕЛЕШКА: 

На прометот на флексибилен приклучни гај -
тани (изолирани спроводници) на чиј промет е пла-
тен данок според тар. број 44 од овој дел на Тари-
фата, а на кои машински оо вулканизација или 
шприцување вградени втикачи и натичсачи од гума 
или пластични материјали, така што да сочинуваат 
нераздвојна целина, данокот се плаќа по исклучок 
по нормата од 17% од продажната цена на приклу-
чокот како целина." 

8. Tap. број 54 се менува и гла-си: 
„54. Тела за осветлување: 
собни светилки и лустери, индустриски светил-

ки и светилки за надворешно осветлување (улич-
ни и др.), вклучително и светилките за флуорес-
центна и живино осветлување — — — 10% 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Данок според овој тар. број се плаќа и на не-

е л е к т р и ч н и ^ делови на светилките од метал и дру-
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ги материјали, вклучувајќи ги и стаклените и пор-
целанските кугли, согласно со одредбите од општа-
та забелеш-ка 2 кон овој дел од Тарифата." 

9 Во тар, број 63 забелешката се менува и 
гласи: 

„Данок според овој тар. број не се плаќа на 
детските играчки и детските обувки како и на го-
товите обликувани технички производи што не се 
споменати на друго место а се употребуваат за 
вградување во финални производи." 

10, Tap. број 64 се менува и гласи: 
„64 Бои, пигменти и др,: 
1) бои и пигменти од сите видови, освен орган-

ски бои и пигменти; фирниси; лакови; глазура; 
емајли (освен силикатни); премачливи средства за 
намештај; разредувачи за производите од овој тар. 
број што не се споменати на друго место сика-
тиви - — — — — — — — — — — 20% 

2) силикатни емајли за лим и железо — 15% 
ЗАБЕЛЕШКА: 

1) На данок не му подлега потрошок на произво-
дите Од сопствено производство од озој тар. број од 
страна на производителот, заради производство на 
други производи од овој тар. број. 

2) На увезени печатарски бои не се плаќа да-
нок 

11 Во тап. број 76 нормата ,ДО%" се заменува со 
нормата; ,.5%". 

12, Во тар, број 80 на крајот на списокот на 
производите што се ослободен-и од данок точката се 
заменува со точка и запирка и се додаваат зборо-
вите' 

,,бетанафтол и анилинско масло за производ-
ство на фенvлбетанафтиламин: 

витамин Ц за потребите на прехранбената ин-
дустрија." 

13, Во тар. број 106 на крајот на последниот 
став на забелешката се додава нова реченица, која 
гласи: „Под истите услови не се плаќа данок на 
ткаенините кога ги набавуваат производител-ите на 
гумирано платно за ^ производство на гумирано 
платно." 

14, По тар. број 116 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 

„116а Канап и јажарија од сисал влакно и пре-
диво — — — — — — — — — — — 35% 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Данок според овој тар. број се плаќа на сите 

канали од сисал влакно и на јажаријата од сисал 
предиво со пречник од 3 до 10 мм," 

15, Во тар. број 119 точка 1 нормата: „30%" се 
заменува со нормата: „10%", а во точката 2^нормата: 
„45%" се заменува со нормата: „20%?". 

16, Во тар. број 128 наименувањето и даноч-
ните норми се менуваат и гласат: 

,Д) гумени технички стоки; гумени цевки, гуме-
ни санита-рни предмети; гумени галантериска стоки 
од сите видови; производи од цврст каучук; гумени 
лепила и гумени облеки — — — — — — 219% 

2) транспортни ленти — — — — — 20% 
3) гумирано платно — — — — — — 2Ф% 
4) детски играчки од гума — — — — 15%) 
5) гумени смессви за протестирање авто-

мобилски гуми и гранулат за обувки — — 15% 
в) гумени производи за обувки и креп 

гума за обувки — — — — — — — — 10%." 

Член 2 
Во делот V од Тарифата се вршат следниве из-

мени: 
1. Во точката И став 1 гго зборовите: „не може 

да се воведува овој данок" се става точка, а досега-
шниот текст по овие зборови се заменува со нов, 
кој гласи: 

„Покрај тоа, данок не може да се воведува 
ниту на надоместоците за вршење адвокатски услу-
ги, услуги на патентни инженери и постојани суд-
ски толкувачи, како и на надоместокот за чинодеј-
ствието на верските организации и свештениците." 

2. Во точката ТП став 6 гго одредбата под 7 се 
додава нова одредба под 8 која гласи: 

.,8) складовите на производствените стопански 
организации и на трговските претпријатија на го-
лемо и тоа на оној дел од прометот што го оствару-
ваат со организирана продажба на стоки на мало 
од своите магацини и складови, врз основа на по-
себни прописи." 

Член 3 
Оваа уредба Блегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр 185 
2(5 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ,- с. р. 

496. 

Bp основа на членот 77 во брока со членот 163 
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), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТО-
ЦИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за надоместоците на патните и дру-
гите трошоци на јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ",, бр. 9/60, 15/61, 24/61, 16/62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/63) во членот 47 ставот 
1 се менува и гласи: , 

„Дневницата за службени патувања на служ-
бениците и функционерите н а ' сојузните органи 
изнесува: 
1) за службениците распоредени до 

XI платен расзред заклучно, за 
техничкиот персонал и помошни-
те службеници — — — — — 2.500 динари 

2) за службениците распоредени од 
X платен разред нагоре и за тех-
ничкиот персонал со спрема на 
висококвалификуван работник — 3.000 динари 

3) за функционерите на положам во 
сојузните органи, установи и ор-
ганизации на кои платата им се 
определува со решение на Сојуз-
ниот и з в р т е н совет, што ги на-
значува Сојузниот извршен совет 
или што се назначуваат во согла-
сност со Сојузниот извршен со-
вет — — — — - — — — 3.500 динари." 

Член 2 
Членот 48 се менува и гласи: 
,.Надоместокот поради одвоен живот од ф а -

милијата (член 40) за службениците на сојузните 
органи изнесува од 6.000 до 20 ООО динари месечно. 
По исклучок на службениците од прва и втора 
група и на техничкиот персонал со квалификација 
на висококвалификуван работник надоместокот мо-
ж е да им се определи и во поголем износ, но не 
поголем од 30.ООО динари месечно. Во случај на 
доделување надоместок поголем од 20.000 динари 
месечно, старешината на органот е должен да до-
несе посебно образложено решение. 

За функционерите на положам во сојузните ор-
гани, установи и организации на кои платата и-м се 
определува со решение на Сојузниот извршен совет, 
што ги назначува Сојузниот извршен совет или кои 
се назначуваат во согласност со Сојузниот извршен 
совет, надоместокот може да се определи до 40.000 
динари месечно." 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објављувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 септември 1963 година. 

Р. п. бр. 174 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

497. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска , со членот 15 од Законот за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО ПОРТО НОВО - РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Порто Ново 

Република Дахомеј. 
2. Државниот секретар за надворешни работи 

ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 173 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

498. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со членот 15 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З,А ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО КАМПАЛА - УГАНДА 
1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија во Кампала -
Уганда. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 184 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

499. 
Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со членот 15 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 ОТВОРАЊЕ ПРАТЕНИШТВО НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО САНА - ЈЕМЕНСКА АРАПСКА 
РЕПУБЛИКА 

1. Се отвора пратеништво на Соција.листичка 
Федеративна Република Југославија во Сана — Је -
менска Арапска Република. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребен за извршување на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 180 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

500. 
Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со членот 15 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сјузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈОХАНЕСБУРГ - ЈУ-

ЖНОАФРИЧКА РЕПУБЛИКА 
1. Се затвора Генералниот конзулат на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија во 
Јоханесбург — Јужноафричка Република. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 172 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

501. 
Врз основа на одредбата под 1 точка 1 од гла-

вата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 
година, во врска со точката 1 од Протоколот за ре-
зултатот на дискусиите по прашањето за употреба 
на помошна вуча во Ѓерданскиот сектор кон Спо-
годбата помеѓу Владата на Федеративна Народна 
Република Југославија ' и Владата на Романската 
Народна Република од 31 мај 1953 година за уста-
новување Ѓердапока речна управа, ратификуван со 
Одлуката на Сојузниот извршен совет (Додаток на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/53), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ТАРИФА И ТЕХНИЧКИ 
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРШЕЊЕ УСЛУГИ 
НА ПОМОШНАТА ЛОКОМОТИВСКА ВУЧА ВО 

СИПСКИОТ КАНАЛ 
1. Тарифата за користење на ,услугите на по-

мошната локомотивска вуча во Германскиот сектор 
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на Дунав ја донесува највисокиот орган на управу-
вањето на Сипската локомотивска вуча, во сагла-
сност со Сојузниот извршен совет. 

Тарифата од ставот 1 на оваа точка е должен 
највисокиот орган на управувањето на Сипска ло-
комотивска вуча да ја донесе во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Техничките услови за вршење услуги на 
помошната локомотивска вуча во Сипскиот канал 
во Ѓердапскиот сектор на Дунав ги пропишува Со-
јузниот секретаријат за сообраќај и врски. 

Техничките услови за вршење услуги на помо-
шната локомотивска вуча, ако со нив се установу-
ваат нови обврски за Сириската локомотивска вуча 
кои повлекуваат позначителни материјални издато-
ци, ги пропишува Сојузниот се-кретаријат за соо-
браќај и врски, во согласност со Сојузниот секре-
таријат за финансии. 

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

Р. п. бр. 183 
25 јули 1963. година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

502. 
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 ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 

1. На стопанските организации што се занима-
ваат со произв-одство на вештачки ѓубриња (фабри-
ките) им се одобрува регрес за продаденото и испо-
рачаното вештачко ѓубре на следниве купувачи, и 
тоа: 

1) на земјоделските организации и установи, 
како и на погоните на други стопански организации 
и установи што се занимаваат со земјоделско про-
изводство — за количините потребни за сооствено 
производство и за производство во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители; 

2) на определените шумски стопанства, шумско-
стоп!анските претпријатија, претпријатијата за од-
гледување и експлоатација на шумите, установите 
за стопанисувале со шуми, лов-но-шумските сто-
панства, ловните стопанства, самостојните погони 
за стопанисување со шуми иа други стопански ор-
ганизации, на шумарските институти и заводи — 
за количините што ги набавуваат со цел за план-
т а ж а производство на брзорастечки дрвја, комби-
нувано земјоделско и шумарско производство зара-
ди обнова на шумите, земјоделско производство во 
сопствена режија и заради мелиорација на шум-
ските и планинските па-сишта; 

3) на установите и организациите што вршат 
заштита на земјиштето од порои и ерозии — за 
количините потр-ебни за спроведување на таа за-
штита; 

4) на рибарските стопански организации, рибар-
ските задруги кои на предлог од Главниот задру-
жен сооуз на земјоделските задруги на Југославија 
ќе ги определи Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство и на установите што се зани-
маваат со одгледување на риби во слатководните 
рибници — за количините потребни за ѓубрење на 
тревниците во рибникот; 

5) на земјоделските и шумарските факултети, на 
центрите за курсеви и н-а училиштата за оспособу-
вање н-а кадрите во земјоделството и шумарството 

- за количините потребни за земјоделско и шу-
марско производство во врска со изведувањето на 
наставата; 

6) на земјоделските организа-ции, како и на ду-
ќаните и земјоделските аптеки што се организи-
рани како погони на земјоделските организации — 
за количините набавени за понатамошна продажба 
на индивидуалните земјоделски производители; 

7) на стопанските организации што се занима-
ваат со промет на вештачки ѓубрива — за коли-
чините набавени за понатамошна продажба (точ-
ка 8); 

8) на стопан-ските организации што се занима-
ваат со производство на мешани вештачки ѓубриња 
— за количините на суровините од домашно про-
изводство што ги употребуваат за производство на 
мешани вештачки ѓубриња. 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство ќе ги определи, на предлог од Сојузната 
стопанска комора, поединечните купувачи од ставот 
1 под 2 на оваа точка. 

2. Регресот се одобрува за 1 тон вештачко ѓу-
бре со вообичаен квалитет, во следниве износи, 
и тоа: 

а) за вештачки ѓубриња од домашно производ-
ство: 

Динари 
1) Суперфосфат Са/НгР04/г со 16% Р2О5 - 10.000 
2) Суперфосфат Са/ЊР04/2 со 17% Р2О5 - 10.500 
3) Суперфосфат Са/НѕРО^г со 18% Р2О5 - 11.500 
4) „Пелофос" фосфорно ѓубре со алкална 

до неутрална реакција кое содржи смес 
на калциумови фосфати со минимум 17% 
вкупна Р2О5, од што е минимум 801% 
Р 2 О 5 топиво во двопроцентна лимонска 
киселина (по методата 1 грам ѓубре на 
500 ml двопроцентна лимонска кисели-

на), минимум 4% MgO, 1%? до 4% Мп и 
микроелементи — — — — — — 9.500 

5) Хиперфосфат — мелени сурови фосфати 
Саз/Р04/г, CaF со 28% до 30% Р2О5 вкуп-
на фосфорна киселина, финост на ме-

лењето НО до 120 — — — — — — 5.ООО 
6) Амониумсулфат /NH4/2SO4 со 2% N — 16.000 
7) Калциумцијанамид СаСЊ со 20% N — 18.000 
8) Калциумамониум нитрат „КAN" NH4NO3 

Са СОз со 20,5% N — — — — — — 14.000 
9) Мешано ѓубре (NPK) 8 : 8 : 8 - - - 15.100 

10) Мешано ѓубре (РК) 14 :9 - - - - 14.000 

б) за суровините од домашно производство: 
1) Амониумнитрат (амонијачна шалитра) 

NH4 NOs со 34% N - - - 22.000 
2) Амониумсулфат (NH4)2 ЅО4 со 20% N - 11.000 

Регресот за одделни видови ѓубриња од ставот 
1 на оваа точка се одобрува под услов продажната 
цена за сите видови на тие ѓубриња да им се на-
мали на купувачите од точката 1 под 1 до 8 на оваа 
одлука за износот на регресот и да се пресметува 
франко натоварено во вагон на железничката ста-
ница на производителот на вештачко ѓубре (фабри-
ката) или франко натоварено во камион во фабри-
ката или франко натоварено во шлеп во пристани-
штето на фабриката. 

3. За вештачките ѓубриња од увозот се опреде-
луваат цените'за к у п у в а в т е од точката 1 под 1 до 
7 на оваа одлука за 1 тон, и тоа: 

Динари 
1) Калциумамониумнитрат-нитромонкал 

NH4NO3 СаСОз со 20,5% N — — — 20.000 
2) Калциумнитрат (варова шалитра) 

Ca/NOs/2 со Ѓ5,5% N — — — — - 18.000 
3) Амониумсулфат /NH4/2SO4 со 20% N - 20.500 
4) Амониумнитрат (амонијачна шалитра) 

NH4NO3 со 34,5% N — — — — — 34.000 
5) Калиумова сол К О со Ж/о до 42% К2О 13.000 
6) Калиумеулфат Кг ЅО4 со 48% до 50% KiO 18.000 
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Динари 
7) Калиумхлорид-магнезиумсулфат (Mg-

-калијум) 39% до 42% КгО и 10% до 
12% MgS04 - - - - - - - 19.500 

8) Калиумсулфат-магнезиум-сулфат (па-
тент-кали) со 26% до 30%? КгО и 25% до 
38% MgO - - - - - - - - 19.000 

9) Суперфосфат Са/ШРО^г со 17% до 18% 
Р 2 О 5 во месеците февруари, март, април, 
август, септември, октомври и ноември 12.500 

а во месеците јануари, мај, јуни, јули и 
декември - — — — — — — — 9.500 

10) Томасфосфат Са4РзС)9, (40а0 Р2О5) со 16% 
РгОб топиво во двопроцентна лимонска 
киселина — — — — — — — — 12.000 

11) Концентриран гранулиран суперфосфат 
(триплекс) Са/ЊР04/2 со 46% Р2О5 - 31.500 

12) Тројни сложени комплексни ѓубриња 
32% (NPK) 8 : 1 6 : 8 - - - - - 22.000 

13) Тројки сложени комплексни ѓубриња 
30% (NPK) 10:10:10 - - - - - 23.000 

14) Тоојни сложени комплексни ѓубриња 
36% (NPK) 12 : 12 : 12 - - - - - 28.000 

15) Гранулирано двојно комбинувано ѓубре 
35% (NP) 25 : 10 - - - - - - 34.000 
Продажните цени од ставот 1 на оваа точка се 

формираат врз основа на набавните цени франко 
југословенска граница или CIF југословенска лука, 
на разликата помеѓу набавната и определената про-
дажна цена на вештчките ѓубриња ед увозот и на 
сите други трошоци од границата до истоварната 
станица на купувачот од точката 1 под 1 до 6 на 
оваа одлука освен тро-шоците на возарината. 

Пресметувањето на разликата во цената според 
ставот 2 од оваа точка го врши југословенската зе-
мјоделска банка преку посебна сметка. 

Позитивните разлики помеѓу набавната и опре-
делената продажна цена на вештачките ѓубриња 
од увозот од ставот 2 на оваа точка ги уплатуваат 
увозниците во корист нач посебната сметка. 

Ако позитивните разлики уплатени на посебна 
сметка не се достатен за покривање на негативните 
разлики утврдени со пресметката, негативните ра-
злики на посебната сметка се покриваат од сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет за исплата 
на регрес за вештачки ѓубриња. 

4. Како вообичаен квалитет на вештачко ѓубре 
се подразби,ра квалитетот определен во точ. 2 и 3 
на оваа одлука кој го изразува процентот на актив-
ната материја содржан во единица на мера на ве-
штачко ѓубре. 

Ако квалитетот на продаденото вештачко ѓубре 
од точ. 2 и 3 на оваа одлука е над или под вооби-
чаениот квалитет, износите на регресот по единица 
на мера од точката 2 односно цените од точката 3 
на оваа одлука сразмерно се зголемуваат односно 
намалуваат. Отстапување од 0,5%) од определениот 
квалитет е дозволено. 

5. На вреќите во дои се испорачуваат прода-
дените мешани ѓубриња од домашно производство 
мора да се ознаки кои суровини се употребени за 
производство на мешаното ѓубре и содржината на 
активната материја изразена во проценти. 

в. Увозниците' на вештачки ѓубриња се должни 
за увезените вештачки ѓубриња да прибават од 
странскиот продавач документи за анализата., како 
и документи за анализата извршена во еден од до-
машните -институти односно заводи за анализа на 
вештачките ѓубриња определени во Наредбата за 
определување на институтите и заводите што ќе 
вршат анализа на увезените вештачки ѓубриња 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/61, 33/62 и 8/63). 

7. За количините на увезените вештачки ѓубри-
ња п,родадени и испорачани на купувачите од точ-
ката 1 под 1 до 7 на оваа одлука, разликата помеѓу 
определените цени од точката 3 став 1 на оваа од-
лука и признаените набавни цени според пресмет-
ката од точката 3 став 3 на оваа одлука увозниците 
ја остваруваат на начинот и п о ^ условите што ќе 
ги црооише Сојузниот секретаријат за земјоделство 

и шумарство, во согласност со Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

8. Стопанските организации што се занимаваат 
со промет на вештачки ѓубриња (точка 1 под 7) мо-
жат домашните и увезените вештачки ѓубриња ку-
пени по намалени цени да им ги продаваат само на 
купувачите од точката 1 под 1 до 6 на оваа одлука, 
а на другите стопански организации што се зани-
маваат со промет на вештачки ѓубриња — само ако 
овие ги набавуваат заради продажба на купувачите 
од точ. 1 под 1 до 6 на оваа одлука. 

9. За вештачките ѓубриња од домашно произ-
водство од точката 2 став 1 на оваа одлука кои на 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се 
најдат на запаси кај стопанските организации што 
се занимаваат со промет на вештачки ѓубриња, тие 
стопански организации го остваруваат регресот да-
мо а,ко тие ѓубриња им ги продаваат и депорачат 
н,а купувачите од точката 1 под 1 до 6 на оваа од-
лука. 

Стопанските орган,изации што се 'занимаваат со 
промет на вештачки ѓубриња се должни на денот 
на влегувањето во сила на оваа од,лука да извршат 
попис на запасите на вештачки ѓубриња од точката 
2 став 1 и точката 3 став 1 на оваа одлука. 

10. Корисниците што имаат право на оствару-
вање на регресот за вештачки ѓубриња и суровини 
од домашно производство според Одлуката за да-
вање регрес при купуваРБето на вештачко ѓубре и 
средства за заштита на растенијата за потребите на 
земјоделството и шумарството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/61, 31/62, 42/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/63 и 26/63), можат најдоцна до 30 но-
ември 1963 година да остваруваат регрес за тоа ве-
штачко ѓубре и суровини што ги купиле и презеле 
до денот на влегува-њето во сила на оваа од-^ка. 

11. Поблиски проп-иси за примена на оне а од-
лука донесува Сојузниот секретаријат за 3eivi одел-
ство и шумарство, во согласност^ со Сојузниот се-
кретаријат за финансии. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за давање 
регрес при купувањето на вештачко ѓубре и сред-
ства за заштита на растенијата за потребите на зе-
мјоделството и шумарството. 

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

Р. п. бр. 179 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

503. 
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 донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕ-
ГРЕС ЗА ПРОДАДЕНИТЕ И ИСПОРАЧАНИТЕ КО-
ЛИЧИНИ НА ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА ШИРОКАТА ПОТРОШУВАЧКА 
1. Во Одлуката за давање регрес за продаде-

ните и испорачаните количини на огревни матери-
јали за- потребите на широката потрошува-чка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) во точката 1 
став 1 одредба под 1 зборовите: „31 август" се заме-
нуваат со зборовите: „30 септември". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавува,њето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 176 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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504. 506. 

Врз основа на одредбата под 1 точка 1 од гла-
вата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА з,а ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за одделни производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/61, 12/61 и 53/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/63) во точката 1 под 11 по 
одредбата под б) се додава нова одредба под в), 
која гласи: 

,,в) египетска нафта 
- тип sBalauinnc 11.600". 

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

Р. п, бр, 177 
25 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на одредбата под 1 точка 1 од гла-
вата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 
год,ина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ТРУП-
ЦИ ЗА ЛУПЕЊЕ И РЕЖАЊЕ, РУДНИЧКО (ЈАМ-
СКО), ЦЕЛУЛОЗНО, ТЕХНИЧКО ОБЛО И ИНДУ-
СТРИСКО (ДЕСТИЛИРАНО и ТАНИНСКО) ДРВО 

ОД ЕЛА И СМРЕКА, БУКА, ДАБ И КОСТЕН 

1. Во Одлуката за определува!ње на највисоките 
продажни цени за трупци за лупење и режање, 
рудничко (јамско), целулозно, техничко обло и ин-
дустриско (дестилирано и танинско) дрво од ела и 
смрека, бука, даб и костен (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61) во точката 1 под 2 зборовите: „III 
класа 9.500 7.000" се заменуваат со зборовите: „III 
класа 8.500 7.000". 

Одредбата под 5 се менува и гласи: 
„5) целулозна дрво 

од ела-смрека бука 
Динари Динари 

505. 

Врз основа на одредбата под 1 точка 1 од гла-
вата ^ XVII на Сојузниот општествен план за 1963 
година, СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А З А О П Р Е Д Е Л У В А -
Њ Е Н А Н А Ј В И С О К И Т Е П Р О Д А Ж Н И Ц Е Н И З А 

О П Р Е Д Е Л Е Н И П Р О И З В О Д И 

1. Во Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за определени производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/56) во точката I одредбите 
под 7, 8 и 9 се заменуваат со нови одредби под 7 
и 8, кои гласат: 

„7) Цинк-топил нича реки 
а) суров 97,5% 182.000 
б) рафиниран 98,5% 187.000 
в) фин 99,7% 190.000 

8) Цинк-електролитен: 
а) висококвалитетен од 

класата Б 99,90% 192.000 
б) висококвалитетен од 

класата А 99,95% 194.000 
в) специјален висококва-

литетен 99,99% 197.000". 

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

Р. п. бр. 181 
25 јули 1963 година 

Белград 

стругано: I класа 
II класа 

I/II класа за вискозна 
целулоза (до измената 
на југословенскиот стан-
дард за целулозно бу-
ково дрво) 
нестручно: I класа 

II класа 
I/II класа за вискозна 
целулоза (до измената 
на југословенскиот стан-
дард за целулозно бу-
ково дрво) 

рг. т . 
8.300 
7.400 

7.7700 
6.800 

т ѕ рг. т . 
11.000 4.700 
9.900 4.300 

10.200 
9.100 

4.500 
4.100 
3.700 

т 3 

6.200 
5.700 

6000 
5.400 
4.900 

3.900 5.200". 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 178 

25 јули 1963 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

507. 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 13 од Законот за банките 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 30/62 и 53/62), 
на предлог од Народната банка, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ТАРИФАТА НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ 
И НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ВРШЕЊЕ-

ТО НА КРЕДИТНИ И ДРУГИ БАНКАРСКИ 
РАБОТИ 

1. Во Одлуката за Тарифата на максималните 
провизии и надоместоци за услугите во вршењето 
на кредитни и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/61, 16/62, 28/62 и 12/63) точ-
ката 18 се менува и гласи: 

„18. Валутирањето на налозите според прометот 
што во деловните односи помеѓу банката и нејзините 
комитенти се врши преку жиро-сметка на банката, 
се врши со датумот на задолжувањето на жиро-
сметката на издавачот на налогот (на пример: при 
одобрувањето на кредит како валута се зема денот 
на задолжувањето на жиро-сметката иа банката 
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што одобрува кредит, а при враќањето на кредитот 
- денот на задолжувањето на жиро-сметката на 
комитентот — корисникот на кредитот). 

Денот на валутерањето во смисла на ставот 1 
од оваа точка се утврдува врз основа на натисна-
тиот жиг на Службата на општественото книговод-
ство врз налогот. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка се приме-
нуваат и во односите помеѓу банките." 

2. Во Тарифата на максималните провизии и 
надоместоци за услугите во вршењето на кредитни 
и други банкарски работи, што е составен дел на 
Одлуката за Тарифата на максималните провизии 
и надоместоци за услугите во вршењето на кредитни 
и други банкарски работи, се вршат следниве из-
мени и дополненија. 

1) тарифниот став број 1 се менува и гласи: 
„1. Кредитирање на деловните до 1%о (од илјада) 

банки од страна на Народ- годишно — пресмет-
ката банка ка полгодишно44; 
2) тарифниот став број 2 се менува и гласи: 

„2. Кредитирање на деловна до 5%о (од илјада) 
банка од страна на друга годишно — пресмет-
деловна банка ка тримесечно"; 
3) во тарифниот став број 3 нормата: „1,5%" се 

заменува со нормата: ,Д%"; 
Во ставот 2 зборовите: „според тарифниот 

став 2.", се заменуваат со зборовите: „според тариф-
ниот став 1"; 

4) во тарифниот став број 4 одредбите под а) и 
б) се заменуваат со нова одредба под а), која гласи: 
,,а) кредитирање на деловните според тарифниот 

банки — од страна на На- став број 1 од оваа 
родната банка Тарифа 
Досегашната одредба под в) која станува од-

редба под б) се менува и гласи: 
,,б) кредитирање на стопански 1,5%о (од илјада) го-

организации од страна на дишно — пресметка 
комунални и други банки полгодишво"; 
5) во тарифниот став број 5 нормата: „2%" се 

заменува со нормата: „1%; 
6) тарифниот став број 7 се менува и гласи: 

„г̂ /оо (од илјада) од пресметковниот износ, макси-
мум дин. 40.000. Оваа провизија банката не је напла-
тува ако барањето за кредит го определува фонд 
што има својство на правно лице"; 

7) во тарифниот став број 9 нормата: „1,5%" се 
заменува со нормата: „1%"; 

8) во тарифниот став број 11 зборовите: „мини-
мум дин. 40.000. Оваа провизија банката не ја напла-
со зборовите: „максимум Дин. 10.000"; 

9) тарифниот став број 13 се менува и гласи: 
,,0,5%о (од илјада), минимум Дин. 20, максимум Дин. 
1.000"; 

10) тарифниот став .број 14 се менува и гласи: 
„1%о (од илјада), минимум Дин. 30, максимум Дин. 
4.000"; 

11) во тарифниот став број 17 зборовите: „Дин. 
400" се заменуват со зборовите: „Дин. 200"; 

12) во тарифниот став број 18 зборовите: „Дин. 
200" се заменуваат со зборовите: „Дин. 100"; 

13) во тарифниот став број 22 зборовите: „Дин. 
200" се заменуват со зборовите: „Дин. 150"; 

14) во тарифниот став број 24 зборовите: „Дин. 
80" се заменуваат со зборовите: ,.Дин. 60"; 

15) во тарифниот став број 25 зборовите: „Дин. 
500" се заменуват со зборовите: „Дин. 300"; 

16) во тарифниот став број 26 зборовите: „Дин. 
150" се заменуваат со зборовите: „Дин. 100"; 

17) во тарифниот став број 29 зборовите: „Дин. 
1.000" сг заменуваат со зборовите: „Дин. 500"; 

18) во тарифниот став број 31 зборовите: „Дин. 
200" се заменуваат со зборовите: „Дин 100"; 

19) во тарифниот став број 32 зборовите: „Дин. 
1.000 се замецуваат со зборовите: „Дин. 500", а збо-
ровите: „Дин. 100" — со зборовите: „Дин. 50"; 

20) во тарифниот став број 37 зборовите: „Дин. 
1.000" се заменуваат со зборовите: Дин. 500"; 

21) во тарифниот став број 38 зборовите: „Дин. 
200" се заменуваат со зборовите: „Дин. 100"; 

22) во тарифниот став број 40 зборовите: „Дин. 
300" се заменуваат со зборовите: „Дин. 200"; 

23) во тарифниот став број 46 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„0,5%о (од илјада) максимум Дин. З.ООО без оглед 
на рокот на траењето на гаранцијата — за давање 
гаранци во смисла на членот 5 од Уредба за обез-
бедувањата за плаќањата на обврските според до-
говорите помеѓу корисниците на општествен имот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/61). Провизијата 
се пресметува од износот на гаранцијата.". 

3. Банкито можат да определат на кредитните 
односи засновани пред влегувањето сила на оваа 
одлука одредбите од нивните тарифи што се усогла-
сени со оваа одлука да се применуваат од 1 јули 
1963 година, ако е тоа поповолно за корисникот на 
кредитот. 

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

Р. п. бр. 186 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
, Петар Стамболиќ, с. р. 

508. 

Врз основа на членот 14 од Законот за електро-
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/58, 1/59, 16/61 и 13/63), на предлог од Заедни-
цата на Југословенското електростопанство, Соју-
зниот секретаријат за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот за пре-

сметување на електрична енергија на следниве по-
трошувачи: 

1) на директните потрошувачи; 
2) на дистрибутивните претпријатија, кота елек-

тричната енергија ја купуваат од електростопански 
заедници; 

3) на потрошувачите на дистрибутивните прет-
пријатија. Член 2 

Потрошувачот му плаќа на испорачаното. 
1) основен придонес за пресметковната сила 

(к W); 
2) потрошена работна енергија (kWh); 
3) прекумерно потрошена реактивна енергија 

(kVArh); 
4) надоместок за одржување и баждарење ва 

мерните уреди. 
Член 3 

Основниот придонес за пресметковната сила се 
плаќа според врвното оптоварување што го пока-
ж а л мерниот уред во киловати (kW). 

Износот на основниот придонес за пресметков-
ната сила се добива со множење на соодветниот та-
рифен став за тој придонес со бројот на киловати 
(kW) на врвното оптоварување. 

Член 4 
Врвно оптоварување на директните потрошу-

вачи и на потрошувачите на дистрибутивните прет-
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пријатија е најголемото оптоварување до кое ќе 
дојде во времето од 15 мин во текот на едно месечно 
пресметковно раздобје. 

Ако мерење на врвното оптоварување се врши 
на повеќе места за мерење, вкупното врвно оптова-
рување се добива со собирање на врвните оптова-
рувања на сите места за мерење. Испорачачот и 
потрошувачот можат да договорат вкупното врвно 
оптоварување да се утврдува со собирање на исто-
времените оптоварувања на истовиден тарифен 
степен. 

Ако врвното оптоварување не се мери како 
врвно оптоварување се зема дозволеното врвно оп-
товарување утврдено со технички уреди од опре-
делена сила кои оневозможуваат негово пречекору-
вање. 

Член 5 
Врвно оптоварување на дистрибутивно претпри-

јатие е најголемото оптоварување до кое ќе дојде 
во времето од еден час во текот на едно месечно 
пресметковно раздобје. 

Ако на дистрибутивно претпријатие мерењето 
на врвното оптоварување му се врши на повеќе ме-
ста за мерење, како вкупно врвно оптоварување се 
зема најголемиот збир на истовремените часовни 
оптоварувања постигнати во текот на едно месечно 
пресметковно раздобје на сите места за предавање. 
Како часовно оптоварување се подразбира потро-
шувачката на електрична енергија (kWh) во текот 
на еден час, утврдена со читање на броилото. 

Член 6 
Ако на подрачјето на една електростопанска 

заедница има повеќе дистрибутивни претпријатија, 
електростопаноката заедница ќе го утврди заеднич-
кото вкупно врвно оптоварување на сите дистри-
бутивни претпријатија на своето подрачје и така 
добиеното вкупно врвно оптоварување (износ на 
киловати) ќе го подели на дистрибутивните прет-
пријатија во сразмера со постигнатите врвни опто-
варувања на одделни дистрибутивни претпријатија. 

Заедничкото вкупно врвно оптоварување на си-
те дистрибутивни претпријатија на подрачјето на 
една електростопанска заедница му е еднакво на 
најголемиот збир на истовремените часовни оптова-
рувања на сите дистрибутивни претпријатија по-
стигнати во текот на едно месечно пресметковно 
раздсбје. 

Член 7 
Износот што го плаќа потрошувачот за потро-

шената работна енергија се добива со множење на 
соодветниот тарифен став за единица на работна 
енергија со бројот на потрошените киловат часови 
(kWh). 

Член 8 
Износот што го плаќа потрошувач за прекумер-

но потрошената реактивна енергија се добива со 
множење на соодветниот тарифен став за преку-
мерно потрошен киловатчас (kVArh) со бројот на 
киловатчасовите на прекумерно потрошената реак-
тивна енергија. 

Прекумерно потрошената реактивна енергија е 
позитивната раалика помеѓу фактично потрошената 
реактивна енергија и реактивната енергија што му 
одговара на факторот на силата cos ср = 0,86, т. е. 
потрошента реактивна енергија над износот од 62% 
на потрошената работна енергија. 

Член 9 
При пресметувањето на основниот придонес за 

пресметковната сила, потрошената работна енергија 
и прекумерно потрошената реактивна енергија де-
ловите на киловат, киловатчас и ки лов грч ас се зао-
кружуваат на цели броеви, и тоа на тој начин што 
дел над 0,5 се заокружува на повисокиот цел број, а 
дел до 0,5 — на понискиот цел број. 

Член 10 
Според напонот на електричната енергија на 

местото за предавање постои: 
1) тарифа за висок напон; 
2) тарифа за низок напон. 

Како висок напон се подразбира напон од 1 
киловат (kV) и повеќе, а како низок напон — на-
пон под 1 киловат (kV). 

Тарифата за низок напон има четири тарифни 
групи. 

Член 11 
Тарифата за висок напон и секоја група на та-

рифата за низок напон (член 2-8) имаат по два та-
рифна степена. и тоа: 

1) I тарифен степен; 
2) II тарифен степен. 

Член 12 
Во тарифата за висок напон и тарифата за ни-

зок напон тарифните ставови за основниот придо-
нес за пресметковната сила, за потрошената работ-
на енергија и за прекумерно потрошенава рзактив-
на енергија имаат посебни ставови зависно од се-
зоната, добата на денот, напонот и степенот на та-
рифата — ако со овој правилник не е определено 
поинаку. 

Член 13 
Тарифните ставови по сезони се: 
1) пониски сезонски ,ставови; 
2) повисоки сезонски ставови. 
Тарифните ставови за работната и реактивната 

енергија во сезоната на пониската тарифа се пони-
ски во I тарифен степен од тарифните ставови во 
II тарифен степен, а тарифните ставови за основ-
ниот придонес се повисоки во I тар-ифен степен од 
тарифните ставови во И тарифен степен и во се-
зоната на повисока тарифа и во сезоната на пони-
ска тарифа. 

Член 14 
Тарифните ставови според добата на денот се: 
1) поголеми дневни ставо-ви; 
2) помали дневни ставови. 
По поголеми дневни ставови се пресметува 

електрична енергија потрошена од 6 до 13 и од 16 
до 21 час (доба на поголема тарифа). 

По помали дневни ставови се пресметува елек-
трична енергија потрошена од 13 до 16 и од 21 до 6 
часот (доба на помала тарифа). 

Во дебата на помала тарифа спаѓа и вкупната 
потрошувачка на електрична енергија од сабота од 
21 час до понеделник до 6 часот (неделна потрошу-
вачка). 

По помали дневни ставови се пресметува елек-
трична енергија потрошена^ во дебата на помала 
тарифа само кога таа потрошувачка се мери одво-
ено. Во противно вкупно потрошената електрична 
енергија се пресметува по поголеми дневни ставови. 

Член 15 
Според напонот на електричната енергија на 

местото за предавање потрошувачите се: 
1) потрошувачи на висок напон; 
2) потрошувачи на низок напон. 

Член 16 
На потрошувачите на висок напон потрошената 

електрична енергија им се пресметува според тари-
фата за висок напон, ако од испорачачот не бараат 
да им се пресметува потрошената електрична енер-
гија според тарифата за низок напон. 

На потрошувачите на низок напон потрошената 
електрична енергија им се пресметува само според 
тарифата за низок напон. 

Член 17 
Ако според, одредбите од овој правилник потро-

шувачот има право на избор на тарифата за висок 
односно низок напон (член 10) и од I односно II 
тарифен степен (член 11) изборот може да го извр-
ши при барањето на приклучок, а ако веќе е при-
клучен измена на тарифата за напон односно на 
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тарифниот степен може да бара најдоцна до 1 де-
кемвпи во текуштата година за наредната година. 

За едно место за мерење потрошувачот може да 
избере само еден ист тарифен степен по кој ќе му 
се пресметува основниот придонес, работната и ре-
активната енергија. 

И. ОДРЕДБИ ЗА ТАРИФАТА ЗА ВИСОК НАПОН 

Член 18 
Тарифата за висок напон има: 
1) тарифни ставови за напон од 10 kV по кои се 

пресметува електрична енергија испорачана на ме-
стата за предавање со номинален напон од 1 kV до 
вклучително 20 kV; 

2) тарифна ставови за напон од 35 kV по кои се 
пресметува електрична енергија испорачана на ме-
стата за предавање со номинален напон над 20 kV 
до под номиналниот напон од НО kV; 

3) тарифни ставови за напон од 110 kV, по кои 
се пресметз^ва електрична енергија испорачана на 
местата за предавање со номинален напон од 110 kV 
и повеќе. 

Ако мерење ое врши на напон понизок односно 
повисок од напонот на местото за предавање, осно-
вниот придонес за пресметковната сила, потро-ше-
ната работна енергија и прекумерно потрошената 
реактивна енергија се пресметуваат по тарифните 
ставови што важат за напонот на местото за преда-
вање, зголемени односно намалени за процентот кој 
се утврдува со договор склучен помеѓу испорачачот 
и потрошувачот. 

Ако електричната енергија му се испорачува на 
дистрибутивно претпријатие на напон понизок од 
110 kV, пресметувањето се врши по тарифните ста-
вови за напон од 35 kV. 

Член 19 
Тарифниот степен на тарифата за висок напон 

по кои се пресметува испорачаната електрична 
енергија се определува со договор склучен помеѓу 
испорачачот и потрошувачот. 

Ако потрошувачот на висок на,пон на покана 
од испорачачот не склучи со испорачачот до 31 де-
кември на текуштата година договор за преземање 
на електрична енергија во наредната година, испо-
рачачот ќе го распореди сам таквиот потрошувач 
во тарифниот степен на тарифата за висок напон 
кој според неговото наоѓање е поповолен за потро-
шувачот. По тој тарифен степен испорачачот ќе му 
ја пресметува на потрошувачот електричнава енер-
гија до 31 декември на наредната година. 

Член 20 
По пониски сезонски ставови (член 10) се пре-

сметува електричната енергија потрошена во осум 
месечни пресметковни раздобја, кои задолжително 
ги опфаќаат месечните пресметковни раздобја март, 
април, мај и јуни. 

По повисоки сезонски ставови се пресметува 
електричната енергија потрошена во 4 месечни пре-
сметковни раздобја, кои задолжително ги опфаќаат 
месечните пресметковни раздобја септември и ок-
томври. 

Месечните пресметковни раздобја во кои ќе се 
применуваат пониски односно повисоки сезонски 
ставови, освен за оние наведени во ст. 1 и 2 на овој 
член, ги определува, на предлог од Заедницата на 
Југословенското електростопанство, Сојузниот се-
кретаријат за индустрија. 

За денот на преминувањето од пониски сезон-
ски ставови на повисоки и обрнато, испорачачот е 
должен да го извести потрошувачот на триесет дена 
пред преминувањето. При преминување од пови-
соки сезонски ставови на пониски, испорачачот 
може, спогодбено со потрошувачот, да го скрати 
рокот на известувањето. ^ 

Член 21 
Основниот придонес за пресметковната сила се 

пресметува по поголеми дневни ставови од тари-
фата за висок напон според врвното оптоварување 
постигнато во дебата на поголема тарифа. 

По помали дневни с а в о в и за основниот придо-
нес од тарифата за висок напон се пресметува само 
позитивната разлика помеѓу врвното оптоварување 
постигнато во доба на помалка тарифа и врвното 
оптоварување постигнато во доба на поголема та-
рифа. 

Член 22 
, Со договор склучен помеѓу испорачачот и по-
трошувачот може да се определи за пресметување 
на основниот придонес за пресметковната сила де-
бата на поголема тарифа да се скрати'за определен 
број ча-сови но најмногу на четири часа дневно, а 
дебата на помала тарифа да се продолжи за онол-
кав број часови за колку дебата на поголема та-
рифа е скратено Со тој договор ќе се предвидат и 
зголемени тарифни ставови по кои ќе се пресме-
тува основниот придо-нес за пресметковната сила. 

Ако испорачач на електрична енергија од ста-
вот 1 на овој член е е лектр сет с-па нека заедница, 
до-говорот е полноважен кога ќе се согласи со него 
Заедницата на Југословенското електростопанство. 

Член 23 
Во месечното пресметковно раздобје во кое, по 

налог од електроенергетскиот диспечер или поради 
расипување на потрошувачевите построј.ки предиз-
викано со виша сила или поради расипување на по-
стројките на испорачачот, користењето на електри-
чна енергија ќе биде ограничено подолго од 24 часа, 
врвното оптоварување за вр-еметраењето на тоа огра-
ничување ќе се утврди по-себно. Во тој случај при 
пресметувањето на основниот придонес за пресмет-
ковната сила врвното оптоварување постигнато во 
текот на месечното пресметковно раздобје ќе се на-
мали за разликата помеѓу тоа врвно оптоварување 
и врвното оптоварување постигнато во текот на 
ограничувањето во тоа раздобје, и тоа сразмерно со' 
траењето на ограничувањето. Денот на почетокот и 
денот на престанокот на ограничувањето се засме-
туваат ве времетраењето на ограничувањето. 

Ако во текот на месечното пресметковно раз-
добје се менува обемот на ограничувањето, ќе се 
постапи согласно со одредбата бд ставот 1 на овој 
член. 

Член 24 
На патрошувач кој во месечните пресметковни 

раздобја во кои се врши пресметувањето по пониски 
сезонски ставови, ќе постигне врв-но оптоварување 
пониско ед 80% од договорното врвно оптоварување, 
основниот придонес за пресметковната сила ќе му 
се пресметува според постигнатото врвно оптова-
рување наголемено за една петина на разликата 
помеѓу 80% ед до-говореното врвно оптоварување и 
постигнатото врвно о-птоварување. 

Одредбата од ставот 1 на овој член нема да се 
применува ако потрошувач подолго од 5 дена во 
текот на месечното пресметковно раздобје со што 
и да е бил спречен од испорачачот да го постигне 
договореното врвно оптоварување, или ако ве текот 
на целото месечно пресметковно раздобје со виша 
сила бил спречен да го постигне договореното врв-но 
оптоварување. 

Ако потрошувачсг го пречекори договореното 
врвно оптоварување за повеќе од 10%, пречекору-
вањето над 10% се пресметува по двоен тарифен 
став. Одредбата од овој став нема да се применува 
на потрошувачката што се договара според членот 
27 од овој правилник. 

Член 25 
На потрошувачот чија потрошувачка на реакти-

вна енергија во добагга на поголема тарифа е по-
мала од реактивната енергија што му одговара на 
факторов на силата cos ф = 0,85 а на кој работната 
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и реактивната енергија му се мерат одвоено за де-
бата на поголема и дебата на помала тарифа, испо-
рачачот ќе му ја признае вредноста на непреземе-
ните киловатчасови (kVAjrh) во д обата на пого-
лема тарифа, и тоа според тарифните ставови про-
пишани за прекумерно потрошената реактивна 
енергија. 

Член 26 
Ако преку мерни уреди на еден потрсишувагч на 

висок напон со електрична енергија се снабдува 
друг потрошувач (индиректен потрошувач), потро-
шувачката на електрична енергија на потрошува-
чот на висок напон ка ј кој се сместени мерните 
уреди му се намалува при пресметувањето за коли-
чината на електрична енергија што ја потрошил 
индиректниот потрошувач. 

Во случај од ставот 1 од овој член на потро-
шувачот на висок напон му се засметува: 

1) бројот на киловатчаеовите што ги покажува 
заедничкото броило, намален за бројот на киловат-
часовите што ги покажува броилото на индирект-
ниот потрошувач и за загубите настанати со испо-
раката на електрична енергија на индиректниот 
потрошувач. Височината на овие загуби се утвр-
дува со договор склучен помеѓу испорачачот и по-
трошувачот; 

2) врвното оптоварување во киловати што ги 
покажува заедничкиот мерен уред намалено за 
договорениот дел на врвно?го оптоварување на ин-
директниот потрошувач; 

3) прекумерно потрошените киловарчасови кои 
се добиваат на начинот предвиден во членот 8 од 
овој правилник од засметаната му работна енергија 
на начинот наведен во овој став под 1 и на потро-
шената реактивна енергија што ја покажува заед-
ничкиот мерен уред, намалена за количината на 
реактивната енергија што ја потрошил индирект-
ниот потрошувач. 

Ако на потрошувачот на висок напон потрошу-
вачката во дебата на поголема тарифа му се мери 
одвоено од потрошувачката во добата на помала 
тарифа, пресметувањето на неговата потрошувачка 
на електрична енергија ќе се изврши земајќи ја 
предвид потрошувачката на индиректниот потро-
шувач во дебата на поголема тарифа и потрошу-
вачката во дебата на помала тарифа. 

Ако ка ј индиректен потрошувач потрошувач-
ката во добата на поголема тарифа не се мери од-
воено од потрошувачката во дебата на помала та-
рифа. ќе се земе дека неговата потрошувачка во 
добата на помала тарифа изнесува 3Wo од неговата 
целокупна потрошувачка, а дека неговото врвно 
оптоварување во текот на денот е непроменливо. 

Дистрибутивно претпријатие што се снабдува 
преку мрежа на друго дистрибутивно претпријатие 
не е индиректен потрошувач на електростопанската 
заедница, туку купувач на електрична енергија од 
дистрибутивното претпријатие преку чија мрежа се 
снабдува со електрична енергија. 

Член 27 
Испорачачот може со потрошувачот на висок 

нагон, кој има своја термеелектрана чии трошоци 
на горивото по килав атлас се пониски од пропиша-
ните тарифни ставови за електрична енергија, да 
склучи договор за зголемување ва испораката на 
електрична енергија во периодот на сезонски ви-
шоци на електрична енергија произведена во хи-
дроелектрани и за пресметување на зголемената 
испорака на електрична енергија по тарифни ста-
вови пониски од пропишаните. Договорените тариф-
ни ставови ќе се применуваат само на"онолкав дел 
од зголемената испорака за колку потрошувачот ќе 
го намали во тој период производството на елек-
трична енергија во својата термоелектрани. 

Ако испорачан на електрична енергија од ^ г а -
вот 1 на овој член е електронон а нека заедница, до-
говорот е полноважен кога ќе се согласи со него 
Заедницата на југословенското електростопанство. 

Заради искористување на сезонските вишоци на 
електрична енергија произведена во хидроелектра-

ни, и с п о р а ч а а т може исто така, по тарифни ста-
вови пониски од пропишаните за соодветното ме-
сечно пресметковно раздобје, да испорачува елек-
трична енергија над договорената количина, ако 
испорака на електрична енергија по пониски та-
рифни ставови едновремено им понуди на сите ди-
ректни потрошувачи од иста подгрупа односно 
група во Југославија. 

Одредбите од точката 6 став 2 на Наредбата за 
единствените тарифни ставови за испорака на 
електрична енергиј-а на дистрибутивните претпри-
јатија („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63) ќе се 
применуваат кока сезонските вишоци на елек-
трична енергија произведена во хидроелектрани им 
се продаваат на директните потрошувачи. 

III. ОДРЕДБИ ЗА ТАРИФАТА ЗА НИЗОК НАПОН 
Чле!н 28 

Тарифата за низок напон опфаќа четири та-
рифни гругор, и тоа: 

1) потрошувачка на домаќинство; 
2) комунална потрошувачка; , 
3) потрошувачка во земјоделството; 
4) општа потрошувачка на низок напон. 

Член 29 
Тарифната група „Потрошувачка на домаќин-

ство" ја опфаќа целокупната потрошувачка на 
електрична енергија во станови, потрошувачката 
за осветлување на споредните и стопанските про-
стории што припаѓаат на ним и на пристапите кон 
станбените зграде, како и потрошувачката за по-
гон на заеднички уреди во станбени згради како 
што се дигалки, машини за перење и сушење ру-
белина, мотори за централно греење и куќни во-
доводи. 

Како станбени згради од ставот 1 на овој член 
се сметаат зградите во кои повеќе од половина на 
површината заземаат станови. 

Член 30 
Тарифната група „комунална потрошувачка" 

опфаќа: 
1) вкупна потрошувачка на јавните водоводи 

и канализацша; 
2) вкупна потрошувачка на трамваи, тролеј -

буси, качувалки и жичарници за превоз на пат-
ници; 

3) потрошувачка за јавно осветлување улици, 
плоштади и патишта; 

4) потрошувачка за осветлување улични изло-
зи и реклами, ако со тоа истовремено не се освет-
лува и локал и ако потрошувачот овозможи одво-
ено мерење на потрошувачката за оваа цел; 

5) потрошувачка на домови и интерната за ж и -
веење на деца, ученици, работници, инвалиди, стар-
ци, пензионери и сл., детски јасли, обденишта, 
одморалишта за членовите на работните заедници, 
органите, стопанските и општествените организа-
ции и установи; 

6) потрошувачка на станбени заедници и нивни 
сервиси што им вршат непосредни услуги на дома-
ќинствата и на куќните совети; 

7) потрошувачка на работничките и ученичките 
ресторани, кујни и мензи ако не се основани како 
стопански организации. 

Член 31 
Тарифната група „потрошувачка во земјодел-

ствота" опфаќа: 
1) потрошувачка на земјоделски имоти, земјо-

делски погони, економии и фарми на комбинати и 
земјоделски задруги, и сточарски и птицеводстве-
ни фарми — ако преземената електрична енергија 
ја трошат претежно за земјоделско производство 
односно за производство и одгледување на добиток 
и живина; 

2) потрошувачка за наводнување и одводнува-
ње на земјишта во земјоделски цели, како и за 
затоплување на обработено земјиште и стаклени 
бавчи; 
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3) потрошувачка на земјоделски мотори и апа-
рати на индивидуално земјоделско стопанство, ако 
служат за земјоделско производство или за прера-
ботка на сопствени земјоделски производи; 

4) вкупната потрошувачка на индивидуално 
земјоделско стопанство за работата на земјоделски 
мотори и апарати и за потребите на домаќинството, 
ако потрошувачот обезбеди заедничко мерење на 
потрошената електрична енергија. 

Член 32 
Тарифната група „Општа потрошувачка - на 

низок напон" ги опфаќа сите потрошувачи на ни-
зок напон што не се опфатени во чл. 29 до 31 на 
овој правилник. 

Член 33 
Распоредувањето на потрошувачите во тариф-

ни групи го врши испорачаат според одредбите од 
овој правилник. 

Член 34 
Ако потрошувачката па електрична енергија 

на различни тарифни групи на низок степен Kai 
еден потрошувач се мери заедно, вкупната негова 
потрошувачка се распоредува во онаа група на по-
трошувачката на низок напон за која испорача-
чот ќе утврди дека е претежна. 

Потрошувачката на електрична енергија на ни-
зок напон ќе се пресметува посебна по одделни та-
рифни групи за НИЗОК напон, ако потрошувачот 
обезбеди одвоено мерење на потрошувачката за од-
делна тарифна група. 

Член 35 
Потрошувачот сам избира I или II тарифен 

степен. Ако потрошувачот до крајот на месецот 
во кој пријавил приклучок не го избере тариф-
ниот степен испорачачот ќе му го ,определи оној 
тарифен степен за кој смета дека е поповолен за 
потрошувачот. 

. По исклучок од одредбата на членот 17 од овој 
правилник, потрошувачите на низок напон имаат 
право во секое време да бараат промена на тариф-
ниот степен, но само еднаш годишно. Според изме-
нетиот тарифен степен потрошената електрична 
енергија ќе се пресметува почнувајќи од наредното 
месечно пресметковно раздобје. 

Испорачачот може да го распореди потрошува-
чот во И тарифен степен ако потрошувачот не му 
овозможува утврдување на врвното оптоварување. 

Член 36 
Во тарифата за низок напон потрошувачката 

на електрична енергија се пресметува: 
1) по повисоки сезонски ставови — за четири 

месечни пресметковни раздобја што ги определува 
дистрибутивното претпријатие во согласност со ор-
ганот од членот 12 став 1 на Законот за електро-
стопанските организации; 

2) по пониски сезонски ставови — за другиот 
дел на годината. 

За преминувањето од повисоки сезонски ста-
вови на пониски и обрнато испорачачот го известу-
ва потрошувачот писмено или преку печатот. 

Член 37 
Основниот придонес за пресметковната сила за 

I тарифен степен во сите тарифни групи од тари-
фата за низок напон се пресметува месечно спо-
ред врвното оптоварување во киловати, со тоа за 
секое место за мерење да се пресметува најмалку 
1 киловат (kW). 

Основниот придонес за пресметковната сила 
за II тарифен степен во сите тарифни групи од та-
рифата за низок напон се пресметува само за 1 ки-
ловат (kW). 

По исклучок од одредбите на чл. 12, 13, 14 и 36 
од овој правилник, тарифните ставови за основниот 
придонес за пресметковната сила од тарифата за 
низок напон се исти без оглед на сезоната и де-
бата на денот. 

На потрошувач на низок напон чија потрошу-
вачка во добата на помала тарифа преминува 50% 
од неговата вкупна лотрошувачка, испорачаат ќе 
му засмета само 50% од основниот придонес. 

Член 38 
Ако врвното оптоварување не се мери, про-

мената на врвното оптоварување што ќе настапи 
во првата половина на месечното пресметковно 
раздобје, се зема предвид при пресметувањето на 
основниот придонес за пресметковната сила за тоа 
месечно пресметковно раздобје. Промените што ќе 
настапат во втората половина на месечното пре-
сметковно раздобје ќе се земат предвид при пре-
сметувањето на основниот придонес за наредното 
месечно пресметковно раздобје. 

Член 39 
На потрошувач на низок напон ка ј кој врвното 

оптоварување се утврдува со помош на технички 
уреди кои оневозможуваат негово пречекорување, 
испорачачот не му ia засметува прекумерно потро-
шената реактивна енергија. 

Член 40 
Ако потрошувач на низок напон не располага 

со броило за мерење на потрошената реактивна 
енергија, прекумерно потрошената реактивна енер-
гија се утврдува повремено со помош на привре-
мено вградени броила за мерење на потрошената 
реактивна енергија или на некој друг начин. 

Повременото мерење го врши испорачачот по 
сопствена иницијатива или на барање од потрошу-
вачот. Времето на мерењето го определува испо-
рачачот и мора да трае најмалку 24 часа. 

Прекумерно потрошената реактивната енергија 
утврдена со повремено мерење се смета како про-
сечна прекумерна потрошувачи на реактивна 
енергија по киловатчас се до повторното периодич-
но мерење, и врз основа на тој просек се пресметува 
прекумерно потрошената реактивна енергија од 
првиот ден на месечното пресметковно раздоб1е во 
кое е извршено мерењето до првиот ден на месеч-
ното пресметковно раздобје во кое ќе се изврши 
повторно мерењето. 

Член 41 
По исклучок од одредбите на чл. ч2 и 12 од овој 

правилник, потрошената електрична енергија за 
јавно осветлување на улици, плоштади и патишта 
и за осветлување улични излози и реклами (член 
30 точ. 3 и 4) може да се пресмета по просечна цена 
за киловатчас (kWh), утврдена врз основа на про-
пишаните тарифни ставови за основниот придонес, 
потрошената работна енергија и прекумерно по-
трошената реактивна енергија, како и врз основа 
на режимот на потрошувачката на електричната 
енергија. 

IV. НАДОМЕСТОК ЗА ОДРЖУВАЊЕ И БАЖДА-
РЕЊЕ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ 

Член 42 
За одржување и баждарење на мерните уреди 

потрошувачот му плаќа на испорачачот определен 
месечен износ за секој: 

1) еднотарифен мерни уред на еднофазен 
приклучок; 

2) еднотарифен мерни уред на повеќефазен 
приклучок на низок напон; 

3) еднотарифен мерни уред на висок напон. 
За секој двотарифен мерни уред потрошувачот 

го плаќа двојниот износ определен за соодветниот 
еднотарифен мерни уред. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 43 

По исклучок од одредбите на членот 3 од овој 
правилник, на потрошувачот на низок напон Koi 
има повеќе троши л а, а нема мерни уред за утвр- , 
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дување на врвното оптоварување ќе му се утврду-
ва, во преодниот период што го утврдува репуб-
личкиот секретаријат за индустрија, врвно опто-
варување со тарифни киловати (kW), 

Тарифните киловати за приклучените мотори 
и апарати, за јавно осветлување на улици, пло-
штади и патишта, за осветлување улични излози 
и реклами, се определуваат според номиналната 
сила на тие мотори, апарати и светилки, а тариф-
ните киловати за осветлување деловни и опште-
ствени простории и за потрошувачката во таоиф-
ната група ^потрошувачка на домаќинство" — 
според тарифните единици. 

Органот од членот 12 став 1 на Законот за 
електростопанските организации определува колку 
една тарифна единица има тарифни киловати. 

Член 44 
Ако потрошувач има само еден мотор или апа-

рат од членот 43 став 2 на овој правилник (троши л о), 
бројот на тарифните киловати и е рамен на но-
миналната сила на ^тоа трошило. Ако потрошувач 
има повеќе трошила. бројот на тарифните киловати 
му е рамен на збирот на номиналната сила на на ј -
силното трошило, две третини од номиналната сила 
на трошилото наредно според јачината на силата 
и една третина од номиналните сили на другите 
трошила 

Ако со специјални технички уреди се оне-
возможи истовремена употреба на сите трошила 
на потрошувачот, испорачачот и потрошувачот 
спогодбено ќе ги определат трошилата по кои ќе 
се утврдува бројот на тарифните киловати. 

Ако номиналната сила па приклучените троши-
ла изразена во коњски сили (КЅ), при пресмет-
нувањето се зема дека една коњска сила е Една-
ква на 0,7Г) киловати. 

Тарифен киловат за давно осветлувале на ули-
ци, плоштади и патишта и за осветлување улични 
излози и реклами се секои започнати 1000 вати 
(W) на сите приклучени светилки за такво осве-
тлување. 

Член 45 
По исклучок од одредбата на членот 44 став 1 

од овој правилник, основниот придонес за прес-
метковната сила нема посебно да им се пресметува: 

1) на потрошувач на кој тарифните киловати 
му се утврдуваат според тарифните единици — за 
трошилата чија вкупна номинална сила е помала 
од 500 вати (W), ако тие троши л а се наоѓаат во 
неговите деловни односно општествени простории; 

2) на потрошувачите од чл. 29 и 30 точка 5 на 
овој правилник — за сите троши л а приклучени 
во просториите на домаќинство, дом интернат од-
носно одморалиште. 

Член 46 
Тарифна единица на тарифната група „потро-

шувачка на домаќинство" е секоја ел в е р и ф и ц и -
рана станбена просторија со површина од на ј -
малку 6т 2 . 

Кујните, без оглед на нивната површина, пре-
тставуваат една тарифна единица. 

Како тарифни единици во тарифната група 
„потрошувачка на домаќинство"" не се сметаат 
станбените простории со површина помала од 6 
т 2 , одниците и отворените веранди, скалите, ба-
њите, клозетите, визбите, пералните, шупите за 
огрев, таваните и сличните простории, гаражите, 
и стопанските простории на домаќинството (ам-
бари, спремишта, штали и слично), ако овие про-
стории се употоебуваат според нивната намена. 

Тарифна единица на деловните и општестве-
ните простории е: 

1) секои започнати 20 т 2 вкупна површина на 
продавници, работилници, канцеларии, чекални, 
хотелски или болеснички соби, домови за живеење, 
ординации, училници, касарни и други слични про-
стории; 

2) секои започнати 60 ш ѕ вкупна површина на 
сали. советувални, складови и слични простории; 

3) секои започнати 100 т ѕ вкупна површина 
штали, визби, скали, одници и слични простории. 

Член 47 
Органот од членот 12 став 1 на Законот за 

електростопанските организации може да определи 
тарифните ставови во тарифата за висок напон 
да се разликуваат не само според напоните, сезо-
ните, времето на денот и степените, туку и според 
следните групи на потрошувачката: 
1) електро" за вкупната потрошувачка на еле-

хемија — ктрична енергија на потрошувачи-
те што електричната енергија ја 
трошат исклучиво во електрохе-
миски и електролитички трошила 
чија вкупна номинална сила е 
поголема од 1 MW; 

2) електро" за потрошувачката на електрич-
топлина — на енергија за топлотни цели во 

трошила чија вкупна номинална 
сила е поголема од 1 MW како и 
за потрошувачка на ладилни уре-
ди (ладилници) ако врвното опте-
ретување и потрошената електри-
чна енергија во електротоплотните 
трошила се мери одвоено од врв-
ното оптоварување и потрошената 
енергија во другите трошила; 

3) меѓуградска за потрошувачката на електрич-
електровле- на енергија за погон и осветлување 
ча — на возила на електричниот желе-

знички сообраќај; 
4) мелиора- за потрошувачката на електрична 

ции — енергија за одводнување и навод-
нување во земјоделски цели; 

5) јаглено- за вкупната потрошувачка на 
копи — ' електрична енергија на јагленоко-

пите; 
6) цементар- за вкупната потрошувачка на еле-

ници — ктрична енергија на цементарни-
цата; 

7) јавни во- за вкупната потрошувачка на еле-
доводи — ктрична енергија на јавните во-

доводи; 
8) градска за вкупната потрошувачка на 

електро" електрична енергија за погон и 
влеча — осветлување на трамваи и тролеј -

буен; 
9) друга по" за потрошувачката на електрична 

трошувачка енергија што не е опфатена во 
на висок точ. 1 до 8 на овој член. 
напон — 

Член 48 
На дистрибутивното претпријатие што презема 

електрична енергија на повеќе места за предавање 
а кое на сите места за предавање нема броило за 
мерење на потрошувачката во доба на поголема 
тарифа одвоено од потрошувачката во доба на 
помала тарифа, испорачачот до 31 декември 1965 
година вкупно предадената електрична енергија во 
едно месечно пресметковно раздобје ќе му ја пре-
смета дури откако ќе изврши делба на електрич-
ната енергија на потрошувачката во доба на пого-
лема тарифа и потрошувачката во доба на помала 
тарифа. 

Делбата на вкупно предадените количини на 
електрична енергија ќе се изврши сразмерно со 
предадените количини на електрична енергија во 
доба на поголема тарифа и предадените количини 
во доба на помала тарифа пресметани за едно или 
повеќе места за предавање преку кои дистрибутив-
ното претпријатие постојано презема повеќе од 50% 
од вкупната електрична енергија. Овие места за 
предавање ги определуваат електростопанската за-
едница и дистрибутивното претпријатие со договор. 

Ако количината на предадената работна енер-
гија (kWh) и предадената реактивна енергија 
(kWArh) на местата за предавање од ставот 2 на 
овој член не се мери одвоено во доба на поголема 
тарифа од количините во доба на помала тарифа, 
предадената количина во доба на поголема тарифа 
и во доба на помала тарифа ќе се утврди со чита-
ње на броилото во в, 13, 16 и 21 час секој ден. 
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Член 49 
Електроетопанската заедница и дистрибутивно-

то претпријатие можат, до 31 декември 1965 година, 
по исклучок од одредбата на членот 5 став 2 од овој 
правилник, да до-говорат врвното оптоварување на 
дистрибутивно претпријатие да се утврдува така 
што вкупно предадените количини на електрична 
енергија (kWh) да се поделат со бројот на часовите 
на користењето на врвното оптоварување, постиг-
нато на местата за предавање од членот 48 став 2 на 
овој правилник. Бројот на часовите на користењето 
на врвното оптоварување се добива така што пре-
дадените количини на електрична енергија да се 
поделат со врвното оптоварување на тие места за 
предавање. 

Член 50 
По исклучок од членот 14 став 4 на овој пра-

вилник, испорачачот може до 31 декември 1965 го-
дина на директните потрошувачи и на дистрибу-
тивните претпријатија неделната потрошувачка на 
електрична енергија да им ја преместува по помали 
дневни ставови и кога таа не се мери одвоено туку 
се утврдува со часовно читање на броилото. 

Член 51 
Електростопанските заедници се должни во рок 

од 15 дена од денот на објавувањето на новите та-
рифни ставови за директните потрошувачи да ги 
повикат овие потрошувачи за да се изјаснат за из-
борот на тарифниот степен. 

Дистрибутивните претпријатија се должни во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на новите 
тарифни ставови за своите потрошувачи да ги по-
викаат овие потрошувачи да се изјаснат за изборот 
на тарифниот степен. 

Дистрибутивните претпријатија се должни во 
рок од 8 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник да ја известат електростопанската 
заедница за тарифниот степен на новите тарифни 
ставови по кои електростопанската заедница ќе им 
ја пресметува електричната енергија. 

Ако потрошувачите од ст. 1 и 2 од овој член во 
рок од 15 дена од денот на примањето на поканата 
на електростопанската заедница не се изјаснат за 
изборот на тарифниот степен, а дистрибутивното 
препријатие во рокот од ставот 3 на овој член не ја 
извести електростопанската заедница за изборот на 
тарифниот степен, испорачано^ ќе ги распореди во 
оној тарифен степен кој според неговото мислење е 
поповолен за нив. 

Член 52 
Електричната енергија испорачана во второто 

полгодиште на 1963 година може да се пресметува 
по повисоки сезонски ставови во смисла на одред-
бите од чл. 20 и 36 од ofeoj правилник најмногу за 
два месечни пресметковна раздобја. 

Член 53 
Овој правилник ќе се применува за продажбата 

на електрична енергија на дистрибутивни претпри-
јатија, на директните потрошувачи и на потрошу-
вачите на дистрибутивни претпријатија од денот 
кога ќе влезат во сила ноеитѕ тарифни ставови про-
пишани за тие потрошувачи. 

Член 54 
Овој правитник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службени лист на СФРЈ". 

Бр. 3579 
10 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, с. р. 

509. 
Врз основа на членот 96 став 3 од Законот за 

организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 22/62), 
во врска со членот 2 точка 10 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕ-
ДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗА-
ЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Слободниите средства на фондовите на за-
едниците на социјалното осигурување, ако не се 
вложат на укаматување к а ј банката, можат, по 
исклучок да се користат за давање кредити за 
инвестициите што служат за унапредување на за-
штитата на осигурениците и кои придонесуваат да 
се намалат расходите на фондовите за социјално 
осигурување. 

Инвестициите од ставот 1 на оваа точка се осо-
бено инвестициите за подобрување на општите са-
нитарни услови во фабриките, на работилница и во 
населби, како и инвестициите за изградба на згради 
за пансионско сместување на пензионерите и ин-
валидите на трудот и сл. 

2. Како слободнии средства на фондовите од 
точката 1 на оваа наредба се подразбираат сред-
ствата на фондовите на заедниците на социјалното 
осигурување што можат да се издвојат од фондо-
вите за определено време заради кредитирање на 
намените од точката 1 на оваа наредба а со тоа 
да не се нарушува остварувањето на задачите на за-
водот за социјално осигурување утврдени со закон. 

3. Управниот одбор на заводот за социјално 
осигурување ја утврдува височината на средствата 
што можат од одделни фондови на заедниците на 
социјалното осигурување согласно со точката 2 од 
оваа наредба да се издвојат за давање кредити. 

Управниот одбор на заводот за социјално оси-
гурување ги утврдува поблиските на.мени за кои 
можат да се даваат кредити од средствата од точ-
ката 2 на оваа наредба, а може да ги утврди и ко-
рисниците на кредитите, во согласност со п р о г р -
мите на дејноста на социјалното осигурување и 
мерките за унапредување на заштитата на осигу-
рениците, утврдени од собранијата на заедниците 
на социјалното осигурување во смисла на членот 
21 став 1 точка 1 од Законот за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување. 

4. Работите во врска со одобрувањето, користе-
њето и наплатата на кредитите што се даваат спо-
ред одредбите од оваа наредба, ги врши банката 
к а ј која се водат средствата на основните фондови 
на заедниците на социјалното осигурување од кои 
се дава кредит. 

5. Височината и условите за давање кредити на 
крајните корисници, ако не ги определи заводот за 
социјално осигурување, ги утврдува банката спо-
ред општите прописи за кредитирањето. 

6. Нормата по која се плаќа интерес на креди-
тите што се даваат според одредбите од оваа 
наредба не може да биде пониска од нормата по 
која фондовите на заедниците на социјалното оси-
гурување би добиле интерес на средствата орочени 
к а ј банката во смисла на Упатството за опште-
ствените средства што можат да се орочуваат ка ј 
банката и да се користат за вложување во обврз-
ници и благајнички записи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/63). 

7. Корисници на кредитите на кои им се даваат 
кредити од средствата предвидени во точката 1 на 
оваа наредба можат да бидат општествено-политич-
ки заедници, фондови на општествено-политичките 
заедници, стопански организации, установи и други 
носители на општествени средства. 
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8 Средствата остварени од интереси ,на креди-
тите што се даваат според одредбите од оваа на-
редба им припаѓаат на оние фондови на заедни-
цата на социјалното осигурување од кои се дадени 
кредитите 

9. Одредбите од точката fr На оваа наредба ќе 
се применуваат и кога заводите за социјално оси-
гурување во рамките на комуналните заедници со 
чии фондови ракуваат, ги користат слободните сред-
ства на фондовите на една комунална заедница за 
привремено кредитирање на потребите за вложу-
вање во обртни средства на друга комунална заед-
ница. 

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

Бр. 5—12407/1 
17 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

510. 
Врз основа на тон. 7 и 11 од Одлуката зс. давање 

регрес при продажбата на вештачко ѓубре за потре-
бите на земјоделството и шумарството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/63), во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за финансии, Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГ-
РЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
ШУМАРСТВОТО 

1. Стопанските организиации што се занимаваат 
со производство на вештачки ѓубриња — фабриките 
(во натамошниот текст: корисниците на регресот) 
го остваруват правото на регрес за вештачкото ѓу-
бре и суровини од домашно производство од точ-
ката 2 на Одлуката за давање регрес при про-
дажбата на вештачко ѓубре за потребите на земјо-
делството и шумарството (во понатамошниот текст: 
Одлуката) со поднесување на барање за регрес до 
филијалата на Народната банка како основна орга-
низациона единица на Службата на општественото 
книговодство ка ј која имаат жиро-сметка. 

Корисници! е па регресот го остваруваат рег-
ресот кога вештачко ѓубре од домашно производ-
ство им продаваат' и испорачат на купувачите од 
точката 1 под 1 до 7 на Одлуката односно кога су-
ровините за производство на мешани ѓубриња им 
ги продаваат и иопорачат на купувачите од точката 
1 под 8 на одлуката. 

2. Ако одделни видови вештачки ѓубриња или 
суровини од домашно производство според квали-
тетот отстапуваат за повеќе од 0,5% од вообичаениот 
квалитет предвиден за вештачките ѓубриња и су-
ровините во точката 2 под а) и б) на Одлуката, ко-
рисникот на регресот е должен врз фактурата или 
во посебен прилог да го пресмета намалувањето или 
наголемувањето на износот на регресот по единица 
на мерка и за вкупната количина. 

3. Кон барањето за регрес за вештачкото ѓубре 
односно суровини од домашно производство корис-
ниците на регресот приложуваат: 

1) фактура односно копија на фактурата за про-
дажбата на вештачкото ѓубре односно суровини; 

2) доказ за испораката (товарен лист, отпрат-
ница и сл.); 

3) пресметка на износот на регресот по единица 
на мерка и за вкупната количина, посебно за секој 
вид вештачко ѓубре односно суровина. 

Факурата за продажба на вештачко ѓубре од-
носно суровина мора да содржи: 

1) точен назив и ознака на квалитетот за секој 
,вид вештачко ѓубре односно суровина; 

продажна цена по единица на мерка и за 
вкупна а а количина, посебно за секој вид вештачко 
ѓубре односно суровина; 

3) износ на регресот по единица на мерка и за 
вкупната количина. 

4. Стопанските' организации што се занимаваат 
со увоз на вештачки ѓубриња (во понатамошниот 
текст: увозниците) се должни вештачкото ѓубре ОД 
увозот да им го продаваат на купувачите од точ-
ката 1 под 1 до 7 на Одлуката по цените определе-
ни во точката 3 од Одлуката. 

За остварување на разликата помеѓу набавните 
цени, во кои влегуваат трошоците од точката 5 на 
оваа наредба, и определените цени за купувачите 
од точката 3 став 1 на Одлуката, увозниците и под-
несуваат барање за регрес на Југословенската зем-
јоделска банка. 

Кон барањето за регрес увозниците приложу-
ваат: 

1) фактура односно заверен препис на фактура-
та за продажбата на вештачко ѓубре од увозот; 

2) документација со пресметка на трошоците од 
точката 5 на оваа наредба; 

3) доказ за испорака на вештачко ѓубре од 
увозот. 

Југословенската земјоделска банка ја пресме-
тува разликата во цените од ставот 2 на оваа точка. 
Уплатата односно исплатата на пресметаните раз-
лики се врши преку сметката бр. 841-43 — Пресме-
тка на разликата во цените за вештачки ѓгубриња 
од увозот. 

По пресметувањето извршено според точката 3 
став 3 на Одлуката Југословенската земјоделска 
банка дава налог од сметката од ставот 4 на оваа 
точка да се одобри негативната разлика помеѓу 
набавните и определените продажни цени во кори-
ст на жиро-сметката на увозникот. Кон налогот за 
исплата Југословенската земјоделска банка при-
ложува заверена копија од извршената пресметка. 

Ако Југословенската земјоделска банка утврди 
позитивна разлика помеѓу определените набавни и 
продажни цени, увозникот е должен да го уплати 
утврдениот износ на позитивната разлика во кори-
ст на сметката од ставот 4 на оваа точка, и тоа во 
рок од 60 дена од денот на преминувањето на по-
следната партија на вештачкото ѓубре npeKv Југо-
словенската граница. 

Ако увозникот не ја уплати позитивната разли-
ка во определниот рок, тој с должен во корист на 
сметката од ставот 4 на оваа точка да плати затезен 
интерес определен со договорот за увоз склучен со 
Југословенската земјоделска банка. 

5. При пресметувањето на разликата во цените 
од точката 7 на Одлуката, во основицата за форми-
рање на набавните цени Југословенската земјодел-
ска банка ќе им признае на увозниците: 

а) трошоци до границата: 
1) вредноста на стоките според фактурата на 

странскиот добавувач по цените постигнати на ли-
цитација односно со собирање понуди; 

2) возарината до граница или лука ако стоки-
те се купени франко странска фабрика или FOB 
странска лука; 

3) осигурувањето на стоките според приложе-
ната полиса на осигурителниот завод; 

4) провизијата на странската банка. 
Трошоците од одредбата под 1 на оваа точка се 

утврдуваат при набавката на вештачко ѓубре од 
увозот по пат на лицитација односно собирање на 
понуди и тие не можат да се зголемуваат. Трошо-
ците од одредбите под 2, 3 и 4 се правдаат со соо-
дветни документи; 

б) трошоците во земјата: 
1) провизијата на банката; 
2) придонесот за Сојузната стопанска комора 

според важечките прописи; 
3) интерес на кредитите на вредноста на сто-

ките франко југословенска граница за период од 
90 дена од денот на почеткот на користењето на 
кредитот; 

4) данокот на промет на кредитите за обртни 
средства на' вредноста на стоките' франко југо-
словенска граница, според важечките прописи; 



Среда, 31 јули 19-63 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 30 - Страна 711 

5) трошоците на поморските и речните луки 
според важечката тарифа и шпедитерските тро-
шоци до 60 динар-и за 1 тон стоки. Во овие трошоци 
се вклучени сите троопоци во врска со истоварот, 
натоварот и опремата на вештачко ѓубре на ку-
пувачите. Ако вештачко ѓубре се увезува со желе-
зница, се признаваат шпедитерски трошоци во износ 
до 50 динари по еден тон, во кој се вклучуваат и 
трошоците во врска со примањето и отпремањето 
на вештачко ѓубре на купувачите; 

6) трошоците на квантитативното и квалитатив-
но!^ преземање на стоките во странство до 45 ди-
нари за еден тон; 

7) трошоците за ваѓање и испраќање мостри, ка-
ко и трошоците за анализи и издавање цертификат 
од страна на домашни институти односно4 заводи 
според одобрената тарифа на институтот односно 
заводот. Мострите се земаат, и тоа една мостра на 
вагон, додека четири мостри на шлеп и до 8 мостри 
на брод; 

8) трговскиот рабат и маржа во височината што 
ќе ја определи надлежниот орган; 

9) трошоците за складирање до З.ООО динари за 
еден тон. За складирање на увезените количини 
вештачко уѓбре е потребна претходна согласност од 
Југословенската земјоделска банка; 

10) трошоците за царинско евидентирање, според 
важечките прописи; 

11) трошоците за такса за постапката според ца-
ринската декларација (тар. број 75 од Законот за 
административните такси („Службен лист на ФјНРЈ", 
бр. 28/59, 23/61 и 53/62);. 

За непакувано вештачко ѓубре ќе се призна-
ваат трошоците за пакување до 30 динари за еден 
килограм. 

6. За пресметување на разликата во цените на 
вештачките ѓубриња од увозот Југословенската зем-
јоделска банка може на име трошоци да наплати 

ЈИајмнргу до 0,10% од вредноста на вештачките ѓуб-
риња франко југословенска граница. 

7. Ознаката на квалитетот се должни во ф а к -
турата да ја внесат корисниците на регресот и 
увозниците, без оглед дали продажбата им ја вршат 
непосредно на потрошувачите од точката 1 на Од-
луката. Увозниците врз фактурата го означуваат 
бројот и датумот на документот за анализата извр-
шена од страна на домашен институт односно завод, 
што се должни да ги прибават според точката 6 
од Одлуката. 

Врз вреќите во кои се испоручава мешано ѓубре 
од домашно производство мора да се означи кои 
суровини се употребени за производство на меша-
ното ѓубре и содржината на активната материја 
изразена во процент. 

8. Стопанските организации што се занимаваат 
ео промет на вештачки ѓубриња, се должни на де-
нот на влегувањето во сила на оваа наредба да 
извршат попис на запасите на вештачко ѓубре од 
домашно производство односно од увоз според ви-
довите од точ. 2 и 3 на Одлуката. Точноста на по-
писот је заверува органот на управата на општин-
ското собрание надлежен за работите на земјодел-
ството на чие подрачје е седиштето на стопанската 
организација. По еден примерок од заверениот 
записник за утврдените запаси им доставуваат 
стопанските организации што го извршиле пописот 
— на Службата на општественото книговодство на 
онаа банка ка ј која имаат жиро-сметка и на оп-
штинскиот пазарен инспекторат во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа наредба. 

На запасите утврдени според ставот 1 од оваа 
точка стопанските организации што се занимаваат 
со промет на вештачки ѓубриња остваруваат регрес 
за вештачкото ѓубре од домашно производство од 
точката 2 став 1 под а) на Одлуката кога им го 
продаваат и испорачат на купувачите од точката 
1 под 1 до 6 на Одлуката, со поднесување на бара-
ње до филијалата на Народната банка како основ-
на организациона единица на Службата на опште-
ственото книговодство к а ј која имаат жиро-сметка. 

Во барањето за регрес стопанските организации 
што се занимаваат со промет на вештачко ѓубре, 
кон кое ја приложуваат документацијата од точката 
3 на ов^а наредба задолжително ги означуваат ред-
ните броеви на вештачките ѓубриња к а ј кои се 
тие внесени во записникот при пописот на ѓубри-
њата од домашно производство. 

9. За вештачките ѓубриња што се увезени во 
земјата до денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба, Југословенската земјоделска банка ќе ја 
пресмета разликата во цената според одредбите од 
Наредбата за примена на Одлуата за давање ре-
грес при купувањето на вештачко ѓубре и средства 
за заштита на растенијата за потребите на земјо-
делството и шумарството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/61). 

10. Како погони на други стопански организации 
и установи што се занимаваат со земјоделско про-
изводство самите или во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители (точка 1 под 1 
на Одлуката) се подразбираат такви организациони 
единици на купувачите за чија дејност се води 
издвоена евиденција во рамките на централното 
книговодство. 

11. Како продажна цена од точката 2 став 2 на 
Одлуката се подразбира продажната цена на ве-
штачките ѓубриња и на суровините на денот на 
влегувањето во сила на оваа наредба. 

12. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за регрес за вештач-
ки ѓубриња од домашно производство според точ. 1 
и 8 став 2 на оваа наредба во поглед на пресметка-
та и потполноста на документацијата се точни, го 
одобрува износот на регресот во корист на жиро-
сметката на корисникот на регресот, и тоа на то-
вар на сметката бр. 630-20 — Регрес при продажбата 
на вештачко ѓубре. 

13. Ако кон барањето за регрес се приложуваат 
преписи на изворни документи (фактури и слично), 
тие мораат да бидат потпишани од овластените лица 
и врз нив мора да биде натиснат печатот на кори-
сникот на регресот односно на увозникот, а извор-
ните документи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој изворен документ кој се поднесува на 
увид да означи дека регресот е исплатен. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за примена 
на О б у к а т а за давање регрес при купувањето на 
вештачко ѓубре и средства за заштита на растени-
јата за потребите на земјоделството и шумарството. 

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

. Бр. 2110/1 
25 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

511. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за пре-

станок на важењето на највисоките продажни цени 
за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/61), во врска со членот 5 став 1 и членот 7 
став 2 од Уредбата за основување и укинување 
определени сојузни органи на управата (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/62) во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за индустрија, Сојузниот секре-
таријат за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РУДНИКОТ НА ЈАГЛЕН КОЈ 
МОЖЕ СЛОБОДНО ДА ГИ ФОРМИРА ПРОДАЖ-

НИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. Продажните цени на јагленбт може слободно 
да ги формира рудникот на мрк јаглен Меѓумурски 
јагленокоп^ Му реко Средиште. 
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2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 605 
26 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, с. р. 

512. 

Врз основа на членот 113 став 2 од Законот за 
печатот и другите видови информации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/60), Сојузниот секретаријат 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕ ДЕЛОВНИ КНИГИ НА СТРАНСКИТЕ 

ИНФОРМАТИВНИ УСТАНОВИ 

1. Странските информативни установи се дол-
жни за своето материјално и финансиско работење 
да водат: 

1) книга на приходите и расходите; 
2) книга на влез и излез на материјали; 
3) попис на инвентарот. 
Деловните книги од ставот 1 од оваа точка ги 

заверува, пред почетокот на запишувањето на пода-
тоците, Сојузниот секретаријат за информации. 

2. Книгите од точката 1 на ова упатство се во-
дат според вредноста изразена во динари, со тоа 
што материјалите и инвентарот се искажуваат и 
според видот и количината. 

3. Годишен извештај за своето материјално и 
финансиско работење странските информативни 
установи му доставуваат на Сојузниот секретаријат 
за информации до 31 јануари во наредната година 
за изминатата година. 

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

, Бр 5—5037 
19 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

513. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЦИ 
ЗА ЗАКОВКИ И ЧЕЛИЧНИ БЕЗРАБНИ ЦЕВКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следниве југословен-
ски стандарди: 

Челици за заковки, Технички 
услови за изработка и испорака - J U S С.В0Ј50б 

Челични цевки ,без раб, ладно 
влечени или ладно валани, без гаран-
тирани механички особини. Технички 
услови за изработка и испорака - JUS С.В5.030 

Челични цевки без раб, ладно вле-
чени или ладно валани, со нормал-
ни толеранции на мерките. Форма и 
мерки - - - - - - - - JUS С.В5.230 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ора решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за ^ н д а р ^ у м ^ и ј а кое е 
составен дел од ова решение. 

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

Бр. 04-5204/1 
19 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за стандар-
дизација, 

инж. Славољуб - Виторовиќ, с. р. 
514. 

Врз основа на членот 56 став 3 од Законот за 
превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46''57 и 48/59), по одобрение од Сојузниот секре-
таријат за сообраќај и врски, Управниот одбор на 
Заедницата на Југословенските железници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ЖЕЛЕЗНИЧ-
КИ СТАНИЦИ РАБОТНО ВРЕМЕ HORE, ВО НЕ-
ДЕЛА И СО ЗАКОН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРАЗНИЦИ 

1. Заради подмирување зголемените потреби во 
стопанството од превоз на стоки на Југословенските 
железници и заблажување на тешкотиите наста-
нати поради недоволните превозни капацитета во 
товарни коли во сите железнички станици во кои 
просечниот дневен натовар и истовар изнесува 20 
и повеќе коли се воведува работно време ноќе, во 
недела л со закон определените празници — за 
примање, издавање и известуваше за пристигањето 
на колски пратки од страна на железнички стани-
ци и за натовар, истовар и примање извештаи за 
пристигањето на колски пратки од страна на ис-
праќачи одно-сно пр-иматели. 

2. Железничките транспортни претпријатија ќе 
ги определат железничките станици кои ќе го вове-
дат работното време според точката 1 од ова ре-
шение и ќе го објават на начинот предвиден во 
членот 56 став 4 од Законот за превозот на же-
лезниците. 

3. Железничките транспортни претпријатија мо-
жат да го воведат работното време според точката 
1 од о^а решение и во железнички станици во кои 
просечниот дневен натовар и истовар изнесува по-
малку од 20 коли, во спогодба со околиската сто-
панска комора, односно со републичката стопанска 
комора ако не постои о кол иска стопанска комора. 

4. Поблиски упатства за спроведување на ова 
решение ќе донесе генералниот директор на Заед-
ницата на Југословенските железници. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавуваното во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2294 
12 Јули 1963 година 

Белград 
Заедница, на Југословенските железници 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Александар УшѕуилиЌ, с. р. 

515. 
Врз основа на члееот 63 точка 3 од Законот за 

организацијата на Југословенските железници („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 15/63), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, собранието на Заедница-та 
на Југословенските железници донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ,ОТ НА 
СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Во Тарифата за превозот на стоки на пру-

гите на Југословенските железници, Дел 3 — Та-
рифен: е пристојбѕ, што е нмечатена во издание на 
Заедницата на Југословенските железници, а која 
важи од 1 август 1958 годеше во научниот број в 



Среда, 31 јули 19-63 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бро ј 30 - Страна 713 

во одделот под А. Колска девгубмва одредбата под 
а) се менува и гласи: 

,,а) за прекорачено прописаног режа утовара 
ИЛИ одношења, или задржавања кела преко про-
писаног рока због вршења царинских, ветеринар-
сетих, фитосанитетских или других радњи, ради 
истовара или утовара претега, ради претовара кола 
због неправилног товарења, ради поправке товара 
или прекида превода, ради сметњи ири превозу — 
за једна кола и, један час — — — Дин. 1.0(00". 

2. Ова р е ш е ш е влегува во сила осмиот ден ОА 
дск от на објавувањето во „Службен дис? на СФРЈ". 

Бр. 96' 
25 јули 1963 година 

Белград 

Заедница на Југословенските железници 

Претседател 
Генерален директор, на собранието, 

др Манијак ДертстиЈа , с. р. Владимир ЃујкѕЌ, с. р. 

516. 

Врз основа на членот 45 став 1 точка 7 од За-
конот за банките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/61, 30/62 и 53/62), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, Управата во Народната банка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА КРЕДИТИТЕ ШТО 

НАРОДНАТА БАНКА ИМ ГИ ДАНА НА 
ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 

1. На кредитите што им ги дава на деловните 
банки, Народната банка наплатува интерес по но-
рмата од 6% годишно, сметајќи од денот на корис-
тењето на кредитот. 

2. На неискористениот износ па кредитот од то-
чката 1 на ова решение Народната банка наплатува 
интерес од деловните банки по нормата од 1% 
годишно. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да валас Решението за интерес-
ните норми на кредитите кај Народната банка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 27/61 п 45/62). 

4. Ова решевме влегува во сила осмиот ден ОД 
денот на објавувањето "во „Службен лист на СФРЈ4'. 

О. бр. 60 
18 јули 1963 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
Никола МИЛИНИЌ, С. р. 

По извршеното сдравнување со изворниот текст 
утврдено е дека ве текстот на Посебните узанси во 
угостителството и текстот на Меѓународниот хотел-
ски телеграфски1 код за порачка на соби, објавен 
во „Службен лист на СФРЈ4% бр. 28/63, се поткрад-
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПОСЕБНИТЕ УЗАНСИ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО 

Во Меѓународниот хотелски телеграфски код за 
порачка на соби што е составен дел на Посебните 
узанси во угостителството, наместо ежратеницата: 
„Podvyl" треба да стои скратеницата: „Poidyl". 

Од Сојузната стопанска комора, Белград, 23 
јули 19ва година^ 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став I точка 3 од Уставот, а на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛ-
СКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

I 
Се отповикува 
Франце Хочевар од должноста на извонреден и 

ополвомошен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Полска. 

II 
Се назначува 
Љубо Бабиќ, досегашен опоетномошеи амбасадор 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден и ополномошен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Народна Република Полска. 

ЈП 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
15 јули 1963 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА 

I 

Се отповикува 
др Алеш Беблер од должноста на извонреден 

to ополпомошен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Лндонезија^ 
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II 
Се назначува 
Фрањо Кнебл, досегашен ополномоштен амбаса-

дор во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномошен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Индонезија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 16 

15 Јули 1963 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надоврешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА КИПАР 
I 

Се назначува: 
Бранко Вучиниќ, досегашен ополномошен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надоврешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Кипар. 

II 
Државниот секретар за надоврешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 16 

15 јули 1963 година 
Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на членот 106 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), а. 
во врска со чл. 34 и 35 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

За шеф на Кабинетот на претседателот на Со-
јузниот извршен совет се назначува Лазар Максин, 
досегашен шеф на Кабинетот на претседателот на 
Сојузната народна скупштина. 

Б бр. 96 
18 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совеФ 

Врз основа на членот 106 од -Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), а 
во врска со членот 34 од Законот за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За државен потсекретар во Сојузниот извршен 

совет се назначува Вујица Гај гановиќ, досегашен 
помошник секретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија. 

Б. бр. 95 
18 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. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За државен потсекретар во Сојузниот извршен 

совет се назначува Владо Ивковиќ, началник на 
Управата за персонални работи на Сојузниот извр-
шен совет. 

Б. бр. 84 
18 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. 53/57), 
Сојузниот извртен совет донесува 

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

СТВО 
За државен потсекретар во Сојузниот секрета-

ријат за правосудство се назначува Ѓуро Меденица, 
поранешен сојузен јавен правобра-нител. 

Б. бр. 94 
18 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 став 2 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З,А НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОСВЕТА и 

КУЛТУРА 
За државен советник во Сојузниот секретаријат 

за просвета и култура се назначува Карол Кос, 
директор на Заводот за стручно образование на 
Социјалистичка Република Словенија. 

Б. бр. 88 
1в јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболиќ, е. ft 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, е. р. 
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Врз основа на 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 НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 

За помошник секретар во Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство се назначува 
Андрија Шубат^ досегашен генерален директор на 
Земјоделскиот комбинат „Беље". 

Б. бр. 85 
18 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

r Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на 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 НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за земјоделство и шумарство се назначува Јор-
дан Блажевски, секретар на Советот за земјодел-
ство на Сојузната стопанска комора. 

Б. бр. 91 
18 јули 1963 година 

Б е а д е р , , ^ м 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

Михајловиќ, досегашен државен советник во исти-
от Секретаријат. 

Б бр. 90 
18 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 став 2 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузн,иот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИ-

РАЊЕ 

За државен советник во Сојузниот завод за 
стопанско планирање се назначува Никола Шкун-
дриќ, виш советник во истиот Завод. 

Б. бр. 87 
18 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. 53/57) и 
членот 5 од Уредбата за Сојузната комисија за вер-
ски прашања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗ-

НАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

Врз основа на 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 НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО И ШУМАРСТВО 

За државен потсекретар во Сојузниот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство се назначува 
Милун Ивановиќ, досегашен помошник секретар во 
истиот Секретаријат. 

Б. бр. 93 
18 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. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТИ СТО-

ПАНСКИ РАБОТИ 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
ј а т за општи стопански работи се назначува Милан 

За потпретседател на Сојузната комисија за 
верски прашања се именува Мато Радуловиќ, досе-
гашен помошник сојузен секретар за внатрешни 
работи. 

Б. бр. 89 
18 јули 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за Советот 
за прашањата на иселениците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА 

ПРАШАЊАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 

. За секретар на Советот за прашањата на исе-
лениците се именува Бранко Павиќ, секретар на 
поранешниот Совет за прашањата на иселениците. 

Б. бр. 96 
18 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 6 од Уредбата за Издавач-
киот завод „Југославија" („Службен лист на ФНРЈ" 
бр 47/62), Сојузниот секретаријат за просвета и 
култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ИЗДАВАЧКИОТ ЗАВОД „ЈУГОСЛАВИЈА" 
НА 

за-1. За членови на советот на Издавачкиот 
вод „Југославија" се именуваат: 

1) Осман Ѓикиќ, секретар на Комисијата за 
културни врски со странство; 

2) Стојан Ќелиќ, доцент на Академијата за ли-
ковни уметности во Белград; 

3) Ели Финци, театарски критичар; 
4) Васја Предан, уредник на списанието „Наши 

разгледа ' од Љубљана 
5) Мирко Сарделиќ, началник на одделение во 

Сојузниот секретаријат за информации. 
2. Согласно со одредбата од членот 6 на Уред-

бата за Издавачкиот завод „Југославија" три члена 
на советот избира работниот колектив на Заводот 
од својата средина, а директорот на Заводот е член 
на советот според својата положба. 

Бр. 14-2398/1 
23 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за просвета и култура, 
Јанез Випотник, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стража 

494. Уредба за измена на Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата 697 

495. Уредба за измени и дополиинеја на Та-
рифата за данокот на промет — — — 697 

Страна 
501. Одлука за пропишување Тарифа и тех-

нички услови за користење и вршење 
услуги на помошната локомотивска вуча 
во Сипскиот канал — — - — — 699 

502и Одлука за давање регрес при продажбата 
на вештачки ѓубриња за потребите на 
земејоделството и шумарството — — — 700 

503. Одлука за измена на Одлуката за давање 
регрес за продадените и испорачаните 
количини на огревни материјали за потре-
бите на широката потрошувачка — — 702 

ч 
504. Одлука за дополнение на Одлуката за 

определување на највисоките продажни 
цени за одделни производи — — — — 702 

505. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени 
за определени производи - - - 702 

506. Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени 
за трупци за лупење и режање, рудничко 
(јамско) целулозно, техничко обло и инду-
стриско (дестилирано и танинско) дрво од 
ела и смрека, бука, даб и костен — — 

507. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за Тарифата на максималните 
провизии и надоместоци за услугите во 
вршењето на кредитни и други банкарски 
работи — 

702 

- - - - - - - 703 

496. Уредба на измени на Уредбата за надо-
местоците на патните и другите трошоци 
на јавните службеници — — — — 698 

497. Одлука за отворање Амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Порто Ново — Република 
Дахомеј - — - — — 699 

498. Одлука за отворање Амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Кампала — Уганда — — — 699 

499. Одлука за отворање пратеништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република 
Југославија во Сана — Јеменска Арапска 
Република — — — — — — — — 699 

500. Одлука за затворање на Генералниот 
конзулат на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Јоханесбург — 
Јужноафричка Република — — — — 699 

508. Правилник за тарифниот систем за про-
дажба на електрична енергија — — — 703 

509. Наредба за начинот и условите за давање 
кредити од средствата на фондовите на 
Заедницата на социјалното осигурување 709 

510. Наредба за примена на Одлуката за да-
вање регрес при продажбата на вештачко 
ѓубре за потребите на земјоделството 
и шумарството — — — — — — — 710 

511. Наредба з а определување рудникот на 
јаглен кој може слободно да ги формира 
продажните цени на јагленот — — — 711 

512. Упатство за водење деловни книги на 
странските информативни установи — 712 

513. Решение за југословенските стандарди за 
челици за заковки и челични безрабни 
цевки — — — — — — — — — 

514. Решение за воведување во определени 
железнички станици работно време ноќе, 
во недела и со закон определените 
празници — — — — — — — — 

515. Решение за измена на Тарифата за 
превозот на стоки на пругите на Југо-
словенските железници 

712 

712 

- - - - 712 

516. Решение за интересната норма на кре-
дитите што Народната банка им ги дава 
на деловните банки — — — — — — 713 

Исправка на Посебните узанси во угостител-
ството — — — — ,— — — — — 713 
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