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БЕЛГРАД 
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Цена на овој број е 40.— дин. - п р е т -
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Р е д а к ц и ј а : Улица Јована Ристик а бр, 
1. Пошт. ф а х 236.— Т е л е ф о н и : д е в ' 
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Слу-
жба за претплата 51-732 и Продавна 

служба 51-671. 

598. 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ЦЕНИТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ ШТО ГИ КОРИСТАТ СТОПАНСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Уредбата за цените на комуналните произ-

води и услуги што ги користат стопански органи-
зации, државни органи и установи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/58 и 39/58) во членот 2 ставот 2 
се менува и гласи: 

„Не може да се пропише стопански организа-
ции, државни органи, установи, други организации 
и категории потрошувачи на производи односно ко-
рисници на услуги — за производи и услуги на ко-
мунални стопански организации или комунални 
служби да плаќаат надоместоци ако не ги користеле 
тие производи или Услуги." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Не може да се пропише единици и установи на 

Југословенската народна армија за воени возила да 
плаќаат надоместоци за комунални услуги на ко-
мунални стопански организации или комунални слу-
жби." 

Член 2 
По членот 3 се додава нов член За, кој гласи: 
„Единици и установи на Југословенската на-

родна армија плаќаат во паушални износи надо-
местоци за комунални услуги што им ги вршат 
комунални стопански организации или комунални 
служби, ако надоместоците за тие услуги од при-
чината на воена природа не можат да се пресме-
туваат и плаќаат на начин на кој ги плаќаат други 
корисници. 

Паушалните износи на надоместоците според 
ставот 1 на овој член се определуваат со договори 
помеѓу комунална стопанска организација односно 
комунална служба, како вршител на комуналните 
услуги, и единицата односно установата на Југо-
словенската народна армија како корисник на тие 
услуги. 

Ако вршителот и корисникот на комунална у-
слуга не постигнат спогодба за височината на пау-
шалниот износ на надоместокот, тој износ го утвр-
дува арбитражната" комисија при општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на стопан-
ството, која се состои од три члена. Едниот член на 
арбитражната комисија го определува корисникот 
на комуналната услуга, другиот член го определува 
вршителот на комуналната услуга, а третиот член, 
кој е претседател на комисијата, го определуваат 
првите два члена. Ако првите два члена не се спо-
годат во поглед на третиот член, него ќе го опре-
дели ОКОЛИСКИОТ орган на- управата надлежен за 
работите на стопанството. 

Одлуката на арбитражната комисија е конечна." 

Член 3 
Вршителот и корисникот на комунални услуги 

можат да се спогодат надоместоците за комунални 
услуги направени пред почетокот на применува-
њето на оваа уредба да се пресметуваат и плаќаат 
на начинот уврден со членот 2 на оваа уредба, ако 
надоместокот за комунална услуга не е пресметан 
и платен до тој ден. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 ноември 1963 година. 

Р. п. бр. 198 
2 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

599. 
Врз основа на точката 6 од главата XVII на 

Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВИ ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 
1. Во Одлуката за употреба на средствата за 

изградба на складови за сместување и чување на 
државните материјални резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63) во точката 2 бројот: „2.000" се 
заменува со бројот: „1.200". 

2. Во точката 3 бројот: „1.900" се заменува со 
бројот: „2.700". 

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

Р. п. бр. 199 
2 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

600. 
Врз основа на членот 159 став 2 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Со-
јузниот секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА РОКОВИТЕ ЗА 
ВРАЌАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ КРЕДИТ ОД СТРАНА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКАТА РАЗМЕНА И ЗА 
НОРМАТА ПО КОЈА ЌЕ СЕ СМЕТА ИНТЕРЕСОТ 

НА ТОЈ КРЕДИТ 
1. Во Наредбата за роковите за враќање на 

девизниот кредит од страна на претпријатијата за 
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унапредување на надворешнотрговската размена и 
за нормата по која ќе се смета интересот на тој 
кредит („Службен лист на ФНРЈ" бр. 41/62) во 
точката 3 ставот 1 зборовите: „15 години" се заме-
нуваат со зборовите: „20 години". 

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

Бр. 3-11168/1 
26 септември 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

601. 
Врз основа на членот 83 став 3 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот се-
кретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРО-
ДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

ПА ПАЗАРИ 

1. Во Наредбата за определување условите за 
купување и продажба на селскостопански произ-
води на пазари ^Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58, 
25/58, 37/58 и 25/59) во точката 2 по ставот 2 се 
додава нов став 3, кој гласи: 

„Со прописите од ставот 1 на оваа точка може 
да се определи дека индивидуалните производители 
се должни да ја истакнуваат цената на стоките што 
ги продаваат на пазар." 

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

Бр. 4489/1 
5 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар за трговија, 
Драгутин Косовац, с. р. 

602. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

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

Р Б Ш Б Н И Б 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Гумени плочи за обувки — — JUS G.D1.044 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за производи од гума („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/54). 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение престанува да важи на 31 декември 1963 
година. 

3. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува нов југословенски стандард, 
издание на 1963 година, со следниов наслов и 
ознака: 

Производи од гума. Гумени плочи " 
за обувки — - - — — — — JUS G.D1.044 

4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, и е составен дел 
,од ова решение. 

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1964 година. 

Бр. 24-6645/1 
7 октомври 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

603. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМЕ-
НИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИОТ и ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за-стан-

дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Гумени подлошки за поставување 
под шини. Технички услови за из-
работка и испорака — — — - — JUS Р.В 1.912 

Гумени заптивни прстени за гла-
ви на полуспојници за парно грееше 
на коли. Технички услови за изра-
ботка и испорака — — — — — JUS P.F6.901 

Гумени заптивачи за клипови на 
кочни цилиндри. Технички услови за 
изработка и испорака - - - - JUS P.G2.9G1 

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

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

Бр. 05—6646/1 
7 октомври 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандар дизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

604. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

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

ДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Испитување на текстил. Опреде-
лување на пречникот на волненото 
влакно. Метода на проекционен ми-
кроскоп - - - - - - - - JUS F.S2.210 

Испитување на текстил. Опреде-
лување на должината на текстилни-
те влакна со поединечно мерење на 
влакната - - - - - - - - - JUS F.S2.211 

Испитување на текстил. Опреде-
лување иа титарот на текстилни-
те влакна - - - - - - - - JUS F.S2.212 

Испитување на текстил. Опреде-
лување на прекинувачката сила и 
прекинувачкото издолжување на пое-
динечни влакна — — — — — — JUS F.S2.213 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, и се соста-
вен дел на ова решение. 

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

Бр. 10-6655/1 
5 октомври 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандард изациј а, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

605. 

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

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

СТА НА ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕПИЛА ЗА 
ОБУВКИ 

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

Методи на испитување на лепила 
за обувки. Отпорност спрема симнува-
вањето и раздвојувањето — — — JUS Н.К8.101 

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

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1964 година. 

Бр. 24—6647/1 
Ч октомври 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенските завод за 
стандардизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

606. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
39/62), Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВОЛНЕ-

НО ВЛАКНО 

1. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Волна—Волнено влакно - JUS F.B1.011—1956 
донесен со Решението за престанок на важењето на 
југословенскиот стандард за волнено влакно — из-
дание од 1953 година и за донесуваше нов југосло-
венски стандард за волнено влакно — издание од 
1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56). 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение престанува да важи на 31 декември 1963 
година. 

3. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува нов југословенски стандард, 
издание на 1963 година, со следниов наслов и оз-
нака; 

Волна. Волнено влакно — -^ — JUS F.Bl.Olf 
4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, и е составен 
дел од ова решение. 

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 јануари 1964 година. 

Бр. 10-6526/1 
7 октомври 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизаци ј а, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

607. 
Врз основа на членот 86, во врска со членот 89 

став 3 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани („Службен 'лист на 
ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 
и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот за формирањето един-
ствени стопански комори („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62), претставниците на советите на 
Сојузната стопанска комора за земјоделство и пре-
храмбен индустрија, за трговија, за надворешна 
трговија и на Главниот сојуз на земјоделските за-
други на Југославија на состанокот одржан на 25 
септември 1963 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНКАТА 

1. Највисоката цена по која стопанските орга-
низации што се занимаваат со промет односно пре-
работка на жито и стопанските организации што 
вршат набавка на жито за сопствени потреби мо-
жат да купуваат пченка од земјоделски и други 
производителски организации и од земјоделски за-
други, е 42 динари за 1 кг пченка во зрно. 

2. Цената се подразбира франко натоварено во 
вагон односно во друго превозно средство станица 
на продавачот или франко магацин на купувачот 
железничка станица на продавачот, и тоа за пчен-
ка во зрно, здрава, без знаци на мувла и без туѓ 
вкус и миризба подобна за човешка односно за 
храна за^ добиток, незаразена со житни болести или 
штетници, сува, со 14% влага, до 2в/? дефектни зрна 
и до 1% кршени зрна. 

Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага од проценет предвиден во ставот 1 на оваа 
точка, цената од точката 1 на овој договор се зго-
лемува или немалува во однос 1:1 за секој процент 
на влага. 

3. Цената од точката 1 на овој договор важи и 
кога се купува пченка во клас. Во тој случај те-
жината на пченката во зрно се добива кога од 
вкупната тежина на пченката во клас ќе се одбие 
вкупната тежина на кочанката. 

4. Овој договор е задолжителен според чл. 86 
и 88 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани. 

5. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 21-23580/1 
10 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Претседател, 
Душан Богданов, с. р. 
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608. 

Врз основа на членот 86, во врска со членот 89 
став 3 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16V62 
и 4/63) и со чл. 2 и 4 од Законот за формирањето 
единствени стопански комори (. Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62), а во смисла на одредбите од На-
редбата за договарање на цените по кои стопански-
те организации ќе купуваат селскостопански про-
изводи од задружните и селскостопанските произво-
дителски организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/58), претставниците на советите на Сојузната 
стопанска комора за земјоделство и прехранбена 
индустрија, за трговија, за надворешна трговија 
и на Главниот сојуз на земјоделските задруги на 
Југославија на состанокот одржан на 25 ,септември 
1963 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СВИЊИ, ГОВЕДА И 

ОВЦИ 

1. Највисоките цени по кои стопанските орга-
низации што се занимаваат со промет односно пре-
работка на свињи, говеда и овци можат наведениот 
добиток да го купуваат од земјоделски и други про-
изводителски организации и земјоделски задруги, 
се: 

Динари 
за 1 kg 

1) свињи за „бекон" 
I класа со тежина од 80 до 95 kg по парче 320 

И v „ „ „ SO до 95 „ „ „ 300 
2) прима месести свињи 

со тежина од 80 ДО 95 kg no парче 285 
„ над 95 до 110 It t, 290 
„ над 110 до 125 11 tt и 300 

месести свињи 
со тежина од 80 95 kg no парче 275 
„ „ над 95 ДО 110 it it 280 

„ над 110 ДО 125 „ tt a 290 
над 125 it tt tt 290 

полумасни свињи 
со тежина од 80 ДО 95 kg no парче 275 

над 95 ДО 110 it a 280 
над 110 ДО 125 11 it it 285 

масни свињи 
со тежина од 80 ДО 95 kg no парче 270 

над 95 ДО 110 tt tt t% 275 
над 110 ДО 125 11 it ^ 280 
над 125 ti tt it 280 

6) други свињи 
(излачени првенци и нерасти) — — 

7) млади јунчиња до 18 месеци — благородни 
раси 

1а класа — рандман 58% — — — — 
I „ — рандман 55% — — — — 

II „ — рандман 52% — — — 
8) постари јуПчиња до 36 месеци — благо-

родни раси 
1а класа — рандман 56% — — — — 
I „ — рендман 54% — — — — 

II „ — рандман 50% — — — — 
III „ — рандман 46% — — — — 

9) млади јуПчиња до 18 месеци — мелези на 
„бута" со благородни раси 

I класа — рандман 54% — — — — 
II „ — рандман 52% — — — — 

III „ — рандман 50% — "— — — 
10) постари јунчиња до 36 месеци — мелези 

на „бута" со племенити раси 
I класа — ранд ман 54% — — — — 

II „ — рандман 52% — — — — 
III ж — рендман 50% — - — — 

- 270 

285 
275 
260 

285 
275 
260 
230 

240 
215 
195 

240 
215 
195 

11) млади чунчиња до 18 месеци — ,,бута' 
I класа — рандман 52% — — — — 

II „ — рандман 48% — — — — 
III „ — рандман 45% — — — — 

12) постари јунчиња до 36 месеци - „бута" 
I класа — рандман 50% — — — — 

II „ — р-андман 48% — — — — 
III „ — р-андман 45% — — — — 
IV „ — р-андман 42% — — - — 

13) бикови над 3 години — благородни раси 
1а класа — рандман 56% — — — -
I „ — рвндман 54% — — — — 

II „ — р-андман 50% — — — — 
III „ — рандман 46% — — — — 

14) бикови над 3 години — мелези на „ б у т а " 
со благородни раси 

I класа — ранд ман 52% — — — — 
И „ — рандман 50% — — — — 

III „ — рандман 48% — — -г- — 
15) бикови над 3 години — „бута" 

I класа — рандман 50% — — — -
II „ — р-анд ман 46% — — — -

III „ — рандман 42% — — — — 
16) волови над 3 години — благородни раси 

I класа — рандман 54% — — — — 
II „ — рандман 50% — — — — 

III „ — рандман 46% — —ч — — 
IV „ — рендман 42% — — — — 

17) волови над 3 години — мелези на „Суша" 
со благородни раси 

I класа — рандман 52% — — — — 
II „ — рандман 48% — — — — 

III „ — рандман 45% — — — — 
IV „ — рандман 42% — — — — 

18) волови над 3 години „бута" 
I класа — рандман 50% — — — — 

И „ — рандман 46% — — — — 
III „ — рандман 42% — — — — 
IV „ — рандман 40% — — — — 

19) крави над 3 години — благородни раси 
I класа — рандман 52% — — — — 

„ — ран д ман 48% — — — — 
„ — рандман 45% — — — — 
„ — рандман 42% — — — — 
„ — рандман 40%? — — — — 

20) крави над 3 години — мелези на „бута" 
со благородни раси 

I класа — рандман 50% — — — — 
— рандман 46% — — — — 
— рандман 44%? — — — — 
— рандман 42% — — — — 

„ -— ран д ман 40%? — —, — — 
21) крави над 3 години — „бута" 

II класа — рандман 45% — — — — 
„ — рандман 42%? — — — — 
„ — рандман 40% — — — — 

рандман 40%? 

Динари 
за 1 kg 

II 
III 
IV 
V 

II 
III 
IV 
V 

II I 
IV 
V v „, — ранд ман tuyo — — — 

22) постари јагниња — од 5 до 12 месеци 
I класа — рандман 54% — — — 

v II „ — рандман 50%) — — — 
23) овци и ОБНОВИ над 2 години 

I класа — ран д ман 50%? класа — ран д ман 50%? — — 
II „ — рандман 45% — — 

III „ — рандман 42%? — — 
IV „ — рандман 40%5 — — 

230 
205 
185 

225 
200 
175 
160 

260 
240 
220 
390 

220 
195 
180 

200 
180 
150 

235 
215 
180 
150 

215 
190 
170 
150 

200 
180 
150 
140 

230 
210 
185 
165 
150 

200 
180 
160 
145 
135 

170 
150 
140 
135 

270 
245 

190 
165 
140 
НО 

2. Сите стопански организации iirrq произведу-
ваат добиток за колење во кооперација, трошоците 
на прометот во износот пропишан' од надлежниот 
орган за 1 kg жива мера ќе ги покријат од преми-
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јата — за добиток за кој се дава премија, а за до-
биток за иој не се дава премија — од договорените 
цени. 

3. Ако стопанските организации од точката 1 на 
овој договор наместо жив добиток од таа точка ку-
пуваат месо од тој добиток, за тоа месо тие можат 
да плаќаат најмногу до договорените цени за жив 
добиток зголемени за фактичните трошоци. 

4. Цените се подразбираат за 1 kg жива мера 
франко натоварено. Тежината се утврдува за сви-
њи — по дванаесетчасовно постење или намалување 
за 2% заради нахранетост, за квалитетот според 
JUS Е.К1.011 и JUS Е.С1.020, а за говеда и овци -
по дванаесетчасовно постење, според прописите за 
квалитетот на говеда и овци за колење РК-Е2. 

5. За добитокот од точката 1 на овој договор 
можат на состаноци во републичката стопанска ко-
мора да се постигнат договори за највисоките цени, 
со тоа тие цени да мораат да бидат пониски од це-
ните од овој договор. 

Ако во републичката стопанската комора се по-
стигне договор во смисла на ставот 1 на оваа точка, 
на територијата на односната република важат така 
договорените цени. 

6. За говедата што се извезуваат живи се зголе-
муваат договорените цени од точката 1 на овој дого-
вор за височината на премијата предвидена за 
определена категорија говеда. 

7. Овој договор е задолжителен врз основа на 
чл. 86 и 88 од Уредбата за трговската дејност и тр-
говските претпријатија и дуќани. 

8. Со денот на влегувањето во сила на овој до-
говор престанува да важи Договорот за цените на 
згоени свињи и говеда („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/63). 

9. Овој договор влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 21-23580/1 
12 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузна стопанска комора 

Претседател, 
Душан Богданов, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за оснива-

њето на Југословенската национална комисија за 
Организацијата на Обединетите нации за просвета, 
наука и култура (UNESCO) („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/53), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА СОСТАВОТ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА UNESCO 

I. Се разрешуваат од функцијата на претседа-
тел^ и членови на Југословенската национална ко-
мисија за Организацијата на Обединетите нации за 
просвета, наука и култура (UNESCO), и тоа: 
претседателот: 

1. Марко Ристиќ, книжевник од Белград; 
членовите: 

2. др Зоран Бујас, професор на Универзитетот 
во Загреб 

3. Перо Дјетелиќ, секретар на Комисијата за 
идеолошка работа на ЦК СКЈ х 

4. Света Ѓуриќ, претседател на Просветно-
културниот собор на Собранието на СР Србија 

5. Митра Митровиќ, досегашен директор на Ју-
гословенскиот завод за проучување на училишни 
и просветни прашања 

6. „Душан Поповиќ, амбасадор на СФРЈ во 
Шведска 

7. Јанез Становник, професор на Универзите-
тот во Љубљана 

8. др Драги Този ја, директор на Радио Скопје 
9. др Радивоје Увалиќ, амбасадор на СФРЈ во 

Индија и 

10. Миленко Зрелец, член на Претседателство-
то на ЦК на Сојузот на младината на Југославија. 

11. Во Југословенската национална комисија за 
UNESCO, покрај членовите именувани ЈСО Решени-
ето на Сојузниот извршен совет Б. бр. 53 од 29 ју-
ни 1962 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/62), 
се именуваат, и тоа: 
за претседател: 

1. др Милош Жанко, потпретседател на Сабо-
рот на СР Хрватска, досегашен член на Комиси-
јата; 
за членови: 

2. Гавро Алтман, уредник на весникот „Кому-
нист" — Белград 

3. Осман Ѓикиќ, секретар на Комисијата за кул-
турни врски со странство 

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

5. др Банимир Јанковиќ, проректор на Универ-
зитетот во Белград 

6. Мирјана Крстиниќ, помошник сојузен секре-
тар за просвета и култура 

7. др Милош Мацура, директор на Сојузниот за-
вод за статистика 

8. Владо Маѓариќ, директор на Југословенски-
от институт за заштита на културните споменици 

9. Маријан Матковиќ, книжевник од Загреб 
10. Боривое Мирковиќ, секретар на Меѓународ-

ната комисија на ЦК на Сојузот на младината на 
Југославија 

11. Александар Милоевиќ, професор на При-
родно-математичкиот факултет во Белград 

12. Томо Момировски, новинар на Радио ^Скопје 
13. Марко Ристиќ, книжевник од Белград 
14. инж. Александар Трумиќ, ректор на Уни-

верзитетот во Сараево и 
15. др Предраг Враницки, професор на Фило-

зофскиот факултет во Загреб. 
Б. бр. 124 

9 октомври 1963 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 5 а во врска со членот 7 
од Уредбата за Комисијата за културни врски со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/60), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

I. За членови на Комисијата за културни врски 
со странство што ги именува Сојузниот извршен 
совет се именуваат, и тоа: 

1. Божо Бек, директор на Галеријата на град 
Загреб; 

2. Љубица Дукиќ, претседател на Одборот' за 
просветно-културни прашања на Републичкиот со-
вет на Собранието на СР Србија; 

3. Киро Хаџивасилев, директор на Високата 
школа на политички науки; 

4. Митја Мејак, книжевник од Љубл^на; 
5. Ристо Тошовиќ, сојузен пратеник — член на 

Просветно-културниот совет на Сојузната скуп-
штина. 

II. Председателот на Комисијата е именуван со 
Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр..31 од 
18 април 1963 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/63). 

III. Во Комисијата влегуваат како членови и ли-
цата што ги избират односно определуваат опште-
ствени и стручни организации, установи и органи 
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определени во членот 6 на Уредбата за Комисијата 
за културни врски со странство. 

Б. бр. 123 
9 октомври . 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 47 од Општиот закон за 
организацијата на здравствената служба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

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

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

I. За членови на Советот на Сојузниот завод за 
здравствена заштита се именуваат, и тоа: 

1. Проф. др Зора Благоевиќ, генерален секре-
тар на Сојузот на фармацеутските здруженија 
на Југославија 

2. Проф. др Манојло Будисаељевиќ, шеф на 
Одделението за градна хирургија на Институтот за 
туберкулоза на СР Србија 

3. Проф. др Божидар ѓорѓевиќ, претседател на 
Сојузот на лекарските здруженија на Југославија 

4. Михајло Лековиќ, потпретседател на Цен-
тралниот одбор на Синдикатот на општествените 
служби на Југославија 

5. Проф. др Исидор Папо, генерал-мајор, начал-
ник на Хируршката клиника на Воено-медицин-
ската академија 

6. Мара Рупена, генерален секретар на Југосло-
венскиот Црвен крст 

7. Анте Шегавац, главен секретар на Заедни-
цата на здравствените установи на СР Хрватска и 

8. Милорад Зориќ,4 директор на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување. 

II. Во Советот влегува по еден претставник од 
секоја социјалистичка република. 

III. Во Советот влегуваат и претставници што 
ги избира работниот колектив на Заводот. 

IV. Директорот на Заводот е член на Советот 
по својата положба. 

Б. бр. 122 
9 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 36) од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот завод за ста-
тистика („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57 и 
12/60), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
ЗА ИЗМЕНА НА СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

I. Се разрешуваат од функцијата на претседа-
тел и членови на Советот на Сојузниот завод за 
статистика, и тоа: 
претседателот: 

1. Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за над-
ворешна трговија; 
членовите: 

2. Сретен Бјеличиќ, генерален директор на 
Југословенската заедница на осигурувањето; 

3. Франта Комел, полковник на ЈНА; 
4. др Стане Крашовец, професор на Економ-

скиот факултет во Љубљана; \ 

5. др. Милош Мацура, директор на Сојузниот 
завод за статистика; 

6. Милан Месариќ, член на Извршниот совет 
на Саборот на СР Хрватска; 

7. Франц Талер, потпретседател на Околиската 
стопанска комора во Љубллна; 

8. Урош Видовиќ, досегашен помошник на со-
јузниот секретар за финансии. 

II. Во советот на Сојузниот завод за статистика, 
покрај членовите именувани со Решението на Со-
јузниот извршен совет Б. бр 94 од 24 ноември 1962 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/62), се име-
нуваат, и тоа: 
за претседател: 

1. Никола Миљаниќ, гувернер на Народната 
банка на Југославија; 
за членови: 

2. Милорад Бировљев, помошник сојузен секре-
тар за индустрија; 

3. Никола Гажевиќ, генерал-полковник на ЈНА; 
4. Мухамед Хаџиќ, директор на Заводот за сто-

панско планирање на СР Босна и Херцеговина; 
5. Илија Марјановиќ, советник во Сојузниот се-

кретаријат за финансии; 
6. Анте Новак, на работа во Сојузниот извршен 

совет; 
7. Бранка Савиќ, помошник сојузен секретар за 

здравство и социјална политика и 
8. Антон Полајнер, потпретседател на Централ-

ниот одбор на Синдикатот на индустријата и ру-
дарството. 

Б. бр. 105 
9 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 17 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ 

РАБОТИ 

Во Сојузната комисија за службенички работи 
се именуваат, и тоа: 
за претседател: 

1. Павле Пекиќ, државен потсекретар во Сојуз-
ниот извршен совет; 
за постојани членови: 

2. Раде Галеб, помошник директор на Управата 
за царини на СФРЈ 

3. Љубица Краиновиќ, советник во Сојузниот 
секретаријат за буџет и организација на управата 

4. Владо Николиќ, помошник сојузен секретар 
во Сојузниот извршен совет 

5. Светозар Пеновски, помошник сојузен секре-
тар за трудот 

6. Душан Тратник, помошник сојузен секретар 
за финансии 

7„ Стево Вукадин, помошник началник на Упра-
вата за персонални работи на Сојузниот извршен 
совет. 

Во Комисијата влегуваат и два члена кои, како 
претставници на синдикатот, ги делегира Централ-
ниот совет на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија; 
за повремени членови: 

1. Урош Баиќ, државен советник во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи 
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2. Бошко Чакиќ, ополномоштен министер, начал-
ник на Персоналното одделение на Државниот се-
кретаријат за надворешни работи 

3. др Светомир Јауковиќ, помошник на сојузен 
секретар за здравство и социјална политика 

4. Карел Кос, државен советник во Сојузниот 
секретаријат за просвета и култура 

5. Богдан Перовиќ, заменик на Сојузниот јавен 
обвинител 

6. Владета Селиќ, секретар на Административ-
ната комисија во Сојузниот совет на Сојузната 
скупштина. 

Б. бр. 125 
9 октомври 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 РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА 

Се разрешува од должноста помошник секретар 
во Сојузниот секретаријат за индустрија инж. Алојз 
Дулар заради одење на работа во СР Словенија. 

Б. бр. 1271 

9 октомври 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 ФИНАНСИИ 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за финансии се назначува Душан Тратник, со-
ветник на истиот Сојузен секретаријат. 

Б. бр. 133 
9 октомври 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 ПРОСВЕТА 

И КУЛТУРА 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за просвета и култура се назначува Мирјана 

Крстиниќ, републички секретар за просвета не СР 
Хрватска. 

Б. бр. 132 
9 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршев девет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот зв 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 ТРГОВИЈА 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за трговија се назначува Марко Узелац, помош-
ник секретар во Секретаријатот за трговија на СР 
Србија. 

Б. бр. 131 
9 октомври 1963 година 

Белград , 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членов 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 СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКЧ 

- За државен советник во Сојузниот секретари-
јат за сообраќај и врски се назначува инж. Васи-
лие Драговиќ, главен инспектор за областа на јав-
ните патишта и друмскиот сообраќај во Сојузниот 
сообраќаен инспекторат. 

Б. бр. 130 
9 октомври 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 29 од Уредбата за статистичкото училиште 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1ор8), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВИШАТА 

СТАТИСТИЧКА ШКОЛА ВО БЕЛГРАД 

За директор на Вишата статистичка школа во 
Белград се назначува Воислав Балабан, досегашен 
началник на Одделението на математичката ста -
тистика во Сојузниот завод за статистика. 

В. бр. 128 
9 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. 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 ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 

За државен советник во Сојузниот скретаријат 
за сообраќај и врски се назначува Лука Дунчевиќ, 
главен инспектор за областа на поморскиот и реч-
ниот сообраќај во Сојузниот сообраќаен инспек-
торат. 

Б. бр. 129 
9 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
сне и Херцеговине" во бројот 23 од 14 јуни 1963 го-
дина објавува: 

Одлука за измени на Одлуката за запишување 
во училиштата за квалификувани работници на 
лицата што не завршиле основно училиште; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Стопанскиот собор на Републичкото собра-
ние одржани на 3 јуни 1963 година; 

Извештај за резултатот на ,изборите на пра-
теници за Просветно-културниот собор на Репу-
бличкото собрание одржани на 3 јуни 1963 година; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Социјално-здравствениот собор на Репу-
бличкото собрание одржани на 3 јуни 1963 године; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Организационо-политичкиот собор на Ре-
публичкото собрание одржани на 3 јуни 1963 го-
дина; 

Правилник за имени и дополненија на Пра-
вилникот за полагање на завршниот испит во ги-
мназијата; 

Одлука за нормите на основните придонеси за 
инвалидското и пензиско осигуравање во 1963 го-
дина; 

Одлука за нормата на придонесот за додатокот 
на деца во 1963 година; 

Измена во Пречистениот список на постојаните 
судски толкувачи. 

Во бројот 24 од 19 јуни 1963 година објавува: 
Одлука за условите за ослободување на сред-

ствата на посебните задолжителни резерви на фон-
довите и за ослободување определени стопански 
организации од обврската за издвојување средства 
во посебните задолжителни резерви на фондовите; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Републичкиот собор на Републичкото со-
брание одржани на 3 и 16 јуни 1963 година; 

Правилник за извршување на Законот за гро-
биштата и гробовите на југословенските борци. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 27 од 24 јули 1963 година 
објавува: 

Уредба за укинување на Вишата управна шко-
ла во Скопје; 

Одлука за условите под кои може да се бара 
учество во обезбедувањето на средства за финан-
сирање на основната дејност на училишта од друга 
општина; 

Одлука за користење на премија за кравјо 
млеко во 1963 година; 

Одлука за именување на претседатели и чле-
нови на одборите на Извршниот совет; 

Решение за давање согласност на Одлуката 
за подривање на непокретните вишоци на рас-
ходи над приходите на Фондот за долгорочно оси-
гурување на Републичкиот завод за социјално 
осигурување утврдени до крајот на 1962 година; 

Решение за одобрување спојувањето на желез-
ничките транспортни претпријатија во СР Македо-
нија; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Републичката комисија за 
физичка култура; 

Одлука за стопите и износите на придонесот 
за социјално осигурување на одделни категории 
лица вон работен однос осигурени според пропи-
сите за социјално осигурување; 

Одлука за мерилата и начинот за распореду-
вање на осигурениците-занаетчии во осигуренички 
разреди. 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
598. Уредба за измена и дополнение на Уред-

бата за цените на комуналните производи 
и услуги што ги користат стопански орга-
низации, државни органи и установи — 831 

599. Одлука за измена на Одлуката за упо-
треба на средствата за изградба на скла-
дови за сместување и чување на држав-
ните материјални резерви 831 

600: Наредба за измена на Наредбата за роко-
вите за враќање на девизниот кредит од 
страна на претпријатија за унапредување 
на надворешнотрговската размена и за 
нормата по која ќе се смета интересот на 
тој кредит 831 

601. ЕГаредба за дополнение на Наредбата ,за 
определување условите за купување и 
продажба на селскостопански производи 
на пазари 832 

602. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на индустријата на гума 832 

603. Решение за југословенските стандарди за 
гумени материјали за потребите на желез-
ничкиот и друмскиот сообраќај 832 

604. Решение за југословенските стандарди за 
методи на испитување на текстил 832 

605. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитување на лепилата за 
обувки 833 

606. Решение за југословенскиот стандард за 
волнено влакно 833 

607. Договор за највисоките цени на пченката 833 
608. Договор за највисоките цени на свињи, 

говеда и овци , 834 
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