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БЕЛГРАД 
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80. 

Врз основа на членот 48 од Основниот закон 
за јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
индустрија, Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врс^и пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ И НА-

ПЛАТНИТЕ НА ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се определу-

ваат димензиите и најголемата дозволена вкупна 
тзжина на друмските возила, како и широчината 
ка наплатките на запрежните возила, во сообраќа-
јот на јавните патишта. 

Член 2 
Друмски возила можат во сообраќајот на јавни 

патишта да се користат само ако, заедно со товарот, 
се во границите на димензиите (дозволен габарит) 
и најголемите дозволени вкупни тежини опреде-
лени со овој правилник, а запрежните возила — 
ако и широчината на наплатките им одговара на 
мерите утврдени со овој правилник. 

Распоредот на вкупната тежина на друмските 
возила мора да биде' таков да им одговара прити-
сокот што се пренесува врз коловозот на мерите 
определени oq Основниот закон за јавните патишта. 

На постоен јавен пат што не ги исполнува сите^ 
пропишани технички услови можат да сообраќаат 
друмски возила од ставот 1 на овој член с а м о у к о 
нивните димензии и вкупната тежина им одго-
вараат на техничките услови за таков пат. 

Друмско возило што не ги исполнува условите 
од ст. 1 и 2 на овој член може да сообраќа на јавни 
патишта само врз основа на посебна дозвола изда-
дена врз основа на членот 49 од Основниот закон 
за јавните патишта и под условите утврдени во 
таа дозвола. 

Член 3 
Одредбите од овој правилник за дозволениот 

габарит и за вкупната тежина на друмските возила 
не се применуваат на специјалните воени возила, 
машините, орудијата и направите со сопствен погон 
или без него, ако се во границите на слободниот 
профил на јавниот пат и ако притисоците што се 
пренесуваат врз коловозот им одговараат на норма-
тивите предвидени во членот 46 од Основниот за-
кон за јавните патишта. 

Член 4 
Како друмски возило, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат: 
1) друмски моторни возила и нивни приклучни 

возила, предвидени во Решението за југословен-
ските стандарди од областа на друмските возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/60 — Прилог; 

JUS M.N0.010: Моторни и приклучни возила. Де-
финиции и класификација); 

2) запрежни возила, како и други возила за 
сообраќај на јавни патишта, како што се: велоси-
педи, трицикли, рачни колички и ел.; 

3) машини што се пригодени или според своите 
особини се такви да сообраќаат со помош на соп-
ствен погон на јавни патишта, како што се: парни 
и моторни локомобили, парни и моторни валјци, 
подвижни моторни дигалки и кранови, комбајни, 
булдожери со тркала, разни самоодни машини со 
гасеници снабдени со рамни облоги и ел.; 

4) направи кои се пригодени да се превезуваат 
на сопствени тркала или според своите особини се 
год ни да сообраќаат на јавни патишта, како што 
се: дрешеви, косилки, сеалки, подвижни транспор-
тери, елеватори и ел. 

II. Дозволен габарит 

Член 5 
Друмските возила, заедно со товарот врз нив, 

мораат да бидат во границите »а дозволениот га-
барит определен со максималниот профил и мак-
сималната должина. а 

Максимален профил- е напречниот .пресек на 
просторот што го зафаќа возилото и товарот врз 
него, мерено помеѓу нај истурените делови по ши~ 
рочината и височината на друмското возило однос-
но товарот врз него кога возилото мирува врз рам-
нината на коловозот. 

Максималната должина претставува отетој ание 
мерено помеѓу нај истурените делови на друмското 
возило односно товарот врз него — на челната и 
задната страна од возилото. 

Ако друмски возила сообраќаат закачени ме-
ѓусебно — нивната вкупна должина не смее да ја 
премине максималната должина определена за за-
качените возила. 

Член 6 
Широчината на максималниот профил изнесува 

2,5 метра, а височината 4' метра. 

Член_7 
Максималната должина на друмските возила, 

изнесува, и тоа за: 
1) обично и специјално товарно моторно возило 

и моторно работно возило со две оски — 11 т , 
а со три или повеќе оски — 12 т ; 

2) влекач со полу приколка — 15 т ; 
3) автобус и специјално патничко моторно во-

з и л о — 12 гп, а за други патнички моторни возила 
— б т ; 

4) товарно и патничко моторно возило со згло-
б е н конструктивен состав — 14 ш; 

5) товарна и патничка приколка, обична и спе-
цијална, со една оска — б т , со две оски — 8 т , 
а со три или повеќе оски — 10 т ; 

6) товарно моторно возило со приколка — 16,5 т ; 
7) автобус специјално патничко моторно во-

зило со приколка — 18 ш, а други патнички мо-
торни возилу <Х> приколка — 12 т ; 
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8) ©лио запрежно возило, вклучувајќи и за-
прега — 10 m, а за две меѓусебно закачени запреж-
ни возила, вклучувајќи и запрега — 12 m; 

9) возилата наведени во членот 4 точ. 3 и 4 
ва овој правилник, и тоа за едно. возило — 12 ш, 
а за меѓусебно закачени возила — 18 гп, со тоа да 
можат меѓусебно да се закачуваат само две возила. 

Максималната должина на возилата од точ. 6 
и 7 став 1 на овој член важи и за моторните во-
зила со зглобест конструктивен состав ако имаат 
и посебна приколка- (точка 4)% како и за друмските 
моторни возила што сообраќаат меѓусебно зака-
чени заради тегнење поради расипување или од 
други причини. 

Ако запрегата е впрегната во друмско возило 
наведено во точ. 1 до 7 или 9 на ставот 1 од овој 
член заради тегнење поради расипување на мото-
рот или од други причини, за таков воз важи дол-
жината определена за дру мекото возило што се 
влече, .че сметајќи ја запрегата. 

III. Вкупна тежина на возилото 

Член 8 
Вкупната тежина на возилото ја сочинуваат: 

сопствената тежина на возилото со возачот, при-
бором алатот, како и со уредите и направите трајно 
или привремено инсталирани врз возилото (JUS 
M.N0.012) и тежината на товарот односно патни-
ците и другите лица врз него. 

Тежината на товарот треба да е рамномерно 
распоредена во товарниот простор односно просто-
рот за сместување. Ако тоа не е можно поради 
конструкцијата на возилото или природата и фор-
мата на товарот или поради други причини, распо-
редот мора да биде таков да не биде ниедна од 
еднокатните оски оптоварена над 10 тони, а двој-
ната оска — над 16 тони, со тоа што пренесувана«? 
на притисокот преку тркалата врз коловозот да не 
премине 125 kg на 1 cm широчина на наплатката 
на возилото со пумпани или сунѓерести гуми или со 
други слични еластични тркала, односно 80 kg на 
1 cm широчина на наплатката на тркалата со же-
лезни наплатки. наплатки од полна гума или син-
тетичка материја или други слични наплатки, а 
преку гасеници — 8 t на должински метар на на-
легнатата површина на облогата на гасеницата. 

Како двојна оска се подразбираат две оски чие 
меѓусебно отетој а ние е поголемо од 1 т , но не по-
големо од 2 т . 

Оските чие меѓусебно отетој ание е помало од 
1 т , се сметаат како една оска. 

Член 9 
Најголемата дозволена вкупна тежина на друм--

ското возило изнесува, 'и тоа за: 
1) товарно возило: 

со две оски — — — — — — — — 16 t 
со три оски — — — — - - — — 22 t 
со четири или повеќе оски — — — 28 t 
со гасеници снабдени со рамни облоги — 20 t 

2) товарна приколка: 
со една оска — — — - - — — — 6 t 
со две оски — — — — — — — — 16 t 
со три или повеќе оски — - - — — — 24 t 

3) товарно моторно возило со приколка, а 
со вкупно: 
три оски — — — — — — — — 22 t 
четири или повеќе оски — — — — 32 t 

4) влекач со полуприколка со вкупно: 
три оски — — — — — — — '— 22 t 
четири или повеќе оски — — — — — 32 t 

5) автобус 
со две оски — — — — — -— — — 16 t 
со три или повеќе оски — — — — — 20 t 

6) патнички автомобил — — — — — 5 t 
патнички автомобил специјален — — 12 t 

7) патничка приколка: 
со една оска — — — — — — — 4 t 
оо две или. повеќе оски — — — — 10 t 

8) автобус со приколка — — — — — 22 t 
9) патничко или товарно возило Со зглобест 

конструктивен состав: 
со три оски — — — — — — — — 20 t 
со четири оски — — — — — — — 28 t 
со пет или повеќе оски — — — — — 32 t 

10) запрежно возило кое има тркала со же-
лезни наплатки, со наплзтки^од полна 
гума или синтетичка материја или други 
слични наплатки, со: 
една оска — — — — — — — — 1 „2 t 
две оски — — — — — — — — 3 t 

11) запрежно возило кое има тркала со пум-
пани или сунѓерести Јуми или слични 
еластични тркала, со: 
една оска — 2 t 
две оски — — — — _ _ _ _ _ — 5 t 
За возилата од членбт 4 точка 3, на овој пра-

вилник согласно важи најголемата вкупна тежи-
на предвидела за друмски моторни возила, а чо 
имаат тркала со пумпани гуми, сунѓерести гуми 
или други Слични еластични тркала. 

За возилата од членот 4 точка 4, како и за во-
зилата од членот 4 точка 3 на овој правилник, што 
имаат железни наплатки, наплатки од цврст® гума 
или синтетичка материја или други слични налл?т-

~Хи — согласно важат најголемите вкупни тежини 
предвидени за друмски запрежни возила. 

IV. Широчина на наплатните на запрежните возила 

Член 10 
Широчината на железните наплатам, наплат-

е т е од полна гума или синтетичка материја или 
други слични материи мора да и одговара на вкуп-
ната тежина на запрежното возило и мора на од-
делни тркала да изнесува најмалку, и тоа: 

1) ка ј двоосковни запрежни возила (возила со че-
тири тркала): 
а) 50 mm ако возилото има "вкупна тежина до 

1000 kg; 
б) 6f) mm ако возилото има вкупна тежина над 

1000 kg, но не поголема од 1500 kg; 
в) 80 mm ако возилото има вкупна тежина над 

1500 kg, но не поголема од 2000 kg; 
г) 100 mm ако возилото има вкупна тежина над 

2000 kg, но не поголема од 3000 kg; 
2) ка ј едноосковни возила (возила со две тркала): 

а) 60 mm ако возилото има вкупна тежина до 
750 kg; 

б) 80 mm ако возилото има вкупна тежина над 
750 до 1200 к& 

Железните наплатки, н а п л а т и т е од полна гума 
или синтетичка материја или друга слична мате-
рија мораат да бидат рамни. Кликните со кои се 
заковани н а п л а т и т е мораат да бидат со рамна 
глава и не смеат да излегуваат надвор од ра:мни-
ната на наплатната. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член согласно 
важат и за сите други возила со тркала со железни 
наплатки, наплатки од полна гума или синтетичка 
материја или друга слична материја. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен, лист на СФРЈ". 

Бр. 01-2/64-8 
8 јануари 1964 година 

Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Мариа Цетиниќ, е. р. 
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81. 
Врз основа на членот 25 став 3 и членот 50 став 

1 од Уредбата за девизното работење („Службен 
лист,на ФНРЈ", бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ"', 
бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии и со Сојузниот секретаријат за трго-
вија, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА НА ИЗНОСОТ 
НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛА*Ш&Е НА СТОКИТЕ ШТО 
СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ГЕНЕРАЛНА 

ДОЗВОЛА 

1. За плаќање на стоките што се увезуваат врз 
основа на генерална дозвола, стопанските органи-
зации и установи можат во 1964 година да купат 
од овластените банки девизи во височина од 100% 
од износот на девизите што на стопанската органи-
зација односно установа и бил утврден врз основа 
на точ. 1 и 2 од Наредбата за-утврдување за 1963 
година на износот на девизите за плаќање на сто-
ките што се увезуваат врз основа на генерална до-
звола („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63), односно 
од износот на девизите што на стопанската органи-
зација односно установа основана во 1963 година 
и бил утврден врз основа на членот 28 од Уредбата 
за девизното работење. 

2. Девизите за плаќање на делови за склопу-
вање и на друѓи репродукциони материјали што се 
увезуваат врз основа на договор за лиценца, дого-
вор за купување на документација во странство за 
производство на определени стоки, договор за ко-
операција или друг сличен договор со странство, 
стопанските организации и установи и во 1964 го-
дина ќе ги купуваат ка ј Југословенската банка за 
надворешна трговија (член 27 од Уредбата за де-
визното работење) според посебниот пропис што го 
донесува Сојузниот секретаријат за финансии во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија. 

Списокот на стопанските организации и уста-
нови што ги склучиле договорите од ставот 1 на 
отзаа точка го прибавува Југословенската банка за 
надворешна трговија од Сојузниот секретаријат за 
индустрија. 

3. Домашните стопански организации и уста-
нови што ги вршат услугите наведени во членот 49 
од Уредбата за девизното работење, можат во 1964 
година за подмирување на своите трошоци на рабо-
тењето во странство да купат од овластените банки 
девизи во височина од 100% од износот на деви-
зите што на таква стопанска организација односно 
установа, врз основа на точката 4 од Наредбата за 
утврдување за 1963 година на износот на девизите 
за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа 
на генерална дозвола, и бил утврден за плаќање 
на односните трошоци. 

4. Застапништвата на странски фирми што и-
маат консигнациони лагери можат во 1964 година 
од овластените банки да купат девизи во височина 
од 50% од провизијата што ја наплатиле во 1963 
година со застапување на странски фирми, и со тие 
девизи да ги плаќаат увезените стоки што во 1964 
година ќе ги продаваат за динари според пресмет-
ковниот курс. 

Девизите од ставот 1 на оваа точка можат да 
се употребат за купување резервни делови и по-
мошни и потрошни репродукциони материјали. 

5. Од износот на девизите пресметани според 
точ. 1 до 3 на оваа наредба ќе се одбие износот на 
девизите кој на стопанската организација или у-
станова и е даден^како аванс за 1964 година. 

6. Износот на девизите за 1964 година го утвр-
дува по барање од стопанската организација одно-
сно установа: 

1) Народната банка — за стопанските органи-
зации што произведуваат за определени потреби на 
Југословенската народна армија и за стопанските 
организации и установи од точката 3 на оваа на-
редба; 

2) Југословенската земјоделска банка :— за зе-
мјоделските организации, стопанските организации 
на прехранбената индустрија и тутуновата инду-
стрија како и за установите што се занимаваат со 
односните деј пости; 

3) Југословенската банка за надворешна трго-
вија — за сите Други стопански организации и у-
станови. 

7. Покрај износот на девизите што стопанските 
организации и установи можат, според одредбите од 
оваа наредба, да ги купуваат за плаќање на стоки-
те што се увезуваат врз основа на генерална до-
звола, тие можат и врз основа на членот 27 од 
Уредбата за девизното работење за плаќање на тие 
стоки да купуваат девизи ка ј овластените банки. 

Девизите од ставот 1 на оваа точка овластените 
банки ќе им ги продаваат првенствено на оние сто-
пански организации и установи што обезбедуваат 
нај рентабилно производство, зголемување на извоз 
и остварување на девизен прилив, во квалитетот 
кој им одговара на потребите на платниот биланс. 

8. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува, по потреба, Народната банка во 
спогодба со соодветните специјализирани банки. 

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

П. бр. 5007 
25 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

82. 

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62), Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ КОИ МОЖАТ 
ДА СЕ ИЗВЕЗУВААТ САМО ВРЗ ОСНОВА НА 

ДОЗВОЛА 

1. Во стоките што можат да се извезуваат само 
врз основа на дозвола спаѓаат: 

1) индустриски производи: 
од гранката 114 (црна металургија): 

старо железо, 
отпадоци од железо и лимови, 
бели и декагоирани лимови; 

од гранката 115 (металургија на обоените "ме-
тали): 
суров цинк, 
отпадоци и остатоци (згура) на обоени ме-
тали и нивни легури, 
електролитен бакар, 
алуминиум во блок — инготи; 

од гранката 120 (хемиска индустрија): 
сулфурна киселина, 
син камен; 

од гранката 122 (дрвна индустрија): 
пилански отпадоци од иглолисници за го-
риво и целулоза; 
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од гранката 125 (индустрија на кожа и обувки): 
сурова ситна кожа, 
сурова крупна кожа, 
отпадоци од сурови кожи; 

од гранката 127 (прехранбена индустрија): 
сите видови брашно, 
свинска маст, 
маст, 
путер, 
сало, 
лој. 
сурова сланина, 
масло за јадење, 
шеќер, 

, меласа, 
храна за добиток од сите видови, освен сачми 
и погачи добиени со преработка на увезено 
ленено, коприно и палмино семе, афи снови, 
рицинусово! и памучни сачми и погачи; 

2) земјоделски производи: ~ 
од гранката 211 (земјоделство); 

пченица, 
пченка, 
'рж, 
јачмен, 
овес. 
наполица, 
ленено семе, 
соја, 
мас л одај на репка, 
сончоглед, 
рицинусово семе, 
грав, 
арпаџик; 

од гранката 214 (сточарство): 
телиња и месо од телиња од: 
— племенити соеви до 120 kg 
— крижанци до 90 kg 
— сојот буша до 60 kg 

3) производи на шумарството: 
од гранката 313 (стопанисување со шуми): 

обл овина, 
јамско дрво, 
огревно дрво од иглолиеници, костени и даб, 
пелулозно дрво од иглолисници, 
тантшско дрво од костен и даб, 
технички цепзници од сите видови дрво. 

2. Дозволите за извоз на стоките од точката 1 
од оваа наредба ги издава Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

Барањето за издавање на дозвола за извоз на 
стоки се поднесува пред пристапувањето кон прет-
ходните и подготвителните дејствија во врска со 
склучувањето на купопродажниот договор со стран-
ските содогоЕарачи. 

Сојузниот секретријат за надворешна трговија 
може како услов за издавање дозвола да предвиди 
и полагање на кауција од страна на стопанската 
организација како гаранција дека извозат ќе го 
изврши во определениот рок. 

3. Дозволите за извоз на стоките издадени врз^ 
основа на точката 2 став 2 од Наредбата за опреде-
лување на стоките кои можат да се извезуваат само 
врз основа на дозвола („Службен лист на ФНРЈ'4 , 
бр 1/63) важат до истекот на роковите од тие 
дозволи. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да Еажи Наредбата за опреде-
лување на стоките кои можат да се извезуваат само 
врз основа на дозвола („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 1/63). 

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

Л.бр. 5Q09 
25 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

83. 
Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за 

прометот на Стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 27/62), Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
Њ Е НА КОНТИНГЕНТИ? АНИТЕ СТОКИ З А 

ИЗВОЗ 

1. Во Наредбата за определување на контиген-
тираните стоки за извоз („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр« 1/63) точката 1 се менува и гласи: 

„1. Во контигентИрани стоки за извоз спаѓаат: 
од гранката 123 (производство на хартија) : 
натрон-х^рти ј а, 
целулоза (од листари, итлолисници и ви-

скозна);". 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

П. бр. 5008 
25 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Цу Беровиќ, е. р. 

84. 
Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните 

органи на управата („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 13/56, 44/60 и 22/62) и членот 199 од Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/59, 23/61, 52/62, 
28/62, 53/62 и 13/63), Сојузниот серкетаријат за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ К А Ј , 
С Л У Ж Б А Т А НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО НА КОИ СЕ УПЛАТУВА \ Т ОДДЕЛНА! 
ВИДОВИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДО-

ВИТЕ 

1. Во Наредбата за сметките к а ј Службата на 
опшстевеното книговодство на кои се уплатуваат 
одделни видови приходи на буџетите и фондовите 
(„Службен лист н ^ Ф Н Р Ј " , бр. 2/63 и 11/63 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 24/63, 26/63 и 46/63) во 
делот II оддел В точка 1 во одредбата под 113 збо-
ровите: „640-03 — Општ инвестиционен фонд" се 
заменуваат со зборовите: „670-03 — Средства на 
федерацијата за инвестиции во стопанството". 

Во ставот 2 бројот: „640-03" се заменува со 
бројот: „670-03". 

2. Во одредбата под 114 зборовите: „640-10 — 
Општ инвестиционен фонд" се заменуваат со збо-
ровите: „670-10 — Средства » н а федерацијата за 
инвестиции во стопанството". 

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

Бр. 6-400/2 
6 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

К и р « Глигоров, е. p. 
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85. 

Врз основа на членот 24 во врска со членот 10 
од Законот за регулирање платниот промет со стран-
ство (Девизен .закон) — („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 86/46 и 52/61), Сојузниот секретаријат за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖБА НА 
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД ДОМАШНО ПРО-
ИЗВОДСТВО ЗА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА 

ПЛАКАЊЕ 
1: Во Наредбата за продажба на патнички авто-

мобили од домашно производство за странски сред-
ства за плаќана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/62 и 9/63) точката 2 се менува и гласи: 

„2. На девизите што ќе ги прибават производи-
телите на патнички автомобили со продажба на 
патнички автомобили во смисла на точката 1 од 
оваа наредба се применуваат одредбите од Наред-
бата за утврдување на износот на девизите за пла-
ќањата во врска со извозот и за други плаќања во 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. "29/63)." 

2. Точ. 3 и 4 се бришат. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Бр. 492-197 

24 јануари 1964 година 
Белград 

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

86. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за одо-
брување регрес за извезената концентрирана храна 
за добиток за. потребите на земјоделството и за ин-
тервенции на пазарот во 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/64), во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за финансии, Сојузниот секре-
таријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА НЕГАТИВНАТА РАЗЛИКА ЗА УВЕЗЕ-
НАТА КОНЦЕНТРИРАНА ХРАНА ЗА ДОБИТОК 
ШТО Е НАМЕНЕТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ НА ПА-

ЗАРОТ ВО 1964 ГОДИНА 
1. Стопанските организации што се занимаваат 

со увоз на концентрирана храна за добиток (во 
понатамошниот текст: увозниците) го остваруваат 
надоместокот за покривање на негативната разлика 
во смисла на точката 1 став 1 под 2 и точката 4 од 
Одлуката за одобрување регрес за увезената кон-
центрирана храна за добиток за потребите на зем-
јоделството и за интервенции на пазарот во 1964 
година (во понатамошниот текст: Одлуката) на на-
чинот пропишан со оваа наредба. 

2. Височината на надоместокот за покривање на 
негативната разлика претставува разлика за која е 
набавната цена, вклучувајќи ги и трошоците за 
превоз, трошоците на банката и другите трошоци, 
поголема од продажната цена што е утврдена од 
Сојузниот завод за цени. 

3. Набавната цена (фоб, диф, франко југосло-
венска граница) ја утврдува Југословенска земјо-
делска банка пред извршениот увоз со договорот 
склучен со увозникот. Ако постигнатата набавна 
цена е пониска од цената што е утврдена со договор, 
на увозникот му се признава набавката цена во 
фактичен износ. 

Трошоците што и се додаваат на набавната цена 
(трошоци за лежарина, истовар, складирање, ква-
литативен и квантитативен преглед, растур, кало* 
шпедиција, маржа, банчити трошоци и др.), му се 
признаваат на увозникот до височината утврдена 

со договор склучен помеѓу Југословенската земјо-
делска банка и увозникот. 

На набавната цена и се додаваат и фактичните 
трошоци за превоз од истоварната лука односно 
влезната гранична железничка стамина до исто©вр-
ната станица на купувачот. 

Трошоците на Југословенската земјоделска бан-
ка во смисла на ставот 2 од оава точка се призна-
ваат најмногу до 0,05% од набавната цена франко 
југословенската граница. 

4. Заради остварување на надоместокот од точ-
ката 1 на оваа наредба увозниците и поднесуваат 
барање за надоместок на филијалата на Народната 
банка 101-14 во Белград како основна организацио-
на единица на Службата на општественото книго-
водство. Кон барањето! увозниците приложуваат 
пресметка на надоместокот и следнава документа-
ција во оригинал или во заверен препис: 

1) догоѓвр склучен со Југословенската земјодел-
ска банка за увоз на концентрирана храна за до-
биток; 

2) пријава за склучениот увоз на концентрира^-
на храна за добиток; 

3) доказ за отворањето на акредитив; 
4) фактура на странскиот добавувач; 
5) царинска пријава; 
6) фактура за продажбата на концентрирана 

храна за добиток на Дирекцијата за исхрана одно-
сно на претпријатие за промет и преработка на 
жито, од точката 1 став 1 под 2 на Одлуката; 

7) документација за фактичните трошоци за 
превоз во земјата, 

5. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за надоместок во по-
глед на пресметувањето на надоместокот и доку-
ментацијата е исправно, го одобрува износот на 
надоместокот во корист на жиро-сметката на уво-
зникот, а на товар на сметката бр. 630-59 — Надоме-
сток за увезената храна за добиток заради интер-
венција на пазарот. 

6. Ако кон барањето за надоместок се прило-
жуваат преписи на изворни документи, тие мораат 
да бидат потпишани од овластените лица и врз нив 
мора да биде натиснат печатот на увозникот — ко-
рисникот на надоместокот, а изворните документи 
се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секој изворен документ од ставот 1 на 
оваа точка код се поднесува на увид да означи дека 
надоместокот е неплатен. 

7. Исплатите на надоместоците според оваа на-
редба паѓаат на товар на партијата 5-242, позици-
ја 3 на Сојузниот буџет- за 1964 година и не можат 
да го надминат вкупниот износ од 450 милиони ди-
нари, 

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

Бр. 296/1 
15 јануари 1964 година 

Белград Сојузен секретар 
за трговија, 

Драгутин Косовац, е. р. 

87. 
Врз основа на точката 5 етев 2 од Одлуката за 

средствата за давање надоместок на сообраќајните 
стопански организации за повластици^ во патни-
чкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист ча 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот секретаријат за ф и -
нансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧ-

КИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1964 ГОДИНА 
1. Стопанските организации, установите, држав-

ните органи, општествено-политичките организации 
и другите организации и правни лица, исплатите-
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наголемен за вкупниот износ на придонесот за бу-
дите на пензии и инвалидски принадлежности, од-
евен исплатителите на инвалидски примања на во-
ените инвалиди од војните, и приватните работо-
давачи (во понатамошниот текст: исплатителите на 
лични доходи), ги пресметуваат и уплатуваат спо-
ред одредбите од ова упатство средствата за давање 
надоместок на сообраќајните стопански организа-
ции за повластиците во патничкиот сообраќај во 
1964 година (во понатамошниот текст: надоместокот). 

2. Надоместокот се пресметува на личните до-
ходи на кои се пресметува и плаќа придонесот за 
буџетите од личниот доход, како и на износот на 
пензиите и инвалидските принадлежности, освен на 
инвалидските примања на воените инвалиди од 
војните. 

По исклучок од одредбите од ставот 1 на оваа 
точка, надоместокот не се пресметува и не се плаќа 
на личните примања остварени во привремен рабо-
тен однос од страна на лица запослени на земјо-
делска дејност во земјоделски организации. 

Како примања од ставот 2 на оваа точка се 
сметаат примањата на лицата на кои работата во 
привремен работен однос не им е редовно и главно 
занимање, ако тие примања ги остварат вршејќи 
работи кои според одредбите од Упатството за спро-
ведување на одредбите за привремениот работен 
однос од Законот за работните односи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/59) се сметаат како привре-
мени работи или работи на работни места на кои 
нема потреба од работа со полно работно време. 

Како земјоделски организации во смисла на ста-
вот 2 од оваа точка, се сметаат стопанските орга-
низации наведени во гранката 211—00 од Номенкла-
турата за распоредување на стопанските и други 
организации и државните органи според дејностите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63). 

Како земјоделски дејности во смисла »на ставот 
2 од оваа точка, се подразбираат сите дејности со 
кои се занимаваат земјоделските организации, о-
свен дејностите наведени во точката 2 став 2 од 
Наредбата за стопанските организации и стопан-
ските дејности што се сметаат како селскостопан-
ски („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/59). 

3. Како личен доход во смисла на ова упат-
ство, се подразбираат сите примања на кои се пре-
сметува и плаќа придонес за буџетите од личниот 
доход според одредбите од Законот за придонесот 
за буџетите од личниот доход на работниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) 
и Правилникот за пресметување и плаќање на при-
донесите од личниот доход од работен однос (»Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/63). 

На примањата на кои не се пресметува и не се 
плаќа придонес за буџетите од личниот доход, не 
се пресметува и не се плаќа ниту надоместок. 

Како пензии и инвалидски привадлежности, во 
смисла на ова упатство, до донесувањето на про-
писите од членот 4 став 2 на Законот за придоне-
сот за буџетите од личниот доход на работниците, 
се подразбираат нето-износите на исплатените .пен-
зии односно исплатените инвалидски ирина дл важ-
ности. 

4. Основицата за пресметување на надоместо-
кот ја сочинуваат вкупно исплатените бруто-из-
носи на личните доходи по еден исплатен документ 
од кои се пресметува и плаќа придонес за буџе-
тите од личниот доход, како и износите на испла-
тените пензии и инвалидски иринадлежности. 

Ако иеилатителите на лични доходи, освен о-
ние кои придонесот за буџетите од личниот доход 
и основните придонеси за социјално осигуругање 
ги пресметуваат во паушални износи или според 
паушални основици, ги пресметуваат л и ч а н е до-
ходи во нето-износ, од доено ако придонесот за бу-
џетите од личниот доход и основните придонеси за 
социјално осигурување ги пресметуваат со примена 
на нормите определени за нето-примања, надоме-
стокот се пресметува од основицата што ја сочи-
нува вкупниот не то-из но е на исплатените лични 
доходи (нето-примање) по еден исплатен документ, 

Петите од Личниот доход и основните придонеси 
»а социјално осигурување. 

Во основицата од ст. 1 и 2 на оваа точка не 
влегува износот на основните придонеси за социт 
јално осигурување пресметан спрема разликата по-
меѓу стопати од 22% и бруто-износот на личните 
доходи на работниците и најголемата гранична 
стопа од 24,5%, која разлика може да изнесува на ј -
многу до 2,5% од бруто личните доходи а се плаќа 
од средствата од кои се исплатуваат личните до-
ходи на кои е пресметана таа разлика. 

Ако придонесот за буџетите од личниот доход 
и основните придонеси за социјално осигурување 
се пресметуваат и плаќаат спрема паушалните о-
сновици, како основица за пресметување на надо-
местокот служат тие паушални основици. 

Ако придонесот за буџетите од личниот доход 
и основните придонеси за социјално осигурување 
се плаќаат во паушални износи, основицата за пре-
сметување на надоместокот ја сочинува вкупниот 
износ на исплатените нето-примања (нето-износ на 
личните доходи) по еден исплатен документ, наго-
лемен за паушалните износи на тие придонеси. 

5. Надоместокот се пресметува со примена на 
стопата од 1,5°/о врз основиците од точката 4 на 
ова упатство. 

6. Надоместокот се плаќа од истите средства од 
кои се исплатуваат личните доходи, пензиите и ин-
валидските принадлежности на кои е пресметан 
надоместокот. 

Приватните работодавци го плаќаат надоместо-
кот од своите средства. 

7. Надоместокот се уплатува на посебна сметка 
ка ј Службата на општественото книговодство или 
ка ј банката истиот ден кога од Службата на оп-
штественото книговодство или од банката се по-
дигаат средства за исплата на личните доходи, пен-
зиите и на инвалидските принадлежности. 

Приватен работодавец кој не го води своето 
финансиско работење преку Службата на опште-
ственото книговодство или банката, е должен да го 
пресмета и уплати надоместокот на определена 
сметка ка ј Службата на општественото -книговод-
ство или банката во рок од 7 дена од денот на 
исплатата на личниот доход (платата). 

8. Надоместокот на примањата од точката 2 на 
ова упатство остварени до крајот на 1963 година, 
ќе се плаќа според прописите што важеле во го-
дината во која се остварени, иако тие примања се 
исплатуваат во 1964 година. 

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

Бр. 1-3-416/6 
20 јануари 1964 година 

Белград 
. Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

88. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), во согла-
сност со Сојузниот секретаријат за финансии и Со-
јузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија утврдува 

Л И С Т А 
НА СТОКИТЕ ЗА КОНТИНГЕНТИРАН УВОЗ 

1. Стоките чиј увоз е контингентира н се след-
ниве: 

а) репродукциони материјали — суровини: 
1) кокс и прав од кокс, 
2) камен јеглен, 
8) дизел-гориво (плинско масло), 
4) бело сурово железо, 
I) старо железо. 
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6) валани и влечени производи на црната 
металургија, 

7) тркалечки лежаи, 
8) алуминиум, 
9) бакар електродите^ 

10) никел, 
11> хромова руда, 
12) калај и негови легури, 
33) феролегури, 
14) азбестно влакно, 
15) азотни ѓубриња, 
16) калиумови ѓубриња, 
17) фосфорни ѓубриња. 
18) анилински бои, 
19) фармацеутски суровини, 
20) колофониум, 

г21) штавила, 
22) пневматици надворешни и внатрешни, 
23) храна за добиток; 

б) стоки за лична потрошувачка: 
1) лекови, медицински инструменти и сани-

тетски материјали, 
2) филмови и потрошни материјали за кина, 
•3) книги, списанија и музички ноти, 
4) основни прехранбени производи, 
5) други индустриски и прехранбени произ-

води за лична потрошувачка што не се 
опфатени во точ. 1 до 4 на овој оддел, со 
Листата »а стоките за слободен увоз и со 
Листата на стоките за увоз врз основа на 
либерална дозвола. 

2. Со денот »а влегувањето во сила на оваа 
листа престанува да важи Листата на стоките за 
контингевтиран увоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/61, 51/61 и 20/62). 

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

Бр. 5006 
25 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

89. 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за 
девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), во со-
гласност со Сојузниот секретаријат за финансии и 
Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија утврдува 

Л И С Т А 
НА СТОКИТЕ ЗА УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА 

ЛИБЕРАЛНА ДОЗВОЛА 

1. Врз основа на либерална дозвола се увезу-
ваат следниве стоки: 

1) железна руда, 
2) отпадоци и остатоци од бакар и бакарни 

легури, 
3) сиво сурово железо, 
4) волнено чешлано предиво, 
5) кафе, 
6) лој, 
7) масло од палмини коски, кокосово масло и 

ленено масло, 
8) масло од палми (палмино масло), 
9) авто-корд, 

10) сурова нафта 
И) тутун суров и ферментиран. 
12) пиварски слад. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
листа престанува да важи Листата на стоките за 
увоз врз основа на либерална дозвола („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/61, 51/61 и 1/63). 

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

П. бр. 5005 
25 јануари 1964 година 

^Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

90. 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за 
девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и 
Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија утврдува 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА 
НА СТОКИТЕ ЗА СЛОБОДЕН УВОЗ 

1. Во Листата на стоките за слободен увоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/61 и 51/61) во точ-
ката 1 под а) по редниот број 70 се додаваат осум 
нови редни броеви, кои гласат: 

„71) цел-влакно 
72) цел-камцуг 
73) бемберг и ацетат-пре$иво 
74) рајон 
75) памучни крпи 
76) какаовец 
77) егзотично дрво 
78) дијаманти индустриски". 
2. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист h l С^ РЈ". 

П. бр. 011-4/64 
24 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

91. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 
став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/6€ и 30/62), Југо-
словенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ИНСТАЛАЦИОНИ ПРЕКИНУВАЧИ 

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

Инсталациони прекинувач^ Пре-
кинувач за 6А, 250 V, за вградување 
на , ѕид. Главни мери — — — — JUS N.E3.105 

Инсталационо! прекинувачи Пре-
кинувач за 6 и 10А, 250 V, за вгра-
дување во ѕид и прицврстување со 
помош на шапи. Главни мери — — JUS N.E3.130 

2.'Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од оваа решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 октомври 1964 година. 

Бр. 15-629/1 
29 јануари 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

92, 

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

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

РАНА ХАРТИЈА И ЛАКИРАНА ТКАЕНИНА 

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

Лакирана хартија. Технички 
услови и испитувања — — — — JUS N.A8.270 

Лакирана хартија. Пруги и ленти JUS N.A8.271 
Лакирана ткаенина. . Технички ' 

услови и испитувања — — — — JUS N.A8.280 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

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

Бр. 16-631/1 
29 јануари 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р 

93. 

Врз основа на членот 4 ' став 1, членот 25 
став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословен-
ските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈА-
ЛИЦИ СО ВЛАКНО ОД ВОЛФРАМ ЗА ОПШТА 

УПОТРЕБА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат нови југословенски 
стандарди, издание 1964 година, со следниве наслови 
и ознаки: 

Сијалици со влакно од волфрам за 
општа употреба. Технички прописи 
и испитувања — — JUS N.L1.003 

Сијалици со влакно од волфрам за 
општа употреба, главни мери и 
карактеристики — — — — — — JUS N.L1.201 

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт, за % 
сијалици со подножје Е 27 —, — — JUS NX.1.076 

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт, за 
сијалици со, подножје Е 40 — — — JUS N.L1.077 

Гранично мерило за проверка на 
заштитата од случаен допир, за сија-
лици со.подножје Е 27 — — — — JUS N.L1.081 

Гранично мерило за проверка на 
заштитата од случаен допир, за сија-
лици со подножје Е 40 — —• — — JUS N.L1.082 

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

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

4. Југословенскиот стандард Сијалици со влакно 
од волфрам за општа употреба. 

Прописи за изработка и испорака JUS N.L1.003, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за сијалици за општа употреба и за сијаличнп 
подножја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55), 
престанува да важи. 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 
1964 година. 

Бр. 15-628/1 
29 јануари 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

94. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕК-
ТРОТЕРМИЧКИ НАПРАВИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

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

Електротермички направи. Лонци 
за греење вода, садови за варење и 
слични направи. Дополнителни тех-
нички прописи — — — — — — JUS N.M1.050 

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

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

Бр. 16-630/1 
29 јануари 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 
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95. 

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), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

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

Филер за јарЛеноводородни смесови JUS В.ВЗ.045 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

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

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 м а ј 
1964 година. 

Бр. 18-402/1 
21 јануари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

96. 

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), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРА-

ДЕЖНИШТВОТО 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/63) точката 3 се менува и гласи: 

„3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1965 година/' 

2. Ова решение влегува во сила. со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18-445/1 
10 јануари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод ' 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

97. 

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), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРА-

ДЕЖНИШТВОТО 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/63) точката 3 се менува и гласи: 

„3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на' 1 јануари 1965 година." 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18-443/1 
10 јануари 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за нормите 
на амортизацијата на основните средства на стопан-
ските организации, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63, се п о т п а д н а л е грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИ-
ЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Тарифата за нормите на амортизацијата 
на основните средства на стопанските организации 
под ред. бр. 81 — Прехранбена индустрија, под в) 
наместо броевите: „6,0 — 9,1" треба да стојат брое-
вите: „6,5 — 9,1"; 

2. Во забелешката под 2 по ред. бр. 89 од Тари-
фата во петтиот и шестиот ред наместо зборовите: 
„применувајќи го степенот" треба да стојат зборо-
вите: „применувајќи ги нормите"; 

Од Сојузната скупштина, 30 јануари 1964 година, 
АС Бр. 56, Белград. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог 
од државниот секретар за надворешни .работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС 

I 
Се отповикува 
Милош Лаловиќ од должност^ на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Тунис. 

II 
Се назначува 
Нико Шилих, досегашен амбасадор во Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Тунис. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
25 јануари 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката! 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републи-
ке Србије" во бројот 54 од 28 декември 1963 година 
објавува: 

Општествен план на СР Србија за 1964 година; 
Закон за буџетот на СР Србија за 1964 година; 
Закон за Уставниот суд на Србија; 
Закон за измени на Законот за уделот на по-

литичкотериторијалните единици во заедничките 
приходи; 

Закон за определувањето и употребата на при-
донесите што се уплатуваат во Републичкиот ин-
вестиционен фонд и Републичкиот фонд за станбе-
на изградба; 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Управниот одбор на Општествениот фонд за 
школство на СР Србија; 

Одлука за разрешување од должност на прет-
седателот на Вишиот стопански суд во Белград; 

Одлука за давање согласност на Финансискиот 
план на Општествениот фонд за школство' на СР 
Србија за 1964 година; 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за развој 
на стопански неразвиен ото подрачје; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за основањето на Републичкиот завод за јавна у-
права; 

Одлука за определување на самостојните уста-
нова што се финансираат според принципите на 
доходот; 

Одлука за финансирање на определените само-
стојни установи; 

Одлука за определување процентот од годиш-
ниот износ на данокот на доход, општинскиот ло-
кален данок и другите приходи што ќе се напла-
туваат во одделни тримесечја на 1964 година; 

Одлука за овластување Административната ко-
мисија на Републичкиот извршен совет да решава 
за определувањето на износот на хонорарот за ра-
бота во комисии; 
( Решение за самостојните установи што се фи-
нансираат според принципите на доход; 

Решение за назначување потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана; 

Решение за назначување потсекретар во Ре-
публичкиот секретари!ат за сообраќај и врски. 

Во бројот 1 од И јануари 1964 година објавува: 
Решение за именување претседател и членови 

на Републичкиот совет за научна работа; 
Решение за разрешување и именување прет-

седател и членови на Републичката комисија за 
физичка култура; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
научна работа; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор »а Репуб-
личкиот фонд за патишта; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот.фонд на водите; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Регтуб-
ли от с-)онд за станбена изградба; 

Ре-лсчие за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за унапредување на културните 
дејности; 

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

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот позајмен фонд на студентите; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Дирек-
цијата на сипскзата локомотиве^ вуча во Кла-
дово; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Советот на Вишата школа на општествено-
политичките науки во Белград; 

Решение за именување претседател, еден член 
и нивни заменици на Дисциплинскиот суд при 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана; 

Решение за основање Комисија на Републич-
киот извршен совет за преглед на инвестиционите 
програми; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Собранието на Заедницата на осигурува-
њето; 

Наредба за определување на здравствените 
установи во кои се изведува стручна (практична) 
обука на лекари, стоматолози и фармацеути 
стажери; 

Список на објектите за производство на поса-
дочен материјал на кои е утврдено присуство на 
опасни растениски болести и .штетници; 

Исправка На Наредбата за елементите на до-
говорите за давање здравствени услуги на оси-
гурените лица. 

Во бројот 2 од 18 јануари 1964 година објавува: 
Наредба за измена на Наредбата за определу-

вање на установите на територијата на НР Србија 
во кои може да се врши испитување на прехран-
бените продукти; 

Наредба за привремена забрана на риболов во 
Височина, Јеловичка и Дојкиначка река. 

Во бројот 3 од 25 јануари 1964 година објавува: 
Правилник за измени на .Правилникот за на-

доместоците за судски излегувања извршени на 
барање и трошок на странката; 

Упатство за постапката на општествената 
контрола на цени во прометот на мало. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" Службени лист Социјалис-
тичко Републике Хрватске во бројот 55 од 30 де-
кември 1963 година објавуваат: 

Општествен план за развојот на Социјалистич-
ка Република Хрватска за 1964 година; 

Закон за мерките за. остварување на односите 
утврдени со Општествениот план на Социјалистич-
ка Република Хрватска за 1Ѕ54. година. 

Во бројот 1 од 14 јануари 1964 година објавуваат: 
Препорака за интеграционите движења во сто-

панството; 
Одлука за измена на Одлуката за постојаните 

одбори на Стопанскиот собор на СРХ; 
Одлука за дополнение на Одлуката за избор 

на членови на постојаните одбори на Стопанскиот 
собор на Саборот; 
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Одлука за основање Комисија за стручно обра-
зование; 

Одлука за избор на членови на Комисијата за 
стручно образование; 

Одлука за основање Комисија за научноистра-
жувачка работа; 

Одлука за избор на членови на Комисијата за 
научноистражувачка работа; 

Одлука за избор на судии на Врховниот суд на 
Хрватска; 

Одлука за разрешување судија на Вишиот сто-
пански суд во Загреб; " . 

Одлука за избор и разрешување на судии; 
Наредба за спроведување на мерките за спре-

чување на заразните болести ка ј добитокот вр 1964 
година; 

Список на објектите за производство на поса-
дочсн материјал на* кои е утврдено присуство на 
калифорниската штитоноша вошка; 

Одлука за определување на делот на основниот 
придонес и на додадените'придонеси остварени за 
фондот на инвалидското осигурување, што им при-
паѓа на комуналните заедници на име надоместок 
за фондовите за здравствено осигурување за тро-
шоците за професионална рехабилитација и запе-
к у в а њ е на инвалидите на трудот за 1964 година; 

Одлука за пресметување и плаќање на придо-
несот за здравствена заштита на пензионерите за 
1964 година; 

Одлука .за височината на придонесот за здрав-
ствено осигурување на членовите на потесната ф а -
милија на југословенските државјани што стапиле 
во работен од^ос во странство врз основа на меѓу-
народен договор или по одобрение од надлежниот 
орган, а не се осигурени според Законот за здрав-
ственото осигурување; 

Одлука за постојаните износи на придонесите, 
отопите и осковиците за пресметување на придо-
несот за социјално осигурување РО 1964 година за 
лицата вон работен однос коу според посебни про-
писи . имаат определени права од социјалното оси-
гурување и за лицата за кои не се определени об-
врзници за плакање на придонес; 

Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување и* за определување та-
р и ф н е на премиите за 1964 година; 

Одлука за определување височината на режи-
ските додатоци со кои се осигуруваат средствата 
за извршување на работите за спроведување на 
инвалидското и пензиското осигурување, додато-
кот на деца ~tr здравственото реосигурување на 
подрачјето на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците на СРХ во 1964 
година; 

Одлука за тарифата на надоместоците на ко-
муналните заводи за социјално осигурување за из-
вршувањето на работите од пензиското и инвалид-
ското осигурување и додатокот на деца во 1964 
година. 

Во бројот 2 од 23 јануари 1964 година нема 
правни прописи. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 35 од 21 ноември 1963 година об-
јавува: 

Закон за комасација на земјоделските земјишта; 
Закон за измени на Законот за здравствениот, 

надзор над определени предмети за општа упо- * 
треба; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на НР Словенија за унапредување на из-
давачката дејност; 

Одлука за воведување додаток на лична пен-
зија и отпратнина за лицата што вршеле функции 
при органите и организациите во СР Словенија; 

Одлука за определување на делот на придоне-
сот што се уплатува во Фондот на СР Словенија 
за унапредување на издавачката, новинската, кни-
жарската и печатарската дејност; 

Одлука за височината на амортизацијата што 
може да се издвои во општинскиот здравствен ин-
вестиционен фонд; 

Препорака на стопанските организации, комо-
рите и стручните здруженија за унапредување на 
стоковната размена со странство; 

Препорака за извршување на задачите при 
остварувањето на реформата на гимназиите во СР 
Словенија; 

Заклучок за основање Комисија на Републич-
киот собор на Собранието на СР Словенија за под-
готвување предлог на Законот за уставниот суд 
на СР Словенија; 

Заклучок за именување претседател и членови 
на Комисијата на Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија за подготвување предлог 
на Законот за уставниот суд на СР Словенија; 

Решение за именување помошник на секрета-
рот на Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија; 

Решение за разрешување помошникот на ди-
ректорот на Заводот на СР Словенија за стопанско 
планирање; 

Решение за разрешување помошникот на ди-
ректорот на Заводот на СР Словенија за стопан-
ско планирање; 

Решение за именување помошник на директо-
р о т , на Заводот Ш СР Словенија за цени; 

Решение за именување претседател, потпрет-
седател и членови на Управниот одбор на Општата 
стопанска банка на СР Словенија. 

Во бројот 36 од 5 декември 1963 година об-
јавува: 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател, членови и секретар на Републичката коми-
сија за спроведување на прописите за расподелбата 
на чистиот приход на стопанските организации и 
установи; 

Решение за изменување директор на Заводот на 
СР Словенија за стручно образование; 

Правилник за минималните хигиенско-технич-
ки услови во производството и прометот на млеко 
за човечка исхрана; 

Правилник за нормативите за изградба на посеб-
ни училишта и други посебни воспитни и образов-
ни установи; 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи, установи и организации. 

Во бројот 37 од 12 декември 1963 година обја-
вува: 

Одлука за наплатување на услугите на Заво-
дот на СР Словенија за статистика и за начинот 
на користињето на приходите од тие услуги; 

Решение за разрешување и именување член на 
Одборот на Извршниот совет за општествен план; 

Решение за разрешување и именување член на 
Комисијата на Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија за одликувања; 

Решение за именување помошник на секрета-
рот во Републичкиот секретаријат за индустрија; 

Решение за именување членови на Советот 
на Институтот за историја на работничкото дви-
жење; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Управниот одбор на Заводот 
за водостопанство на СР Словенија; 
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Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Заводот 
за одгледување дивеч „Фазан" во Мурска Собота; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Заводот 
за риболов во Љубљана; 

Решение за разрешување *и именување членови 
на Собранието на Заедницата на осигурувањето за 
СР Словенија; 

Наредба за контрола на цените во трговијата 
на мало. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Во бројот 49 од 13 декември 1963 година нема 
прописи. 

Во бројот 50 од 20 декември 1963 година об-
јавува : 

Одлука за доделување новогодишни награди на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи, установи и организации; 

Одлука за користењето на^ придонесот од дохо-
дот на стопанските организации остварен со печа* 
тарска дејност; 

Одлука за разрешување, и именување претсе-
дател на Одборот за стопанство на Извршниот со-
вет; 

Решение за именување потпретседател на Ре-
публичката стопанска комора; 

Решение за именување претседател и член на 
Републичкиот дисциплински суд за службениците 
на органите на управата надлежни за работите на 
народната одбрана; 

Решение за именување Правен совет на Извр-
шниот совет; 

Програма на задолжителната вакцинација во 
1964 година; 

Список на објектите за производство на поса-
дочен материјал на кои е утврдено присуство на 
црвенилото кај боровите четини. 

Во бројот 51 од 27 декември 1963 година обја-
вува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на Народна Република Босна и Херцего-
вина за 1963 година; 

Одлука за привременото финансирање на по-
требите по буџетот на СР БиХ за периодот јануа-
ри-декември 1964 година; 

Одлука за основање Одбор за општествен план 
и финансии на Стопанскиот собор на Собранието 
на СР БиХ. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија" во бројот 45 од 31 декември 1963 
година објавува: 

Закон за Уставниот суд на Македонија; 
Одлука за привремено финансирање на по-

требите на' Социјалистичка Република Македонија 
за периодот јануари-март 1964 година; 

Одлука за избор на член на Извршниот совет; 
Одлука за разрешување и именување репуб-

лички секретар за внатрешни работи; 
Одлука зп .определување на судии на Уставни-

от суд на Македонија на кои мандатот им трае 
четири години; 

Одлука за количините на вино и ракија што 
можат да се потрошат во домаќинство на произ-
водителот без плаќање данок на промет во про-
изводната 1963/1964 година; 

Одлука за дополнување на Одлуката за кори-
стење на посебната буџетска резерва што се из-
двојува од приходите на одделни општини во 1963 
година; 

Одлука за процентот од износот на амортиза-
цијата што здравствените установи го издвојуваат 
за општинскиот здравствен инвестиционен фонд; 

Одлука за укинување на одлуката за основање 
Републичкиот одбор за помош на Скопје; 

Одлука за укинување на Заедницата на желез-
ничките претпријатија — Скопје; 

Исправка на Законот за патишта. 
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