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145. 

Врз основа на членот 217 став 1 тчзчка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЗА ДЕЈНОСТА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПРЕДМЕТИ ОД ПРАЧКИ 

Се прогласува Законот за ослободуваше од пла-
ќање на придонесот од доходот на стопанските ор-
ганизации за дејноста производство на предмети од 
прачки, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1964 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 27 
февруари 1964 година. 

ПР бр. 44 
29 февруари 1964 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ДЕЈНОСТА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПРЕДМЕТИ ОД ПРАЧКИ 

Член 1 
За дејноста производство на предмети од прачки 

од 1 јануари 1964 година не се плаќа придонес од 
доходот на стопанските организации. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

146. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА 
НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ОПШТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 

Се прогласува Законот за исплата на еднокра-
тен додаток на уживателите на општ инвалидски 
додаток, што го усвои Сојузната скупштина на сед-

ницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1964 го-
дина и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 28 февруари 1964 година. 

ПР бр. 45 
29 февруари 1964 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА 

УЖИВАТЕЛИТЕ НА ОПШТ ИНВАЛИДСКИ 
ДОДАТОК 

Член 1 
Според одредбите од овој закон ќе им се испла-

ти еднократен додаток на уживателите на лична и 
фамилии арна инвалиднина на кои според Уредбата 
за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 8/64) им е 
признаено правото на општ инвалидски додаток за 
декември 1963 година. 

Член 2 
Еднократниот додаток ќе се исплати во височи-

на од 100°/о од општиот инвалидски додаток кој на 
уживателите на општиот инвалидски додаток од 
членот 1 на овој закон им припаѓа за декември 1963 
година. 

Член 3 
Еднократниот додаток ќе го исплати по слу-

жбена должност органот што врши исплата на оп-
штиот инвалидски додаток, по пат на чековна у-
патница, без донесување решение. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

147. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за претпријатијата за аеродромски услу-
ги, што го усвои Сојузната скупштина на заеднич-
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ката седница на Сојузниот собор и Стопанскиот со-
бор од 27 февруари 1964 година. 

ПР бр. 43 
29 февруари 1964 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
»а Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Согласно со одредбата од членот 8 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Законот за прет-
пријатијата за аеродромски услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 24/61) се усогласува со Уставот на 
Содијалистика Федеративна Република Југославија 
и во него се вршат измени и дополненија, кои 
гласат: 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за претпријатијата за аеродромски 

услуги називот на законот се менува и гласи: 
„Закон за искористување на воздухопловните 

пристаништа". 

Член 2 
Членот 1 се менува и гласи: 
„Воздухопловно пристаниште е аеродром отво-

рен за јавен воздушен сообраќај, кое го сочинува 
потребниот копнен или воден простор со излетно-
-слетните и други патеки, пристанишната платфор-
ма, хангарите, уредите и постројките и со други об-
јекти наменети за излетување и слетување на воз-
духоплови и за прифаќање и отпремање на возду-
хоплови, патници, багаж и стоки. 

Како воздухопловно пристаниште се подразбира 
и воен аеродром или дел на воен аеродром кој по 
дозвола од државниот секретар за народна одбрана 
е отворен за јавен сообраќај." 

Член 3 
Членот 2 се брише. 

Член 4 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Воздухопловно пристаниште може да биде от-

ворено за внатрешен воздушен сообраќај или за 
внатрешен и меѓународен воздушен сообраќај." 

Член 5 
Во членот 4 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На претпријатијата за аеродромски услуги се 

применуваат општите прописи што важат за сто-
панските организации, ако со овој закон не е опре-

^ делено поинаку." 

Член 6 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Искористувањето, одржувањето и изградбата 

на воздухопловно пристаниште за кое не е основа-
но претпријатие за аеродромски услуги собранието 
на општината на чија територија е воздухопловно-
то пристаниште ќе му го довери на претпријатие 
за аеродромски услуги од територија на друга оп-
штина, на претпријатие на воздушниот сообраќај 
или на друго претпријатие." 

Член 7 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Условите и начинот за искористување, одржу-

вање и изградба на воздухопловното пристаниште 

од членот 1 став 2 на овој закон или на одделни 
негови објекти, уреди и постројки се определуваат 
со договор склучен помеѓу државниот^ секретар за 
народна одбрана односно органот што ќе го овласти 
тој и претпријатието за аеродромски услуги или 
друго претпријатие што на тоа воздухопловно при-
станиште врши аеродромски услуги." 

Член 8 
Во членот 7 став 1 уводната реченица се менува 

и гласи: 
„Претпријатието што искористува воздухоплов-

но пристаниште е должно:". 
Во точката 1 зборот: „патеки" се заменува со 

зборовите: „и други патеки, пристанишната плат-
форма,". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Претпријатието од ставот 1 на овој член може 

излетно-слетните и други патеки, пристанишната 
платформа, уредите и постројките и другите објекти 
на воздухопловното пристаниште да ги искористу-
ва само според нивната намена и во согласност со 
важечките прописи." 

Член 9 
Во членот 8 став 1 зборовите: „за аеродромски 

услуги, друга стопанска организација, установа или 
општинскиот народен одбор, што " се заменуваат со 
зборот: „што"," 

Во ставот 3 зборовите: „членот 13" се замену-
ваат со зборовите: членот 12а ст. 1 и 2 и членот 13.". 

Член 10 
Чл. 9 и 10 се бришат. 

Член 11 
Во членот 11 став 1 зборовите: „општинскиот 

народен одбор на чие подрачје е" се заменуваат со 
зборовите: „собранието на општината на чија тери-
торија е". 

Во ставот 2 зборот: „Два" се заменува со збо-
рот: „Две", зборовите: „општински наредни одбори" 
— со зборовите: „општински собранија", а зборот; 
„подрачјето" — со зборот: „територијата". 

-Член 12 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Основната дејност на претпријатието за аеро-

дромски услуги е одржување, реконструкција и из-
градба на воздухопловни пристаништа и прифаќа-
л е и отпремање воздухоплови, патници, багаж и 
стоки на воздухопловното пристаниште. 

Прифаќање и отпремање на воздухоплови, пат-
ници, багаж и стоки на воздухопловното пристани-
ште претпријатието за аеродромски услуги може да 
врши само ако ги исполнува посебните технички 
услови пропишани за тој вид дејност и ако 
располага со стручен кадар за вршење на таа деј-
ност." 

Член 13 
По членот 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 
„Прифаќањето и отпремањето на воздухоплови, 

патници, багаж и стоки на воздухопловното при-
станиште претпријатието за аеродромски услуги 
може со договор да му ги довери на домашен пре-
возник. 

Претпријатието за аеродромски услуги може со 
домашниот превозник да склучи договор заеднички 
да прифаќаат и отпремаат воздухоплови, патници, 
багаж и стоки на воздухопловното пристаниште. 

Ако домашниот превозник со претпријатието за 
аеродромски услуги склучи договор за прифаќање 
и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и 
стоки на воздухопловното пристаниште, тој за вр-
шење на таа дејност мора да ги исполнува усло-
вите од членот 12 став 2 на овој закон." 
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Член 14 
Членот 14 се брише. 

Член 15 
Во членот 15 став 1 зборовите: „општинскиот 

народен одбор му го доверил" се заменуваат со збо-
ровите: „општинското собрание му го доверило", а 
зборот: „подрачјето" — со зборот: „територијата". 

Член 16 
Во членот 16 зборот: „патеки," се заменува со 

зборовите: „и други патеки, пристанишната плат-
форма/'. 

Член 17 
Во членот 17 став 1 зборот: „патеки," се заме-

нува со зборовите: „и други патеки, пристанишната 
платформа,". 

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот народен 
одбор и го" се заменуваат со зборовите: „општинско-
то собрание му го", а зборовите: „стопанска орга-
низација или установа во смисла на членот 14 став 
1« — оо зборовите: „претпријатието од чл. 5 и 15".^ 

Член 18 
Во членот 18 став 1 зборовите: „мешан аеро-

дром" се заменуваат со зборовите: „воен аеродром". 
Во ставот 2 зборовите: „мешаниот аеродром" СФ 

заменуваат со зборовите: „воениот аеродром". 

Член 19 
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: 
„Претпријатието за аеродромски услуги ги о-

стварува средствата за своето работење од аеро-
дромските надоместоци; од надоместоците за кори-
стена на воздухопловното пристаниште (пристани-
шна платформа и други делови) и уредите на 
него за продажба на погонско гориво и мазиво; од 
закупнините што превозниците, други работни ор-
ганизации, органи на управата и други корисници 
ги плаќаат за користење на деловните и други про-
стории, како и од приходите од други дејности на-
ведени во членот 13 на овој закон." 

Член 20 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Во аеродромските надоместоци спаѓаат: 
1) надоместокот за користење на излетно-слет-

ни патеки; 
2) надоместокот за престој на воздухоплов; 
3) надоместокот за прифаќање и отпремање на 

воздухоплов, патници, багаж и стоки; 
4) надоместокот за користење на пристанишна-

та платформа; 
5) надоместокот од патниците." 

Член 21 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Надоместокот за користење на из летно-е летни 

патеки го плаќа воздухопловот за користеше на из-
легао-слетните и други патеки, уредитите и по-
стројките што се користат при излегувањето и сле-
тувањето на воздухоплов. 

Надоместокот за прифаќање и отпремање на 
воздухоплов, патници, багаж и стоки го плаќа пре-
возникот на кој претпријатието за аеродромски у -
слуги му врши прифаќање и отпремање на возду-
хоплови, патници, багаж и стоки на воздухоплов-
ното пристаниште. 

Надоместокот за користење на пристанишната 
платформа го плаќа домашниот превозник од чле-
нот 12а на овој закон за користење на пристаниш-
ната платформа и другите делови на пристаништето 
за прифаќање и отпремање на воздуховлови, пат-
ници, багаж и стоки на воздухопловното приста-
ниште. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се плаќа 
во определен износ за секое излетување односно 
слегување, според тежината на воздухопловот. 

Надоместокот од ставот 2 на овој член се плаќа 
за секое излетување односно слетување, според те-
жината на воздухопловот и според обемот на услу-
гите што ќе се извршат при прифаќањето и отпре-
мањето. 

Надоместокот од ставот 3 на овој член се плаќа 
во определен износ за секое излетување односно 
слетување, според тежината на воздухопловот, ако 
не е договорено поинаку. 

Како тежина на воздухопловот се зема бруто-
тежината на воздухопловот назначена во испра-
вите на воздухопловот. 

Надоместокот од патниците го плаќа во опре-
делен износ секој патник што го користи воздухо-
пловното пристаниште за укрцување во воздухо-
пловот." 

Член 22 
Во членот 22 став 2 зборовите: „Секретарија-

тот на Сојузниот извршен совет" се заменуваат со 
зборовите: „сојузниот секретар". 

Член 23 
По членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи: 
„Надоместокот за користење на воздухопловно-

то пристаниште (пристанишната платформа и други 
делови) и уредите за продажба на погонско гориво 
и мазиво го плаќа работната организација што ги 
снабдува воздухопловите и другите потрошувачи 
со бензин и со друго погонско гориво и мазиво и за 
таа цел ја користр! пристанишната платформа, дру-
гите делови на воздухопловното пристаниште и у-
редите на претпријатието што го искористува воз-
духопловното пристаниште. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се плаќа 
во определен износ на количините на продаденото 
погонско гориво и мазиво. 

Височината на надоместокот се определува со 
договор помеѓу претпријатието што го искористува 
воздухопловното пристаниште и работната органи-
зација што ги снабдува воздухопловите и другите 
потрошувачи со погонско гориво и мазиво." 

Член 24 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Аеродромските надоместоци од членот 20 на 

овој закон не ги плаќаат домашните воени возду-
хоплови." 

Член 25 
Членот 24 се менува и гласи: 
„ А К О не е основано претпријатие за аеродром-

ски услуги, приходите од членот 19 на овој закон 
му припаѓаат на претпријатието што го искористу-
ва воздухопловното пристаниште." 

Член 26 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Воздухопловно пристаниште може да се пре-

даде на јавен сообраќај ако ги исполнува технички-
те и други услови што обезбедуваат безбедно из-
летување, слетување и престој на воздухоплови на 
воздухопловното пристаниште, како и посебните 
Технички и други услови за прифаќање и отпрема-
ње на воздухоплови, патници, багаж и стоки на 
воздухопловното пристаниште. 

Сојузниот сообраќаен инспекторат утврдува, по 
претходно прибавено мислење од Дирекцијата за 
цивилна воздушна пловидба, дали воздухопловното 
пристаниште ги исполнува условите од ставот 1 на 
овој член," 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 27 
По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски* ќе 

пропише технички и други услови за изградба и 
одржување на објекти што обезбедуваат безбедно 
излетување, слетување и престој на воздухоплови 
на воздухопловното пристаниште; кои работи во 
смисла на овој закон се сметаат како прифаќање и 
отпремање на воздухоплови, патници, багаж и сто-
ки на воздухопловното пристаниште; посебни тех-
нички услови што мора да ги исполнува претпри-
јатието што ги врши тие работи и услови што мо-
раат да ги исполнуваат стручните кадри за вршење 
на тие работи." 

Член 28 
Во членот 26 ставот 1 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски, по 

претходно прибавено мислење од државниот секре-
тар за народна одбрана, сојузниот секретар за вна-
трешни работи и сојузниот секретар за финансии, 
определува кои воздухопловни пристаништа се от-
ворени за меѓународен јавен воздушен сообраќај." 

Во ставот 2 зборовите: „работите на народната 
одбрана" се заменуваат со зборовите: „народна од-
брана", а зборот: „државен" се брише. 

Член 29 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски го 

пропишува времето во кое воздухопловните при-
станишта мораат да бидат отворени за јавен возду-
шен сообраќај." 

Член 30 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Надзорот над правилната примена на технич-

ките и други прописи за безбеност на воздушната 
пловидба што се однесуваат на воздухопловните 
пристаништа и други аеродроми, освен воените, го 
врши Сојузниот сообраќаен инспекторат." 

Член 31 
Во членот 29 1 до 3 се менуваат и гласат: 
„Во вршењето на надзор од членот 28 на овој 

закон, инспекторот на воздушниот сообраќај може, 
ако утврди дека состојбата на излетно-слетните и 
други патеки, пристанишната платформа, уредите 
и постројките што служат за излетување и слету-
вање и за прифаќање и отпремање на воздухоплови 
е таква што да' може да ја загрози безбедноста на 
воздухопловите и патниците, да нареди во опреде-
лениот рок да се извршат потребните работи или да 
се преземат потребните мерки заради отстранување 
на утврдените недостатоци. 

Ако работите или мерките наредени според ста-
вот 1 од овој член не бидат извршени во определе-
ниот рок, инспекторот на воздушниот сообраќај мо-
же да го забрани сообраќајот на воздухопловното 
пристаниште наполно или само за воздухопловите 
од определена тежина, додека состојбата на возду-
хопловното пристаниште е-таква што да може да 
ја загрози безбедноста на воздухопловите и патни-
ците. 

Ако состојбата на патеките, уредите, построј-
ките и објектите од ставот 1 на овој член ја загро-
зува безбедноста на воздушниот сообраќај, инспек-
торот на воздушниот сообраќај мора, штом ќе ги 
утврди недостатоците, да го забрани сообраќајот на 
воздухопловното пристаниште/' 

Член 32 
По членот 29 се додава член 29а ќој гласи: 
„ А К О инспекторот на воздушниот сообраќај во 

вршењето на надзор најде дека е сторен прекршок, 
стопански престап или кривично дело, тој е должен 
без одлагање да поднесе барање за поведување 
административно-казнена постапка односно пријава 

до јавниот обвинител надлежен за поведување по-
стапка поради стопански престап односно кривично 
дело. 

Органот на кој му е поднесено барањето за по-
ведување административно-казнена постапка одно-
сно пријава за поведување постапка поради стопан-
ски престап или кривично дело, е должен за исхо-
дот на постапката да го извести Сојузниот сообра-
ќаен инспекторат. 

Против решението за прекршок донесено по ба-
рањето на инспекторот за поведување администра-
тивно-казнена постапка, жалба може да изјави и 
Сојузниот сообраќаен инспекторат." 

Член 33 
Во членот 30 ставот 1 се менува и гласи: 
„Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба 

(во понатамошниот текст: Дирекцијата) ги врши 
работите во врска со спроведувањето и контролата 
на воздухопловите на воздушните патишта во воз-
душниот простор на Југославија и се грижи за 
техничките средства и уреди што служат за спро-
ведување и контрола на воздухопловите." 

Во ставот 2 зборовите: „Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет" се заменуваат со зборо-
вите: „сојузниот секретар", а зборовите: „сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите" 
со зборовите: „сојузниот секретар за буџет и орга-
низација на управата". 

Член 34 
По членот 30 се додава нов член ЗОа, кој гласи: 
„Со цел за безбедно спроведување на воздухо-

плови по воздушните патишта на Југославија, Ди-
рекцијата ги одобрува редовите за летање или 
поединечните летови на воздухоплови. 

Дирекцијата привремено ќе го ускрати спрове-
дувањето на воздухоплов од воздухопловното при-
станиште или на воздухопловното пристаниште ако 
најде дека е состојбата на излетно-слетните патеки, 
уредите и постројките што служат за излетување 
или слетување на воздухоплови таква што при 
излетување^ односно слетувањето да може да биде 
загрозена безбедноста на воздухопловот. 

Ако Дирекцијата привремено го ускрати спро-
ведувањето на воздухоплов поради причините наве-
дени во ставот 2 на овој член, таа е должна без 
одлагање по најбрз пат, да го извести за тоа Сојуз-
ниот сообраќаен инспекторат, кој ќе ја утврди со-
стојбата на излетно-слетните патеки, ^редите и 
постројките што служат за излетување или слету-
вање на воздухоплови и ќе донесе решение во сми-
сла на членот 29 од овој закон или ќе дозволи из-
летување односно слетување на воздухопловот." 

Член 35 
По членот ЗОа се додава нова глава со шест нови 

членови, кои гласат: 

„Ша. Казнени одредби 

Член 306 
Со парична казна од 100.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие што 
врши искористување на воздухопловно приста-
ниште: 

1) ако излетно-слетните и други патеки, приста-
нишната платформа, уредите и постројќите и други 
објекти на воздухопловното пристаниште ги иско-
ристува противно на нивната намена и важечките 
прописи (член 7 став 2); 

2) ако отвори воздухопловно пристаниште за 
јавен воздушен сообраќај, а не е претходно утвр-
дено дека тоа ги исполнува условите што обезбеду-
ваат безбедно излетување, слетување и престој на 
воздухоплови на воздухопловното пристаниште 
(член 25 став 1); 
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3) ако отвори воздухопловно пристаниште за 
меѓународен јавен воздушен сообраќај, иако тоа за 
овој вид сообраќај не е определено (член 26 став 1); 

4) ако затвори воздухопловно пристаниште или 
на кој и да било друг »ачин го оневозможи неговото 
користеше во времето во кое тоа мора да биде 
отворено за јавен воздушен сообраќај (член 27). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во претприја-
тието со парична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член ЗОв 
Со парична казна од 100.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап превозник што 
прифаќа и отпрема воздухоплови, патници, багаж 
и стоки на воздухопловно пристаниште без договор 
склучен со претпријатието за аеродромски услуги 
за вршење на таа дејност (член 12а ст. 1 и 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зим и одговорното лице во претпријатието со пари-
чна казна од 10.000 до 100.ООО динари. 

Член ЗОг 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие што 
прифаќа и отпрема воздухоплови, патници, ба-
ту ж и стоки ако не ги исполнува посебните 
технички и други услови пропишани за тој вид 
дејност (член 12 став 2 и член 12а став 3). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член ЗОд 
Со парична казна'од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап претпријатие што 
искористува воздухопловно пристаниште, ако тари-
фата за вршење на аеродромските и други услуги 
не ја објави на вообичаен начин (член 8 став 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 3.000 динари до 20.000 динари. 

Член 30ѓ 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за воздухопловен прекршок претпри-
јатие што врши искористување на воздухопловно 
пристаниште ако не ги одржува излетно-слетните 
и други патеки, пристанишната платформа, уредите, 
постројките и други објекти на воздухопловното 
пристаниште во состојба што ја бара безбедноста 
на излетување^ и слетувањето и престојот на воз-
духопловите на воздухопловното пристаниште 
(член 7 став 1 точка 1). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казми и одговорното лице во претпријатието со па-
рична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Член ЗОе 
Со парична казна од 50.000 до 1,000,000 динари 

ќе се казни за воздухопловен прекршок претпри-
јатие што врши искористување на воздухопловно 
пристаниште или превозник: 

1) ако го оневозможи или го попречува врше-
њето на надзор на инспекторот на воздушниот 
сообоаќај (член 28); 

2) ако не постапи по наредбата на инспекторот 
на воздушниот сообраќај издадена врз основа на 
членот 29 став 1 на овој закон. 

За кое и д»а е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во претпри-
јатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари." 

Член 36 
Чл. 31, 32 и 33 се бришат. 

Член 37 
Во членот 34 на крајот на точката 2 точката се 

заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
нова точка 3, која гласи: 

„3) Наредбата за надоместоците за користење 
на воздухопловните пристаништа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/61)." 

Член 38 
Општинското собрание што искористува возду-

хопловно пристаниште преку свој орган или искори-
стувањето и го доверило на некоја установа, е дол-
жно во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон да основе претпријатие за 
аеродромски услуги или да постапи според членот 8 
од овој закон. 

Член 39 
Домашен превозник што на денот на влегува-

њето во сила* на овој закон прифаќа и отпрема 
воздухоплови, патници, багаж и стоки на возду-
хопловно пристаниште, ќе ја врши таа дејност до-
дека претпријатието за аеродромски услуги или 
друго претпријатие што го искористува тоа возду-
хопловно пристаниште не се оспособи за таа дејност 
односно додека тоа претпријатие, во смисла на 
членот 13 од (звој закон, не му довери да ја врши 
таа дејност. 

Член 40 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да донесе прописи за утврдување на вредноста на 
основните средства што се пренесуваат врз прет-
пријатијата за аеродромски услуги или други прет-
пријатија што искористуваат воздухопловно при-
станиште, а кои до денот на влегувањето во сила 
на овој закон не се проценети според важечките 
прописи. 

Член 41 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за претпријатијата за аеродромски 
услуги. 

/ 
Член 42 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

148. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 27 февруари 1964 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 27 февруари 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата, што се^формираат според членот 7 став 
1 на Законот за стопанско-планските мерки во 
1964 година, му се доделува на сојузниот буџет за 
1964 година износот од 2.00*0 милиони динари за ре-
греси во областа на трговијата. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се упо-
требат за учества на федерацијата во давањето на 
регрес за лигнит и мрк јаглен испорачан за потре-
бите на широката потрошувачка во 1964 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 89 
29 февруари 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседавач Претседател 
на Стопанскиот собор, на СојузнрЛ>т собор, 

Б р а т * Жежељ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 
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149. 

Брз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 февруари 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 27 февруари 1964 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДА НА СТАТУТОТ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Статутот на Југословенската заедница на осигу-
рувањето се потврдува. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 42 
29 февруари 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардел», е. р 

Претседавач Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Бранко Жежељ, е. р Мијалко Тодоровић с р. 

150. 

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО ОБЛАСТА НА 
НАРОДНАТА ОДБРАНА И НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ШТО РАБОТАТ НА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА ВО ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

И УСТАНОВИ 

Член 1 
На јавните службеници што се наоѓаат на слу-

жба во органите на управата во областа на народ-
ната одбрана на републиките, покраините, околиите 
и општините, како и на службениците што работат 
исклучиво на работи на народната одбрана во дру-
гите органи на управата и установи, им припаѓа од 
1 јануари 1964 година посебен додаток во износ до 
12.000 динари месечно. 

Член 2 
Височината на посебниот додаток пропиша« со 

оваа уредба се определува според природата и зна-
чењето на работата, стручната спрема и годините 
на службата поминати во вршење работи на на-
родната одбрана. 

Член 3 
Посебниот додаток пропишан со оваа уредба 

се исплатува од претсметката на Државниот сек-
ретаријат за народна одбрана. 

Член 4 
Поблиски прописи за определувањето и начи-

нот на исплата на посебниот додаток пропишан со 
оваа уредба донесува Државниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за посебниот дода-
ток на службениците на органите на управата на 
народната одбрана и на службениците што рабо-
тат на работите на народната одбрана ао другите 

органи на управата и установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/60 и 24/61). 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

- P. п. бр. 24 
24 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

151. 

Врз основа на членот 3 од Уредбата зе данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 
6/62, 11/62' и 4/63), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63 
и 7/64) во делот II од Тарифата во тар. број 1 во 
забелешката 2 на крајот на одредбата под _д) точ-
ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова одредба под ѓ), која гласи: 

,.ѓ) кога моторниот бензин и дизел-горивото 
(плинско масло) се продаваат за потребите на 
странски дипломатски претставници, под услов на 
реципроцитет. 

Сојузниот секретаријат за финансии ќе го о-
предели начинот на кој ќе им се продава моторен 
бензин и дизел-гориво (плинско масло) на странски 
дипломатски претставници без плаќање данок." 

Член 2 
Оваа уредба влегува БО сила третиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 23 
26 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

152. 

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за јавните служ-
беници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА. 
ЊЕ НА ОРГАНИТЕ ВО КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ПРО-
ВЕРУВАЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СРЕД-
СТВА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 
НА ВНАТРЕШНАТА РАСПОДЕЛБА НА ТИЕ СРЕД-

СТВА СПОРЕД ПРИНЦИПИТЕ НА ДОХОДОТ 

1. Во Одлуката за определување на органите 
во кои ќе се врши проверување на обезбедувањето 
на средства за работа на д р ж а в н и т е органи и на 
внатрешната расподеле а на тие средства според 
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принципите на доходот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/62) точката 3 се менува и гласи: 

„3. Средствата за работа на државните органи 
на општините и околиите ги определува општин-
ското односно околиското собрание." 

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

р . п. бр. 25 
24 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, <* P. 

153. 

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за 
Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИТЕ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ЛОТАРИЈА 

1. Приходот што ќе го оствари Југословенската 
лотарија во 1964 година по сите игри на среќа, а 
кој со нејзиниот финансиски план за 1964 година 
е предвиден во износ од 10.000 милиони динари, се 
распределува, по одбивање на износот за исплата 
на згодитоците, и тоа: 

1) на Југословенската лотарија 41,37%; 
2) на општествените организации од 

членот' 26 на Законот за Југословенската 
лотарија 58,63%. 

2. Ако приходот на Југословенската лотарија 
се оствари во износ поголем од износот предвиден 
со финансискиот план за 1964 година, за повеќе 
остварениот износ, по одбивање на згодитоните, 
дополнително ќе се утврдат процентите за распре-
делба на Југословенската лотарија и општестве-
ните организации. 

Процентите од ставот 1 на ова© точка ќе ги 
утврди Сојузниот секретаријат за буџет и органи-
зација на управата, во спогодба со управниот од-
бор на Југословенската лотарија, а во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

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

P. п. бр. 26 
24 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

154. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ВРЕМЕНА-
ТА ОДЛУКА ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Во Времената одлука за регресите во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 4/54, 
7/55, 56/55, 29/57 и 39/58) уште неукинатата одредба 
ва точката I под 6 престанува да важи. 

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

P. п. бр. 22 
26 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

155. 

Врз основа на членот 65 став 3 од Уредбата 
за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63) и 
точката 2 од Одлуката за утврдување на премиите 
за извезени стоки и за услуги извршени за пора-
чачи од странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/61), 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ СТОКИ И 
УСЛУГИ ПРИ ЧИЈ ИЗВОЗ ЌЕ СЕ ДАВААТ ПРО-
ПИШАНИТЕ ПРЕМИИ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ДЕВИЗИ 

1. Во Наредбата за определување на видовите 
стоки и услуги при чиј извоз ќе се даваат про-
пишаните премии за остварените девизи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 18/61 30/61 и 7/62) во 
точката 3 во гранката 115 (Обоена металургија) во 
текстот под 5 по зборовите: „оловен концентрат" 
се додаваат зборовите: „и цинков концентрат". 

2. Во гранката 120 (Хемиска индустрија) тек-
стот под 12 се брише, а во текстот под 13 зборовите: 
„маслото од жалфија, отпадоците од преработка на 
коски" се заменуваат со зборовите: „маслото од 
жалфија, отпадоците од преработка на коски и сите 
видови вештачко ѓубре". 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува на работите на извоз склучени од 
тој ден. 

П. бр. 5010 
29 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

156. 

Врз основа на Одлуката за овластување сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите да ги пропишува видовите и условите под 
кои можат предмети што сочинуваат основни сред-
ства и средства на заедничката потрошувачка на 
стопанските организации да им се продаваат на 
граѓани и на граѓански правни лица („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/58), во врска со членот 104 став 2 
од Законот за средствата на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр 17/61, 30/62 и 
53/62), Сојузниот секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ВИДОВИ ПРЕДМЕТИ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
И ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА НА ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВ-

НИ ЛИЦА 

Jl. Во Наредбата за условите за продавање опре-
делени видови предмети од основните средства и 
од средствата на заедничката потрошувачка на 
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граѓани и на граѓански правни лица („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/58) во точката 1 став 2 на крајот 
на одредбата под 4 точката се заменува со точка 
и запирка и по тоа се додава одредба под 5, која 
гласи* 

„5) патнички автомобили.". 
2. Во точката 2 ставот 1 се менува и гласи: 
„2. Предметите од точката 1 став 2 под 1, 2, 3 и 

5 на оваа наредба можат да им се продадат на гра-
ѓани и граѓански правни лица ако продавањето 
на тие предмети на стопанските организации или на 
општествените правни лица не успеало по пат на 
јавно наддавање или на друг начин определен спо-
ред одредбите од членот 99 на Законот за сред-
ствата на стопанските организации (наддавање по 
пат на писмени понуди, непосредна погодба, огла-
сување во дневниот печат или на друг вообичаен 
вачин ако се во прашање предмети од помала 
вредност)." 

По ставот 1 се дода(ва нов став 2, кој гласи: 
„Патнички автомобили можат под условите од 

ставот 1 на оваа точка да им се продадат на гра-
ѓани и граѓански правни лица само по пат на јавно 
наддавање по објавениот оглас во дневниот печат. 
Почетната цена на патничките автомобили за јавно 
наддавање ја определува стручната комисија спо-
ред прометната цена на тие автомобили на дома-
шниот пазар во моментот на нивната продажба." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

Бр. 5/2-410-5 
22 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

157* 

Врз основа на членот 7 став 2 од Законот за Со-
јузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63) и точката 3 од Одлуката за да-
вање регрес за греж во 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 8/64), во согласност со Со-
јузниот секретаријат за финансии, Сојузниот се-
кретаријат за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

РЕГРЕС ЗА ГРЕЖ ВО 1964 ГОДИНА 

1. Регресот од точката 1 на Одлуката за давање 
регрес за греж во 1964 година (во понатамношниот 
текст: Одлуката) го остваруваат следните произво-
дите тги на домашен греж (филандите): 

1) Свиларски комбинат „Нонча Камишова", Ти-
тов В°лес: 

2) Индустрија природне свиле, Панчево; 
3) Индустрија природне свиле „Напредак", Нови 

Кнежевац; 
4) Претпријатие за производство на свила, Гев-

гелија. 
2. Производителите на домашен греж (филан-

дите) од точката 1 на оваа наредба (во понатамош-
ниот текст: корисниците на регресот) го остваруваат 
регресот со поднесување барање за регрес преку 
Пословно удружење произвођача природне сќиле 
и памука во Белград (во понатамошниот текст: 
Здружението). 

3. Кон барањето за регрес корисниците на ре-
гресот прилагаат: 

1) фактура односно препис на фактурата или 
на интерниот документ за продадените и испорача-
ни количини на греж; 

2) доказ за извршената испорака на греж; 
3) пресметка на регресот, со податоците за из-

носот на регресот по единица мера и за вкупната 
количина на продадениот и испорачан греж. 

4. Врз основа на барањата за регрес поднесени 
од корисниците на регресот, Здружението составу-
ва, по извршената контрола на документацијата од 
точката 3 на оваа наредба, збирно барање за регрес 
и U. го поднесува на Филијалата на Народната бан-
ка 101-14 во Белград, како основна организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство. 

Кон збирното барање за регрес Здружението 
прилага збирна спецификација, која содржи: 

1) назив и место на корисникот на регресот; 
2) назив на филијалата на Народната банка 

како основна организациона едш^ица на Службата 
на општественото книговодство кај која корисни-
ците на регрес имаат жиро-сметка; 

3) број на жиро-сметката на корисникот на ре-
гресот; 

4) податоци за продадените и испорачани коли-
чини на греж изразени во килограми — за секоја 
филанда посебно; 

5) назначување на износот на регресот по еди-
ница мера и за вкупната количина на продадениот 
и испорачан греж — за секоја филанда посебно; 

6) документацијата од точката 3 на оваа на-
редба. 

5. Корисниците на регресот се должни бара-
њата за регрес со документацијата од точката 3 на 
оваа наредба да му ги достават на Зружението до 
20-иот ден во месецот за изминатиот месец. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека збирното барање за регрес во 
поглед на пресметувањето и потполноста на доку-
ментацијата е исправно, го одобрува износот на 
регресот во корист на жиро-сметката на корисни-
кот на регресот, а на товар на сметката бр. 630-33 
— Регрес за греж. 

7. Службата на општественото книговодство мо-
же да врши исплати на регресот на товар на смет-
ката од точката 6 на оваа наредба само до износот 
одобрен со сојузниот буџет за исплатување на ре-
гресот за греж. 

8. Ако кон барањето за рефес се прилагаат 
преписи на изворни документи (фактури, потврди 
и ел.), тие мораат да бидат потпишани од овласте-
ните лица и на нив мора да биде втиснат печатот 
на корисникот на регресот, а изворните документи 
се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој изворен документ од ставот 1 на озаа 
точка кој се поднесува на увид да назначи дека е 
регресот исплатен. 

9. Корисниците на регресот се должни во сво-
ето книговодство да водат уредна и ажурна еви-
денција за остварениот регрес за греж. 

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

Бр. 05-443/3 
22 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузе?н секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р. 
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158. 

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 
со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија утврдува 

ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА 
НА СТОКИТЕ ЗА КОНТИНГЕНТИ?АН УВОЗ 

1. Во Листата на стоките за контингентиран 
увоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/64) во точ-
ката 1 под а) текстот на редниот број 18 се менува 
и гласи: 

„18) казеински, нитро и анилниски бои за ко-
жа; директни обични и директни постојани бои; 
кисели бои обични и хром-кисели бои; бои за полу-
»олна; сулфурни бои,". 

2. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

П. бр. 5020 
20 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија^ 
Никола Џуверовмќ, е. р. 

159. 

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 ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот Југословенски 
стандард: 

Готова кожа. Поставка кожа од 
увезена кожа од мерино овци — со 
хромово и растениско штавење — JUS G.B 1.076 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение ќе се применува од 1 април 1964 го-
дина. 

Бр. 24-1546/1 
26 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

160. 

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 ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација с е донесува следниот Југословенски 
стандард; 

Физикални испитувања на гумата. 
Испитување на отпорноста спрема 
абење на вулканизирана природна 
или синтетичка гума. Метода според 
Шопер (Schopper) — — — — — JUS G.S2.301 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во 'посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение ќе се применува од 1 април 1964 го-
дина. 

Бр. 24-1544/1 
26 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж, Славољуб Виторовић, е. р. 

161. 
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 ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот Југословенски 
стандард: 

Производи од гума. Гумени цре-
ва без влошка. 

Црева за преточување пијалоци JUS G.Сб.030 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

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

Бр. 24-1545/1 
26 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 6 од 15 февруари 1964 година 
објавува: 

Упатство за престанок на важењето на Посеб-
ните упатства за препишување на матичните книги 
(книги на родените, венчаните и умрените) што се 
водени на подрачјето каде не постоеле државни 
матични книги; 

Решение за дополнение на Решението за назна-
чување постојани судски вештаци. 

Во бројот 7 од 22 февруари 1964 година објавува: 
Измена и дополнение' на I конкурс за давање 

инвестициони кредити од средствата определени за 
унапредување на развитокот на стопански нераз-
виеното подрачје на СР Србија (без АКМО) за 
изградба, проширување и реконструкција на капа-
цитетите на преработувачката индустрија; 
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Договор за социјално осигурување на естрад-
ните изведувачи на уметнички програми од терито-
ријата на СР Србија' 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјали-
с т и т е Републике Хрватске во бројот 4 од 6 фе-
вруари 1964 година објавуваат: 

Закон за Уставниот суд на Хрватска; 
Закон за распределба на приходите од заеднич-

ките извори на приходите; 
Закон за буџетот на СР Хрватска за 1964 година; 
Заклучок на Просветно-културниот собар на 

Саборот; 
Упатство за постапката за контрола на цените 

во прометот на мало; 
Исправка во текстот на Одлуката за привре-

мено финансирање на потребите на СР Хрватска за 
јануари и февруари 1964 година и во текстот на 
Одлуката за учество на СР Хрватска во кредити-
рањето на луката Риека. 

Во бројот 5 од 13 февруари 1964 година обја-
вуваат: 

Одлука за основање Законодавно-правна ,коми-
сија; 

Одлука за основање Комисија за стручно обра-
зование; 

Одлука за избор и именување членови на Зако-
нодавно-правната комисија; 

Уредба за Дирекцијата на заедничките служби 
на републичките органи; 

• Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на местата кои се сметаат за градови и 
населби од градски карактер според Законот за на-
ционализација на наемните згради -и градежното 
земјиште; 

Одлука за определување на стоп ите »а основ-
ниот придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање и стопата на придонесот за додатокот на деца 
за 1964 година; 

Одлука за основање сигурносна и валориза-
циона резерва на фондот на инвалидското и фондот 
на пензиското осигурување и за определување на 
процентите за издвојување на приходите од основ-
ните придонеси за тие резерви. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„У рад ни лист Социјалистичка Републике Сло-
веније" во бројот 2 од 23 јануари 1964 година 
објавува: 

Уредба за определување на управниот орган, 
надлежен за изведување определени управни ра-
боти во областа на постања,њего и работата на еми-
с и о н а е радиостаници; 

Решение за разрешување и именување помош-
ник секретар во Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство и за именување помош-
ник директор на Заводот на СР Словенија за сто-
панско планирање; 

Решение за именување членови на Советот на 
Заводот за испитување на материјали и конструк-
ции и за определување на организациите што 
избираат по еден член за советот на тој завод; 

Решение за разрешување и именување член на 
Советот на Вишата домаќинка школа во Гробље 
при ДомжаЛе; 

Решение за разрешување »а главниот директор 
на Електростопанската заедница на Словенија. 

Освен тоа објавува општи акти на самоуправ-
ните организации, и тоа: 

Заклучок за измена на Заклучокот за опреде-
лување на делот од придонесот за инвалидско оси-
гурување што им припаѓа на комуналните заедници 
на социјалното осигурување на работниците за тро-
шоците за професионална рехабилитација и з а б -
олување на инвалиди на трудот; 

Заклучок за измена на Заклучокот за височи-
ната на режискиот додаток за спроведување на 
инвалидското и пензиското осигурување, за опреде-
лување на детскиот додаток и задолжителното 
здравствено реосигурување во 1963 година; 

Заклучок за определување на делот од при-
донесот за инвалидско осигурување кој им припаѓа 
во 1964 година на комуналните заедници на соци-
јалното осигурување на работниците за трошоците 
за професионална рехабилитација и за-послувње на 
инвалиди на трудот; 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравствена заштита на пензионерите во 1964 го-
дина; 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравствено осигурување на уживателите на соци-
јални потпори за 1964 година; 

Заклучок за височината на режиекиот додаток 
за спроведување на инвалидското и пензиското оси-
гурување, за определување на детскиот додаток и 
задолжителното здравствено реосигурување во 1964 
година. 

Во бројот 3 од 30 јануари 1964 година објавува: 
Решение за измени и дополненија на Решението 

за основање Завод за рехабилитација на инвалиди; 
Наредба за осигурување на земјиштето во 

Трента; 
Наредба за контрола на цените и тарифите за 

превоз на патници и стоки во јавниот друмски со-
обраќај 

Од општите акти на самоуправните организации 
објавува* 

Заклучок за измени и дополненија на Заклу-
чокот за определување на ризиците, условите и 
надоместоците, како и на премиската тарифа во 
задолжителното здравствено реосигурување. 

Во бројот 4 од 6 февруари 1964 година објавува: 
Наредба за прогласување на Нотрањски Снеж-

них за природна реткост. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
сне и Херцегових" во бројот 5 од 31 јануари 1964 
година објавува: 

Општествен план на Босна и Херцеговина за 
1964 година; 

Закон за насочување на средствата на фондо-
вите на СР Б и х во 1964 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
распределба на приходите од заедничките извори; 

Закон за Буџетот на СР БиХ за 1964 година; 
Закон за сместување деца во други фамилии; 
Закон за пренесување работите на цивилната 

заштита од надлежноста на органите на управата 
надлежни за внатрешни работи во надлежност на 
органите на управата надлежни за работите на 
народната одбрана; 

Закон за највисоката граница на стопата на 
основниот придонес за здравствено осигурување; 

•V 
Закон за определување на гранките, групите и 

под групите на стопанските дејности во кои може 
да се определи додаен придонес за здравствено оси-
гурување; 
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Закон за определување на гранките на стопан-
ските дејности во кои може да се определи додаен 
придонес за инвалидско осигурување; 

Закон за највисоката стопа на придонесот на 
земјоделскиот приход и за највисоката грлица на 
личниот придонес за здравствено осигурување на 
земјоделците во 1964 година; 

Закон за измена на Законот за гробиштата и 
гробовите на југословенски борци. 

Во бројот 6 од 14 февруари 1964 година обја-
вува' 

Одлука за подигање споменик во Сараево; 
Одлука за уредување на зградата во Мрко-

њиќ-Гред во која е одржано I заседание на Зем-
ското антифашистичко собрание на народното осло-
бодување на Босна и Херцеговина како спомен 
музеј; 

Одлука за определување четиригодишен мандат 
на половината судии на Уставниот суд на Босна и 
Херцеговина; 

Одлука за измени на Одлуката за основањето, 
укинувањето, седиштето и територијалната над-
лежност на околиските и окружните судови; 

Одлука за избор и разрешување на судии; 
Одлука за избор на членови на Управниот одбор 

на Републичкиот општествен фонд за школство; 
Одлука за одобрување на завршната сметка на 

Републичкиот инвестиционен фонд за 1962 година; 
Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 

именување членови на Републичката комисија за 
избор на републички пратеници; 

Решение за именување определен број членови 
на Собранието на Републичката- заедница на оси-
гурувањето во Сараево; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за условите за основање установи за 
стручно образование и за минималните барања за 
давање општопризнаени степени на стручно обра-
зование; 

Правилник за заедничките служби потребни за 
работа на Извршниот совет и определени репу-
блички органи на управата; 

Правилник за службената облека на членовите 
на посадата на моторни возила во друмскиот со-
обраќај; 

Правилник за означување на станиците и сто-
јалиштата во друм ски от сообраќај; 

Упатство за легитимацијата на инспектор на 
дру мекиот сообраќај; 

Одлука за стое ата на придонесот за здравствена 
заштита на лицата што примаат пензии или инва-
лиднини од странски носители на социјално осигу-
рување и за начинот на пдресметување и плаќање 
на придонесот; 

Исправка на Правилникот за начинот и усло-
вите за здобивање со степенот »а стручно образо-
вание »а квалификуван и виоококв.алификуван во-
зач на моторни возила во друмскиот сообраќај на 
практична работа во стопански организации. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија во бројот 2 од 29 јануари 1964 година 
објавува;. 

Општествен план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за 1964 годиш; 
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Закон за насочуваше и употреба на средствата 
на Републиката; 

Закон за изменување и дополнување на За-
конот за утврдување учеството на околиите и оп-
штините во заедничките приходи и висината на 
дотациите на околиите; 

Закон за Буџетот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за 1964 година; 

Одлука за укинување на Одлуката за надоме-
сток на трошоците на службениците на републич-
ките органи и установи кои поради земјотресот во 
Скопје живеаат одделно од своите семејства. 

Во бројот 3 од 5 февруари 1964 година об-
јавува: 

Уредба за основање Дирекција за .згради на 
Извршниот совет; 

Одлука за разрешување и именување претсе-
датели и членови на одборите на Извршниот совет; 

Одлука за именување претседател на Комиси-
јата за помилувања на Извршниот совет; 

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

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот на Радио-телевизија — Скопје; 

Решение за именување членови на советот на 
заводот за техничка помош — Скопје; 

Наредба за преземање мерки за заштита на до-
биток од заразните болести во 1964 година; 

Правилник за вршење надзор над стручната ра-
бота на здравствените установи со прегледи и за по-
себните награди на стручните лица за вршење на 
преглед; 

Одлука за бројот ва членовите на Собранието 
на Републичката заедница за здравствено осигу-
рување на земјоделците. 

Во бројот 4 од 12 февруари 1964 година обја-
вува: 

Решение за свикување на првата седница на 
Собранието на Републичката заедница за здрав-
ствено осигурување на земјоделците; 

Решение за разрешување и назначување по-
мошник на републички секретар; 

Решение за назначување директор на Дирек-
цијата за згради на Извршниот совет; 

Наредба за престанок на важноста на наредби-
те за одредување маржи во трговијата на големо; 

Упатство за постапката на контролата на цени-
те во прометот на мало. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике 
Црне Горе во бројот 1 од 15 јануари 1964 година 
објавува: 

Општествен план на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Горе за 1964 година; 

Закон за Буџетот на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1964 го-
дина; 



Страна 226 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 4 март 1964 

Закон за учеството на општините во заеднич-
ките приходи и за височината на дотациите на оп-
штините; 

Одлука за определуваше избрани судии на 
Уставниот суд на Црна Гора на кои мандатот им 
трае четири години; 

Одлука за определување бројот на судиите во 
Окружниот стопански суд во Титоград; 

Одлука за изборот на еден судија на Окруж-
ниот стопански суд во Титоград; 

Решение за укинување на Студентскиот дом на 
Вишата педагошка школа во Цетиње и на Домот 
на Учителската школа во Никшиќ; 

Решение за основање Дом на Педагошката 
академија во Никшиќ. 

Во бројот 2 од 22 февруари 1964 година 
објавува: 

Правилник за полагање завршен испит во гим-
назија; 

Наредба за определување одделни производи 
што се опфаќаат со контролата на цените на големо; 

Упатство за постапката за контрола на цените 
во прометот на мало; 

Исправка на Одлуката за должностите и овла-
стувањата на ревизионо-инструкторската служба на 
Републичкиот завод за социјално осигурување — 
Титоград. 

Во бројот 3 од 5 февруари 1964 година објавува: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
основање Геолошки завод на НР ЦГ; 

Решение за именување управен одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на културните деј-
ности; 

Решение за именување управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијзта: 

Решение за именување управен одбор на фон-
дот за доделување на Његошевата награда; 

Решение за именување управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на издавачката 
дејност; 

Правилник за измена на Правилникот за висо-
чината на посебниот додаток за санитарните ин-
спектори. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
145. Указ за прогласување на Законот за о-

слободување од плаќање на придонесот 
од доходот на стопанските организации 
за дејноста производство на предмети од 
прачки — — — — — — — — 225 

Страна 
Закон за ослободување од плаќање на 
придонесот од доходот на стопанските 
организации за дејноста производство на 
предмети од прачки — — — — — 225 

146. Указ за прогласување на Законот за ис-
плата на еднократен додаток на ужива-
телите на општ инвалидски додаток — 225 
Закон за исплата на еднократен додаток 
на уживателите на општ инвалидски до-
даток — — — — — — — — — 225 

147. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за прет-
пријатијата за аеродромски услуги — — 225 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за претпријатијата за аеродромски 
услуги — — — — — — — — 226 

148. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — 229 

149. Одлука за потврда на Статутот на Ју-
гословенската заедница на осигуррува-
њето — — — — — — — — — 230 

150. Уредба за посебниот додаток на службе-
ниците на органите на управата во обла-
ста на народната одбрана и на службе-
ниците што работат на работите на на-
родната одбрана во другите органи на у-
ггравата и установи — — — — — 230 

151. Уредба за дополнение на Тарифата за 
данокот на промет — — — — — — 230 

152. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на органите во кои ќе се врши 
проверување на обезбедувањето на сред-
ства за работа на државните органи и на 
внатрешната расподелба на тие средства 
според принципите на доходот — — 230 

153. Одлука за утврдување на процентите за 
распоредена на приходот на Југосло-
венската лотарија — — — —* — 231 

154. Одлука за престанок на важењето на 
Времената одлука за регресите во сто-
панството — — — — — — — — 231 

155. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за определување на видовите сто-
ки и услуги при чиј извоз ќе се даваат 
пропишаните премии за остварените де-
визи — — — — — — — — — 231 

156. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за условите за продавање опре-
делени видови предмети од основните 
средства и од средствата на заедничката 
потрошувачка на граѓани и граѓански 
правни лица — — — — — — — 231 

157. Наредба за примена на Одлуката за да-
вање регрес за греж во 1964 година — 232 

158. Измена на Листата на стоките за контни-
те нтиран увоз — — — — — — 233 

159. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на индустријата на кожа — — 233 

160. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на индустријата на грума — — 233 

161. Решение за југословенскиот стандгрд од 
областа на индустријата на гума — — 233 
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