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256. 

Врз основа на тон. 2 и 7 од Одлуката за опре-
делување на средствата со кои федерацијата ќе 
ја помага изградбата и опремањето на определени 
универзитетски објекти од Ш61 до 1966 година С, Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/61), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОВ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ СО КОИ 
ФЕДЕРАЦИЈАТА УЧЕСТВУВА ВО 1963 ГОДИНА 
в о ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМАЊЕТО НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ФАКУЛТЕТИ, ВИСОКИ ШКОЛИ И ИН-

СТИТУТИ 

1. Со средствата предвидени во разделот 1 де-
лот 4 партијата 4—247 на сојузниот буџет за 1963 
година, федерацијата учествува во 1963 година во 
трошоците за изградба на објектите и за набавка 
на опрема за земјоделски, шумарски, ветеринарни, 
технички, филозофски и Природно-математички 
факултети и на нив соодветни високи школи, како 
и за хемиски и физички институти што им служат 
на универзитетите во целина, со износот од 1.600 
милиони динари. 

2. Средствата на фед,ерацијата за намените од 
точката 1 на оваа одлука можат. да се користат: 

(во милиони динари) 
1) во Социјалистичка Република 

Србија — до износот од — 400 
2) во Социјалистичка Република 

Хрватска — до износот од — 352 
3) во Социјалистичка Република 

Словенија — до износот од — 96 
4) во Социјалистичка Република 

Босна и Херцеговина — од 
износот од — — — — — 192 

5) во Социјалистичка Република 
Македонија — до износот од 480 

6) во Социјалистичка Република 
Црна Гора — до износот од— 80 
3. Средствата предвидени со оваа одлука ќе се 

Потрошат на објектите што ќе ги определат репу-
бличките извршни совети во согласност со разво-
јот на школството предвиден со републичките оп-
штествени планови, а чија изградба во 1662 или во 
поранешните години е вршена со учество на сред-: 
ствата на федерацијата. 

^ 4. Социјалистичките републики можат средства-
та на федерацијата предвидени со оваа одлука да 
ги користат ако од своите средства или од средства-
та fra другите инвеститори што учествуваат во из-
градбата и опремањето на соодветните објекти прет-
ходно исплатат најмалку 50% од износот на ситу-
ациите односно фактурите за извршените работи 
или набавки предвидени за 1963 година за секој 
објект поединечно. 

5. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесе, по потреба, Сојузниот секрета-
ријат за финансии, во согласност со Сојузниот се-
кретаријат за просвета к култура. 

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

Р. п. бр. 80 
18 април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Зоран Полич, с.р. Едвард Кардељ, с. р. 

257. 
Врз основа на членот 6 став 1 од Уставниот 

закон за спроведување на уставот, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИ-
ТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИ-
тирање НА НАБАВКАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

ТОВАРНИ КОЛИ 
1. Заради зголемување на железничките пре-

возни капацитети, од средствата на стопанските 
резерви на федерацијата што се формираат според 
точката 5 од главата XVI на Сојузниот општествен 
план за 1963 година, му се доделуваат на Општиот 
инвестиционен фонд до б.0'00 милиони динари за 
кредитирање на набавката на околу З.СОО желез-
нички товарни коли од нормален колосек. 

2. Кредитите од точката 1 на оваа одлука ќе 
им ги одобрува Југословенската инвестициона бан-
ка од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
на производителите на шински возила заради про-
дажба на кредит на железнички товарни коли на 
железничките транспортни претпријатија а на же-
лезнички специјални товарни коли и на другите 
стопански организации, при учество на железнич-
ките транспортни претпријатија односно на другите 
стопански организации со сопствени средства - од 
најмалку 50% од договорената цена на тие коли. 

3. Кредитите ќе им ое одобруваат на произво-
дителите на шински возила чија понуда во поглед 
на производството и изработката на железнички 
товарни коли на Заедницата на Југословенските 
железници односно на железнички специјални то-
варни коли на другите стопански организации — е 
најповолна. 

4. Кредитите ќе се одобруваат со непосредна 
погодба и според впростената постапка. 

5. Рокот за враќање на кредитот е 10 години. 
Интересот се пресметува по нормата од 2% го-
дишно. 

6. Кредитите ќе им се одобруваат на произво-
дителите на Ш И Н С К И возила што ќе склучат дого-
вори за производство и испорака на коли со купу-
вачите на коли од точката 2 на оваа одлука. 

7. Производителите на шински возила можат 
да ги користат кредитите одобрени врз основа на 
оваа одлука сразмерно со износот на учеството на 
купувачите на железнички товарни коли положен 
најдоцна до испораката на колите, со тоа што про-
изводителот да и поднесе на Југословенската ин-
вестициона банка меница со акцент на купувачот, 
и со свое жиро. 
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8. Производителите на шински возила ќe им 
даваат на купувачите на железнички товарни коли; 
кредит со' истиот интерес и со4 истиот рок за отпла-
та по кои на производителите на шински возила 
го добиле кредитот од Југословенската инвести-
циона банка. 

9. Југословенската инвестициона банка може 
да им одобрува кредити на производителите на 
шински возила до 15 јуни. 1963 година заклучно, 
врз основа на договорите за набавка на железнич-
ки товарни коли склучени помеѓу производителите 
и купувачите од точката 2 на оваа одлука, по кои 
крајниот рок за испорака на тие коли не е подолг 
од 14 месеци. 

10. Поблиски прописи за примена на оваа од-
лука донесува, по потреба, Сојузниот секретаријат 
за финансии, по претходно прибавено мислење од 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски. 

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

, Р. п. бр. 76 
1в април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Зоран Полич, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

258. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 

формирањето на единствени стопански комори 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

КОМОРИ ВО 1963 ГОДИНА 

1. До донесувањето на закон за стопанските 
комори финансирањето на стопанските комори во 
1963 година ќе се врши на начинот предвиден со 
оваа одлука. 

2. Средствата за финансирање на стопанските 
комори се формираат од придонесот за коморите и 
од надоместоците за услугите што ги вршат ко-
морите. 

Средствата од придонесот служат само за под-
мирување на редовните расходи на комората. 

3. Придонесот од точката 2 на оваа одлука го 
плаќаат сите стопански и други организации што 
се обврзани да се зачленат во коморите според од-
редбите од Законот за здружувањето и деловната 
соработка во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/60, 16/61 и 13/63) и од прописите до-
несени врз основа на тој закон. 

4. Нормата и основицата за пресметување на 
придонесот за Сојузната стопанска комора ги опре-
делува управниот одбор на Сојузната стопанска ко-
мора. Заклучокот за ова управниот одбор го доста-
вува до Сојузниот секретаријат за финансии во рок 
од 15 дена од денот на донесувањето на заклучокот. 

Ако Сојузниот секретаријат за финансии не се 
сложи со нормата или основицата за пресметување 
на придонесот, може во рок од 30 дена од денот на 
приемот на заклучокот да му ги достави своите за-
белешки на Сојузниот извршен совет, кој за тоа ко-
нечно решава. 

5. Начинот на финансирањето на републичките 
стопански комори и на стопанските комори за под-
рачјата на други општествено-политички заедници 
ќе го регулираат републичките извршни совети, со-
гласно со одредбите од точката 2 на оваа одлука. 

6. До донесувањето на закон за стопанските ко-
мори, управните одбори на стопанските комори ги. 

ч - имаат во поглед на донесувањето на финансискиот 
план, употребата на средствата и донесувањето на 
завршната сметка сите права што според Законот 

за здружуувањето и деловната соработка во Стопан-
ството "обоено според' Законот иа формирањето на 
единствените стопански комора ги имале собрани-
јата на коморите и сојузите на коморите, односно 
управните одбори на секциите на коморите за од-
делни области на стопанството, пленумите на сове-
тите на гранки на сојузните комори и собранијата 
на задружните сојузи. 

7. Поблиски прописи За спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба^ Сојузниот секретари^ 
јат за финансии. 

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

Р. п. бр. 77 
1в април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Зоран Полич, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

259. 
Врз основа на чл. 14 и 49 став 3 од Законот за 

кредитните и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), во врска со точ-
ката 5 од Одлуката за давање дополнителен кредит 
на поморските бродарски претпријатија, Р. п. бр. 141 
од 29 јуни 1962 година, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИОТ КРЕДИТ ШТО ИМ ГО ОДОБРИЛА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
НА ПОМОРСКО-БРОДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ВО 1962 ГОДИНА 

1. За дополнителните кредити што Југословен-
ската инвестициона банка им ги одобрила во 1962 
година врз основа на Одлуката за давање дополни-
телен кредит на поморските бродарски претприја-
тија, Р. п. бр. 141 од 29 јуна 1962 година на поморските 
бродарски претпријатија за бродови на поморската 
пловидба чија изградба се финансира од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд според L. конкурс 
за давање кредити од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за изградба на поморски бродови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/61), се определу-
ваат следните услови: 

1) рокот за исплата ќе се утврди во исто траење 
како и за редовните кредити дадени од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд за изградба на 
поморски бродови според L конкурс; 

2) интересната норма изнесува 3% годишно; 
3) гарантен износ за дополнителниот кредит 

нема да се полага. 
Учество во трошоците на инвестиционата из-

градба нема да се бара, без оглед дали дополнител-
ниот кредит се користел во 1962 или се користи во 
1963 година, ако поморско-бродарското претпријатие 
ја поднесло до 31 декември 1962 година пропишаната 
документација за процентот на изграденоста на бро-
довите за кои е одобрен дополнителниот кредит. 

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

Р. п. бр. 79 
18 април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Зоран Полич, с.р. Едвард Кардељ, с. р. 
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260. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за одделни производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/61, 12/61 и 53/62) во точката 1 
одредбата под 2)0 се менува и гласи: 

„20) бакар: 
а) топилнички 

JUS C.D1.O02 - - - - - 512.000 
б) електролитен (катоден) — — 550.000". 

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

Р. п. бр. 78 
16 април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Зоран Полич, с.р. Едвард Кардељ, с. р. 

261. 
Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за 

спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗД РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА ОДБОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ ЗА ВНАТРАШНА ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува од функцијата претседател на 
Одборот на Сојузниот извршен совет за внатрешна 
политика Александар Ранковиќ, потпретседател на 
Сојузниот извршен совет. 

2. За претседател на Одборот на Сојузниот из-
вршен совет за внатрешна политика се именува 
Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот извршен 
совет. ' 

В. бр. 29 
18 април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Зоран Полич, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

262. 

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДДЕЛНИ ОДБОРИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

I. Се разрешуваат од функцијата член на Од-
борот на Сојузниот извршен совет за здравство и 
социјална политика Велимир Стојниќ, член на Со-
јузниот извршен совет; Џемал Биедиќ, член на Со-
јузниот извршен совет; Олга Врабич, досегашен се-
кретар на Централниот совет на ССЈ и Зденко Хас, 
директор ш Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање; а за членови на одборот се именуваат: 

1. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот; 
2. Иван Божичевиќ, генерален секретар на Со-

јузот на здруженијата на борците на НОВ на Југо-
славија; и 

3. Милева Планојевиќ, секретар на Централ-
ниот совет на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија. 

И. Се разрешуваат од функцијата на член на 
Одборот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура Џемал Биедиќ, член на Сојузниот извршен 
совет и Дра,го Вучиниќ, досегашен секретар на Ко-
мисијата за културни врски со странство, а за чле-
нови на Одборот се именуваат: 

1. Ристо Џунов, сојузен секретар за трудот и 
2. Осман Ѓикиќ, секретар на Комисијата за кул-

турни врски со странство. 
Б. бр. 30 

18 април 1963 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

263. 
Врз основа на членот 14 став 5 од Уставниот 

закон за спроведување на Уставот, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРИГОТВУВА-
ЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА УСО-

ГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ СО 
УСТАВОТ 

1. Се формира Комисија за приготвување на 
материјалите потребни за усогласување на сојуз-
ните прописи со Уставот. 

Во Комисијата се именуваат: 
за претседател: 
Трајче Грујоски, сојузен секретар за законо-

давство и организација; 
за членови: 
1) др Миливоје Рукаеина, секретар на Сојуз-

ниот извршен совет; 
2) др Јован ѓорѓевиќ, претседател таа Правниот 

совет; 
3) др Никола Балог, државен потсекретар; 
4) Никола Срзентиќ, државен потсекретар; 
5) Миленко Кангрга; 
6) републичките секретари за законодавство и 

организација; 
за секретари: 
1) Милорад Вучковић помошник на сојузниот 

секретар за законодавство и организација; 
2) Божидар Радановиќ, државен советник. 
Во Комисијата како нејзин член влегува и 

надлежниот државен секретар односно сојузен се-
кретар или по негово овластување државен потсе-
кретар, кога Комисијата разгледува материјали за 
усогласување на. сојузните прописи од делокругот 
на тој државен односно сојузен секретариј-ат. 

2. Задачата на Комисијата е да ги подготвува 
материјалите потребни за усогласување на сојуз-
ните прописи со Уставот, и заради остварување на 
таа задача на сојузните органи на управата, на 
установите и организациите што вршат работи од 
надлежноста на федерацијата да им дава потребни 
упатства за подготвување и обработка на соодвет-
ните материјали. 

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

Р. п. бр. 81 
26 април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Зоран Полич, с. р. Едвард Кардељ, с. 
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г -2в4. 

Врз основа на членот Ѕб од Законот за буџетите 
и финансирањето на самостојните установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 
53/62), членот 12 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/62) и членот 14 од Законот за Сојузниот буџет за 
1663 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), 
Сојузниот секретаријат за буџет и организација на 
управата пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА НАБАВКА НА ТЕ-
ХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Заради единствено спремање на сојузните орга-

ни со технички средства, а во согласност со нив-
ните задачи и потреби, сојузните опгани се должни 
да ги вршат набавките на тие средства според од-
редбите од овој правилник. 

Член 
Како технички средства, во смисла на членот 

14 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година, се 
подразбираат: сета биротехничка опрема, канцела-
риски намештај, канцелариски сигнални уреди и 
сите видови уреди за автоматска обработка на по-
датоците, а според Списокот на техничките средства 
за спремање на одделни сојузни органи, што е на-
печатен кон овој правилник и негов е составен дел. 

Како биротехничка опрема се подразбираат: на-
прави за снимање на глас; машини за пишување; 
направи за адресирање; умножувачи; апарати за 
пресликување; направи, машини и уреди за сме-
тање; направи за обработка на поштенски пратки 
и биротехничка хартија. 

Како канцелариски намештај се подразбираат: 
маси, столици, долапи и спремишта на списи, книги 
и документациони материјали. 

Како канцелариски сигнални уреди се подраз-
бираат: интерфони, брмчалки и уреди за давање на 
светлосни сигнали. 

Како уреди за автоматска обработка на пода-
тоците се подразбираат сите видови на уредите и 
составните делови на гарнитурите со кои автомат-
ски се обработуваат податоците што се наоѓаат на 
дупчени картички, хартијна дупчена лента или 
магнетни носачи на податоци. 

Член 3 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на средствата за телекомуникации (освен на теле-
принтери), на инсталациите што немаат врска со 
биротехничка опрема (инсталации за осветлување, 
затоплување, зрачење, водовод, лифтови итн.), ниту 
на механизацијата и инсталациите тесно врзани за 
градежни објекти. 

Член 4 
Сите технички средства од членот 2 на овој пра-

вилник се намалуваат, по правило, на домашниот 
" пазар. 

По исклучок, техничките средства од членот 2 
на овој правилник можат да се набавуваат во стран-
ство ако не можат да се набават на домашниот па-
зар, или ако тие што можат да се набават на дома-
шниот пазар не им одговараат на потребите на под-
носителот на барањето. 

Член 5 
Сојузните органи се должни пред набавката на 

техничките средства од членот 2 на овој правилник 
да побараат стручно мислење од Заводот за јавна 
управа, v 

Член в 
Заводот за јавна управа е должен на барање од 

сојузниот орган да даде стручно мислење за набав-
ката на техничките , средства во рок од 8 дена од 
денот на приемот на барањето. 

За издадените стручни мислења Заводот за јав-
на управа ќе ѕоди посебна евиденција. 

Член 7 
Заводот за јавна управа ќе даде негативно 

стручно мислење за набавката на технички сред-
ства: 

1) ако тие не им одговараат на југословенските 
стандарди; 

2) ако за нив не е загарантирана сервисна слу-
жба; 

3) ако за ракување со тие средства не постои 
писмено упатство на некои од Јазиците на народите 
на Југославија; 

4) ако не постојат услови за правилна обука на 
ракувачите со тие средства. 

Член 8 
Сојузните органи се должни образложените ба-

рања за давање на стручно мислење за набавката на 
технички средства да му ги поднесат на Заводот за 
јавна управа во два примерка, и тоа на образецот 
што е напечатен кон овој правилник и негов е со-
ставен дел. 

Член 9 
Стручното мислење за набавка на техничките 

средства Заводот за јавна управа ќе го запише на 
еден примерок од пополнетиот образец на барањето 
и ќе му го достави на подносителот на барањето. 

Член 10 
Техничките средства од членот 2 на овој пра-

вилник сојузниот орган може да ги набави дури 
откако ќе добие од Заводот за јавна управа писмено 
стручно мислење во поглед на можноста за рацио-
нално користење на тие средства во органот што ја 
врши набавката. 

Писменото стручно мислење на Заводот мора да 
биде приложено кон налогот на наредбодавецот до 
банката за исплата на набавените технички сред-
ства. 

Член 11 
Одредбите од овој правилник не се задолжи-

телни за: Државниот секретаријат за народна од-
брана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, 
југословенските дипломатски и конзуларни прет-
ставништва и другите претставништва на сојузните 
органи во странство. 

Член 12 
Набавувањето на техничките средства за потре-

бите на сојузните органи ќе се врши во се остана-
лото според важечките прописи. 

Член 13 
Заводот за јавна управа ќе им дава на сите 

сојузни органи периодично известување за технич-
ките средства од членот 2 на овој правилник и за 
нивните цени на домашниот пазар. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 10-3376/1 
15 април 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за буџет и организација на 
управата, 

Зоран Полич, с.р. 
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С П И С О К 
НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА ЗА СПРЕМАЊЕ НА 

ОДДЕЛНИ СОЈУЗНИ ОРГАНИ 

1. Направи за снимање на глас: 
на табак 
на плоча 
на фолија 
на лента 
на тељ 
на ракавец 

/ 

2. Машини за пишување: 
патнички (до 9 cm височина) 
преносливи (8—15 cm височина) 
канцелариски (над 15 cm височина) 
безбучни 
полуелектрични 
електрични 
роботи-пишувачи 
со изменлив слог (верига ј пери) 
телепринтери (далекупишувачи) 

3. Направи за адресирање: 
хектографски 
опиени 
врз плочички 

4. Умножувачи: 
хектографски 
опиени 
офсетни 
канцелариски — за висок печат 

5. Апарати за пресликување: 
за фотографско пресликување 
за топлинско пресликување 
за автоматска изработка на матрици: 

електростатички 
електронски 
хектографски 

за микрофилмска техника 

в. Направи, машини и уреди за сметање: 

бројачи и мерачи, биротехнички 
собиралки 
множалки 
фактурирки 
книжалки 
уреди и составни делови на уреди за автомат-

ска и електронска обработка на податоци 
(дупчалки, проведувани, распоредуван^ ме-
шалки, печатачи, сметари и др.) 

7. Направи за обработка на поштенски пратки и би-
ротехничка хартија: 

отворачи на пликови 
свиткувани на дописи 
франкирачи 
секачи и режани 
перфорирачи 
направи за уништување односно ситнење 
електрични соединувалки (хефтерици) 
направи за колирање (здружување). 

8. Канцелариски намештај: 
столици 
маси 
масичиња 
долапи, скришници (сефови), каси 
спремишта за картотеки и евиденции 
спремишта за списи, книги и документација 
(регали и сл.) 

9. Сигнални средства за интерни комуникации: 
интерфони 
брмчалки 

уреди за давање светлосни сигнали 

(Штембил на органот) 
Образец на барањето за 
стручно мислење за набав-
ка на технички средства 
(формат 210 X 297 mm) 

Број на телефонот 
Фамилијарно и родено име 

на одговорниот референт 

ДО ЗАВОДОТ ЗА ЈАВНА УПРАВА 
БЕЛГРАД 25 

ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ ЗА 
НАБАВКА НА ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 

Молиме да ни дадете стручно мислење во врска со 
намеруваната набавка на следниве технички сред-
ства: 

Точен назив на средството 
(вид и модел и производи-
тел) и количина 

Продавница (увозник) 
Цена 
Точна адреса на претприја-

тието што ќе ја врши сер-
висната служба и бројот 
на неговиот телефон 

Кој ќе ја изврши обуката 
на ракувачите со сред-
ствата 

Причини поради кои се на-
мерува набавката на сред-
ството. Да се наведат ра-
ботите за кои ќе се ко-
ристи првенствено сред-
ството. Ако се намерува 
набавка на странско сред-
ство, да се наведе при-
чината за избор на тоа 
средство 

Точна адреса на претприја-
тието што ќе ја врши сер-
висната служба и бројот 
на неговиот телефон 

Кој ќе ја изврши обуката 
на ракувачите со сред-
ствата 

Причини поради кои се на-
мерува набавката на сред-
ството. Да се наведат ра-
ботите за кои ќе се ко-
ристи првенствено сред-
ството. Ако се намерува 
набавка на странско сред-
ство, да се наведе при-
чината за избор на тоа 
средство 

Точна адреса на претприја-
тието што ќе ја врши сер-
висната служба и бројот 
на неговиот телефон 

Кој ќе ја изврши обуката 
на ракувачите со сред-
ствата 

Причини поради кои се на-
мерува набавката на сред-
ството. Да се наведат ра-
ботите за кои ќе се ко-
ристи првенствено сред-
ството. Ако се намерува 
набавка на странско сред-
ство, да се наведе при-
чината за избор на тоа 
средство 

(М.П.) 

(потпис на овластениот службеник) 

ЗАВОД ЗА ЈАВНА УПРАВА 
Бр. од / 196—г 

Заводот за јавна управа смета дека набавката на 
горе наведените и технички средства од гледиштето 
на типизацијата и рационализацијата е оправдана. 

(потпис на овластениот службеник) 

(M.IL) 
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265. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 5 и став 2 
од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство 
и шумарство, Сојузниот секретаријат за трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДО-
ГОВАРА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИСПОРАКАТА 

НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА . 

1. Во Наредбата за определување на условите 
под кои може да се договара производството и испо-
раката на индустриски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/58) точката 3 се менува и гласи: 

„3. Договори за производство и испорака на ин-
дустриски растенија можат со индивидуални про-
изводители да склучуваат земјоделските задруги. 

Договорите за производство и испорака на ин-
дустриски растенија можат со индивидуални про-
изводители да ги склучуваат и стопанските органи-
зации наведени во точката 2 од оваа наредба под 
условите пропишани во членот бФа став 1 на Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани." 

2. Точ. 4 и 5 се бришат. 
3. Точката 6 се менува и гласи: 
„6. Повредите на одредбите од оваа наредба од 

страна на земјоделска задруга или друга стопанска 
организација повлекуваат одговорност според од-
редбата од членот 107 став 1 точка 1 на Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани, а од страна на одговорното лице во земјо-
делска задруга или во друга стопанска организа-
ција — според одредбата од ставот 4 на тој член." 

4. Точката 7 се брише. 
5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 1833 
17 април 1663 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Марјан Брецељ, с. р. 

266. 

Врз основа на точката 33 од Одлуката за спро-
ведување на мерките на општата кредитна политика 
во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/63), 
Сојузниот секретаријат за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ 
ДА СЕ ОРОЧУВААТ КАЈ БАНКИТЕ И ДА СЕ 
КОРИСТАТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОБВРЗНИЦИ И 

БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ 

1. Стопанските организации, установите, држав-
ните органи и другите општествени организации 
можат своите слободни парични средства да ги 
вложуваат кај банките во орочени депозити, обврз-
ници и благајнички записи, и тоа: 

1) средствата на деловниот фонд; 
2) средствата на амортизацијата издвоени на по-

себна сметка; 
3) средствата на фондот на заедничката потро-

шувачка; 
4) средствата на незадолжителниот дел на ре-

зервниот фонд на стопанските организации; 

5) средствата на општествените инвестициони 
'фондови кои според важечките прописи можат да 
се користат за давање кредити за инвестиции во 
основни средства, ако со општествениот план или 
со посебна одлука на органот на односната опште-
ствено-политичка заедница е предвидено орочување 
на овие средства ка ј банката; 

6) средствата на фондовите за станбена из-
градба; 

7) средствата на општествените фондови за 
школство; 

8) средствата на фондовите на општествено-
политичките заедници основани според чл. 106 до 
126 на Законот за буџетите и финансирањето на са-
мостојните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63), односно на 
фондовите врз кои се применуваат тие одредби; 

9) средствата на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници; 

10) средствата на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување на работниците и земјо-
делците и нивните резерви што се вложуваат на 
укаматување во смисла на членот 96 од Законот за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62) 
и членот 10 став 4 од Законот за здравственото оси-
гурување на земјоделците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/63); 

11) средствата на математичките резерви за оси-
гурување на животот, како и средствата на резер-
вите на сигурноста што се формираат при осигури-
телните заводи и при заедниците на осигурувањето 
на автономните покраини и социјалистичките ре-
публики; 

12) средствата на заедничкиот фонд за ризици 
на поморските бродарски претпријатија на преку-
морската пловидба; 

13) другите слободни средства што можат да се 
користат за инвестирање во основни средства, како 
и средствата за кои со сојузен пропис е предвидено 
да можат да се вложуваат ка ј банката на укамату-
вање. 

Како слободни парични средства, во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, се подразбира износот на 
средствата според состојбата на денот на вложува-
њето ка ј банката во орочени депозити, обврзници 
и благајнички записи намален за износот на нена-
мирените обврски што стасуваат за плаќање на то-
вар на односните средства до крајот на годината. 

При вложувањето на слободните парични сред-
ства во орочени депозити, обврзници и благајнички 
записи, стопанските организации треба да ја имаат 
предвид одредбата од точката 16 на Одлуката за 
спроведување на мерките на општата кредитна по-
литика во 1963 година ако подоцна би биле приси-
лени да бараат од банката одобрение на кредити за 
повремени обртни средства. 

, 2. Не можат да се вложуваат ка ј банките во 
орочени депозити, обврзници и благајнички записи 
паничните средства што не се наведени во точката 
1 од ова упатство, а особено: 

1) средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации издвоени според Законот за фор-
мирањето и употребата на средствата на републич-
ките и општинските резервни фондови за потребите 
на стопан-ските ооггнизации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/61 и 22/62); 

2) средствата на задолжителниот дел на, резерв-
ниот фонд на стопанските организации; 

3) средствата на резервните фондови на сите 
вложувачи освен стопанските организации; 

4) средствата на фондовите чија употреба ср со-
јузни прописи е ограничена или одложена, и тоа за 
времето додека тоа ограничување трае (средствата 
на задолжителните резерви на фондовите, сред-
ствата на општествените инвести пиони фондови од 
текуштиот притек, средствата на посебната буџет-
ска резерва и сл.); 

5) средствата на резервата на сигурноста на Ју-
гословенската заедница на осигурувањето. 

3. Условите под кои паричните средства се вло-
жуваат ка ј банките во орочени депозити, се утвр-
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дуваат со писмен договор помеѓу вложувачот на 
средствата (депонентот) и банката. 

Отказниот рок за вложените парични средства 
во орочени депозити ка ј банките мора однапред да 
се договор-и. 

Како отказен рок се подразбира рокот по исте-
кот на кој вложувачот (депонентот) слободно распо-
лага со вложените средства. 

Отказот во орочен депозит на вложените сред-
ства се врши непосредно при самото вложување на 
средствата или подоцна. 

4. Нормата по која банките плаќаат интерес на 
паричните средства вложени во орочени депозити, 
обврзници и благајнички записи се определува, по 
правило, според должина/та на рокот на кој се вло-
жени средствата. 

Интересот што банката им го плаќа на вложу-
вачите на средствата вложени во орочени депозити, 
обврзници и благајнички записи, им припаѓа на 
средствата (фондовите) од кои е вршено вложува-
њето. 

5. Во поглед на орочувањето на средствата ка ј 
банките и издавањето на обврзниците и благајнич-
ките записи се применуваат одредбите од чл. 79, 
80 и 82 до 87 од Законот за кредитните и други бан-
карски работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 
и 53/62). 

6. Технички упатства за начинот на евиденти-
рањето на средствата вложени ка ј банките во оро-
чени депозити, обврзници и благајнички записи из-
дава Службата на општественото книговодство при 
Главната централа на Народната банка во спогодба 
со Народната банка. 

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

Бр! 2-7164/1 
26 април 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

267. 

Врз основа на членот 1?5 став 3 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), 
членот 1 точка 17 и членот 2 став 1 точка 4 од Уред-
бата за определување на сојузните матични управ-
ни органи за прашањата на стручното оспособува-
ње на кадрите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/59 
и 8/60), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
буџет и организација на управата, Сојузниот хи-
дрометеоролошки завод пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА 
СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ХИДРОМЕТЕ-

ОРОЛОШКАТА СТРУКА 

Член 1 
Во Правилникот за стручната спрема на слу-

жбениците од хидрометеоролошката струка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/60 и 47/60) во членот 3 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Приправничкиот стаж за звањето хидролошки 
осматрач и метеоролошки осматрач трае 6 месеци, 
за звањето хидролошки техничар и метеоролошки 
техничар 9 месеци, а за звањето виш хидролошки 
техничар, виш метеоролошки техничар, хидролог, 
метеоролог и агрометеоролог 1 година." 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: , 
„За време на приправничкиот стаж приправ-

ниците ја поминуваат стручната обука според след-
ната програма: 

1) приправниците за звањето хидролошки ос-
матрач поминуваат: 5 месеци во реонска хидроме-
теоролошка станица на сите работи на хидроло-

шки осматрања и хидрометриски мерења и на прва 
обработка на хидролошките податоци и 1 месец на 
нумеричка обработка на податоците во Сојузниот 
односно републичкиот хидрометеоролошки завод; 

2) приправниците за звањето метеоролошки ос-
ма трач поминуваат: 6 месеци на сите работи што 
се вршат во главна синоптичка или климатолошка 
станица' и на метеоролошко-климатолошки калку-
лантски работи; 

3) приправниците за звањето хидролошки тех-
ничар поминуваат: 6 месеци на работите што се 
вршат во реонска хидролошка станица на прак-
тична обука вршејќи ги сите работи од делокругот 
на станицата и 3 месеци во Сојузниот односно ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод на нумерич-
ка обработка на податоците за хидролошки годи-
шник, за катастар на водите и за други хидролошки 
елаборати; 

4) приправниците за звањето метеоролошки тех-
ничар поминуваат: 3 месеци во главна синоптичка 
станица или метеоролошка опсерваторија, 2 месе-
ци во климатолошко одделение на обработка на по-
датоците за метеоролошки годишници и за други 
климатолошки публика.ции и трудови, 2 месеца во 
одделение за прогноза на времето на прием на по-
датоците и нивното внесување во синоптичките 
карти и аеролошките дијаграми, 1 месец во агроме-
теоролошко одделение на нумеричка обработка на 
фенолошки и други податоци за годишници и други 
публикации и 1 месец на аеролошки работи; 

5) приправниците за звањето виш хидролошки 
техничар поминуваат: во' реонска станица 6 ме-
сеци на сите работи на станицата и 6 месеци во хи-
ДЈООЛОШКО одделение на Сојузниот односно репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод на нумеричка 
обработка и анализа на хидролошки податоци за хи-
дролошки годишник, катастар на водите и прогно-
за на водите; 

6) приправниците за звањето виш метеороло-
шки техничар поминуваат: 6 месеци во главна си-
ноптичка или климатолошка станица или метеоро-
лошка опсерваторија и 6 месеци во Сојузниот од-
носно републичкиот хидрометеоролошки завод на 
обработка, проверка и анализа на податоците за 
метеоролошки, аеролошки и фонолошки годишни-
ци, на климатолошка обработка на податоци и на 
нумеричка и графичка обработка на податоци за 
прогноза на времето; 

7) приправниците за звањето хидролог поми-
нуваат: 4 месеци во реонска станица на сите ра-
боти на станицата и 8 месеци во хидролошко одде-
ление на Сојузниот односно републичкиот хидро-
метеоролошки завод на нумеричка обработка на 
хидролошки податоци, нивната проверка и обра-
ботка за хидролошки годишник, катастар на водите 
и изработка на проекти за подигање хидролошки 
станици; 

8) приправниците за звањето метеоролог поми-
нуваат: 6 месеци во главна синоптичка или клима-
толошка станица или метеоролошка опсерваторија 
на сите метеоролошки мерења и осматрања и 6 
месеци во Сојузниот односно републичкиот хидро-
метеоролошки завод на обработка, проверка и ана-
лиза на податоци за метеоролошки годишник, аеро-
лошки и фенолошки годишник и други метеоро-
лошки публикации и работи, како и на изработка 
и анализа на временски карти; 

9) приправниците за звањето агрометеоролог по-
минуваат: 2 месеца во главна агрометеоролошка 
станица или метеоролошка опсерваторија и 10 ме-
сеци во Сојузниот односно републичкиот хидроме-
теоролошки завод, и тоа: 2 месеца во климатоло-
шко одделение, 1 месец во одделение за прогноза 
на времето и 7 месеци во агрометеоролошко одде-
ление на обработка, проверка и анализа на агро-
метеоролошки податоци за потребите на агрометео-
ролошки анализи, на интерпретација на годишници 
и на други агрометеоролошки работи." 
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Член 3 
Во членот 34 зборовите: „и писмен" се бришат. 

Член 4 
Во членот 35 став 3 во шесттиот и деветтиот ред 

одозгора зборовите: ,,писмениот и" се бришат. 4 

Член 5 
Чл. 36, 37 и 38 се бришат. 

Член 6 
Во членот 40 став 2 по зборовите: „домашната 

работа" запирката и зборовите: „писмената задача" 
се бришат. 

Член 7 
Во членот 59 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Испитот се состои од изработка на домашна 

работа, усно полагање на градивото на општиот дел 
од испитот-и усно полагање на градивото на по-
себниот дел од испитот. 

За домашна работа на кандидатот му се дава 
да обработи тема од гранката на хидрометеороло-
шката служба во која е запослен." 

Член 8 
Во членот 60 ст. 4 до 8 се бришат. 

Член 9 
Членот 01 се менува и гласи: 
„По положениот општ дел на испитот канди-

датот полага устен испит од градивото на посеб-
ниот дел на испитот." 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 705/2 
9 април 1963 година 

Белград 

ч Директор 
на Сојузниот хидрометеоролошки завод, 

инж. Милисав Перовиќ, с. р. 

Марнезиумсулфат кристален тех-
нички (горчлива сол) - - — - JUS 

- Калциумхлорид технички — — JUS Н.В 1.109 
Калиумкарбонат технички Ста-

ложена креда) — — — — - - JUS Н.В 1.102 
Амониумсулфат технички — — JUS Н.В3.046 
Амонијак компримиран течен — JUS H.F2.020 
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 с^ задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1963 година. 

Бр. 22-3064 
19 април 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

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

268. 
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 Б Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХЛО-
РОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, АНОРГАНСКИ СО-

ЛИ, ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И ТЕЧЕН 
АМОНИЈАК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Хлороводородна киселина тех-
ничка — — — — — — — — 

Б а риум карбон ат технички — — 
Натриумсулфат калциниран тех-

JUS Н.В1ДН5 
JUS Н.В1.021 
I 

нички - - - - - - - - JUS Н.В1.040 
На т риум суд фат кристален тех-

нички (глаубова сол) - - - - JUS Н.В1.044 

269. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ТРЕТА СЕРИЈА 
ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ 

НА ТУРИСТИЧКИ МЕСТА 

На 6 јуни 1963 година ќе се пушти во оптек 
трета серија пригодни поштенски марки со слики 
на туристички места, во серија од шест вредности, 
и тоа: 

1) од 15 динари, Пула; 
2) од 25 динари, Врњачка Бања; 
3) од 30 динари, Цриквеница; 
4) од 50 динари, Корчула; 
5) од 65 динари, Дурмитор; 
6) од 100 динари, Љубљана. 
Марките се печатени четирибојно, и тоа секоја 

во други бои. 
Натписот „Југославија" е напечатен со лати-

ница на марките од 15 динари (Пула), 30 динари 
(Цриквеница), 50 динари (Корчула) и 100 динари 
(Љубљана), а со кирилица на марките од 25 динари 
(Врњачка Бања) и 65 динари (Дурмитор). Називот 
на туристичкото место е напечатен на сетт^а марка 
со латиница. На секова марка е напечатсна и го-
дина на изданието „1963.". Ознаките на вредноста 
се напечатени во разни агли од марката. 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти, а за франкир-ање на поштенски пратки ќе 
важат до 30 јуни 1964 година. 

Бр. 01-1284/1 
11 апртттг 1963 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевиќ, с. р, 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Техничките прописи 
за хигиенско-техничките заштитни мерки при ру-
дарските подземни работи, објавен во Додатокот на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/63, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ХИГИЕНСКО-
ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РУДАР-

СКИТЕ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ 

Во членот 04 став 1 наместо зборот: „рудаске" 
треба да стои: „рударске". 

Во членот 133 став 1 наместо зборот: „улазним" 
треба да стои: „узлазним". 

Во членот 172 став 7 наместо зборовите: „пожара 
(члан 324. став 1) и добро проветравани" треба да 
стои: „пожара и добро проветравани (члан 324. 
став 1)". 

Во членот 408 наместо зборот: „одбарне" треба 
да стои: „одбране". в 

Во членот 429 став 1 наместо зборовите: ,,у 
цевима" треба да стои: „и цевима". 

Во членот 450 став 2 се додаваат со грешка 
изоставените зборови така што целиот став да гласи: 

„Ако при отварању лежишта постоји опасност 
од провале воде или текуќег песка, отварање лежи-
шта треба, по правилу, вршити са два паралелна 
ходника са веќом мегусобном висинском разликом. 
Чело доњег ходника треба, по правилу, да буде 
испред чела горњег ходника за најмање 10 т . Ради 
сигурнијег повлачења горњим ходником, измеѓу 
доњег и горњег ходника мора постојати веза на 
растојањима од највише 50 т . " 

Од Сојузниот секретаријат за индустрија, Бел-
град, 13 април 19-63 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за 

спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗНИ 

СЕКРЕТАРИ 

I. Се разрешуваат: 
1. Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот 

извршен совет, — од должноста сојузен секретар за 
внатрешни работи; 

2. Вељко Зековиќ, член на Сојузниот извршен 
совет, — од должноста секретар на Сојузниот из-
вршен совет; 

3. Крсте Црвенковски, член на Сојузниот извр-
шен совет, — од должноста сојузен секретар за про-
света и култура; 

4. Сергеј Крајгер, член на Сојузниот извршен 
совет. — од должноста сојузен секретар за надво-
решна трговија; 

5. Данило Кекиќ, член на Сојузниот извршен 
совет. — од должноста сојузен секретар за инду-
стрија; 

6. др Славко Комар, член на Сојузниот извршен 
совет, — од должноста сојузен секретар за земјодел-
ство и шумарство; 

7. до Марјан Брецељ, член на Сојузниот извр-
шен совет, — од должноста сојузен секретар за тр-
говија; 

8. Џемал Биедиќ, член на Сојузниот извршен 
совет, — од должноста сојузен секретар за трудот; 

9. Никола Џуверовиќ, — од должноста сојузен 
секретар за општи стопански работи. 

П. Се назначуваат: 
1. за сојузен секретар за внатрешни работи, -

Војин Лукиќ, член на Извршниот совет на Соција-
листичка Република Србија; 

2. за сојузен секретар за просвета и култура, 
— Јанез Випотник, главен уредник на „Дело" — 
орган на Социјалистичкиот сојуз на работниот наг-
род на Словенија; 

3. за сојузен секретар за информации, — Вилко 
Винтерхалтер, член на Извршниот совет на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина; 

4. за сојузен секретар за надворешна трговија, 
— Никола ЏуБеровиќ, досегашен сојузен секретар 
за општи стопански работи; 

5. за сојузен секретар за индустрија, — Филип 
Бајковиќ, досегашен претседател на Народното со-
брание на Социјалистичка Република Црна Гора; 

6. за сојузен секретар за земјоделство и шумар-
ство, — Јоже Инголич, досегашен директор во Со-
јузниот завод за стопанско планирање; 

7. за сојузен секретар за трговија, — Драгутин 
Косовац, претседател на Народниот одбор на околи-
јата Сараево; 

8. за сојузен секретар за трудот, — Ристо Џу-
нов, потпретседател на Извршниот совет на Соција-
листичка Република ,Македонија; 

9. за претседател на Сојузниот комитет за ту-
ризам, — Милка Куфрин, досегашен државен пот-
секретар во Сојузниот секретаријат за трговија; 

10. за секретар на Сојузниот извршен совет, — 
др Миливоје Рукавина, јавен обвинител на Соција-
листичка Република Хрватска; 

11. за сојузен секретар за законодавство и орга-
низација, — Трајче Груевски, член на Извршниот 
совет на Социјалистичка Република Македонија; и 

12. за сојузен секретар за општи стопански рабо-
ти, — Хакија Поздерац, државен потсекретар во 
истиот Секретаријат. 

В. бр. 27 
18 април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ ВО СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

I. Се разрешуваат: 
1. Руди Колак, — од должноста државен пот-

секретар во Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, поради одење на нова должност во Со-
цијалистичка Република Босна и Херцеговина; 

2. Јосип Томц. — од должноста државен потсе-
кретар во Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски, поради одење на нова должност во Соција-
листичка Република Хрватска; 

3. Ѓуро Меденица, — од должноста сојузен ја-
вен правобранител, поради одење на нова долж-
ност; 

4. Драго Вучиниќ, — од должноста секретар на 
Комисијата за културни врски со странство, поради 
одење на нова должност; 

5. Љубица Станимировиќ, — од должноста по-
мошник на секретарот на Комисијата за културни 
врски со странство, поради одење на нова ,должност; 
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6. Мато Радуловиќ, — од должноста помошник 
на сојузниот секретар за внатрешни работи, пора-
ди одење на нова должност; 

7. Видо Круниќ, - од должноста помошник на 
сојузниот секретар за надворешна трговија, поради 
одење на нова должност; 

8. Мијушко Шибалиќ, — од должноста помо-
шник на сојузниот секретар за буџет и организа-
ција на управата, поради одење на нова должност 
во Социјалистичка Република Црна Гора; 

9. Мухамед Гребо, — од должноста помошник 
на сојузниот секретар за буџет и организација на 
управата, поради одење на нова должност во Со-
цијалистичка Република Босна и Херцеговина; 

10. Слободан Урошевиќ, — од должноста по-
мошник на сојузниот секретар за општи стопански 
работи, поради одење на нова должност во Соција-
листичка Република Србија; 

11. Геза Тиквички, — од должноста потпретсе-
дател на Сојузната стопанска комора, поради оде-
ње на нова должност; 

12. Војо Николиќ, — од должноста генерален 
директор на Заедницата на Југословенските же-
лезници, поради одење на нова должност; 

13. Анте Раос, — од должноста генерален ди-
ректор на Заедницата на југословенското електро-
стопанство, поради одење на нова должност во Со-
цијалистичка Република Хрватска; и 

14. Јован Мариновиќ, — од должноста директор 
на Танјуг поради одење на нова должност. 

II. Се назначуваат: -
1. за државен потсекретар во Сојузниот извр-

шен совет Владимир Цериќ, — досегашен помо-
шник сојузен секретар во Сојузниот извршен совет; 

2. за државен потсекретар во Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи, — Едо Брај ник, до-
сегашен помошник на сојузниот секретар во истиот 
Секретари ј ат; 

3. за државен потсекретар во Сојузниот секре-
таријат за законодавство и организација, — др 
Никола Балог, досегашен вршител на должноста 
сојузен секретар за законодавство и организација; 

4. за ,сојузен јавен правобранител, — Андрија 
Пејовиќ, досегашен државен потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи; 

5. за претседател на Советот за прашањата на 
иселениците, — Ѓуро Станковиќ, досегашен држа-
вен потсекретар во Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи; 

6. за секретар на Административната коми-сија 
на Сојузниот извршен совет, во положба на држа-
вен потсекретар, —f Павле Пекиќ, досегашен др-
жавен потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи; 

7. за секретар на Комисијата за културни вр-
ски со странство, — Осман Ѓижиќ, виш советник во 
истата Комисија; 

8. за помошници на сојузниот секретар за 
внатрешни работи, — Слободан Шакота, државен 
советник, Селим Нумиќ, државен советник и Дра-
гољуб Васовиќ, виш советник во истиот Секрета-
ријат; 

9. за помошник на сојузниот секретар во Со-
јузниот комитет за туризам, — Јован Крстев, до-
сегашен помошник на сојузен секретар во Сојуз-
ниот извршен совет; 

10. за главен сојузен санитарен инспектор, — 
др Радомир Гериќ, досегашен помошник на сојуз-
ниот секретар за здравство и социјална политика; 

11. за потпретседател на Сојузната стопанска ко-
мора, — Душан Богданов, член на Извршниот со-
вет и претседател на Одборот за стопански пра-
шања на АПВ; 

12. за генерален директор на Заедницата на 
Југословенските железници, — др Марјан Дерма-
стија, досегашен генерален директор на Југосло-
венската заедница на осигурувањето; 

13. за генерален директор на Југословенската 
заедница на осигурувањето, — Сретен Бјеличиќ, 
досегашен директор на Сојузниот завод за урбани-
зам и комунални и станбени прашања; 

14. за генерален директор на Службата на оп-
штественото книговодство, — Радомир Комити не, 
досегашен државен потсекретар во Сојузниот се-
кретаријат за финансии; 

15. за заменик на генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство, — Сер-
гије Ѓуровиќ, досегашен генерален директор на 
Службата на општественото книговодство; 

16. за генерален директор на Заедницата на 
електростопанството, — инж. Радивоје Марковиќ, 
директор на фабриката за кабли „Моша Пијаде" — 
Светозарево; 

17. за директор на Сојузниот завод за цени, -
Душан Буковиќ, досегашен помошник на сојузниот 
секретар за трговија; 

18. за директор на Тап југ, — Вукашин Миќу-
новиќ, секретар на Идеолошката комисија на ЦК 
СКЈ; 

19. за директор на Високата школа за поли-
тички науки, — Киро Хаџи Василев, уредник на 
списанието ,,Социјализам""; и 

20. за директор на Југословенскиот завод за 
проучување на училишни и просветни прашања, — 
др Драгутин Франковиќ, вонреден професор на 
Филозофскиот факултет во Загреб. 

Б. бр. 28 
1'8 април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/68), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИО-

НЕРИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Поради одење во пензија се разрешуваат: 
1. Влајко Беговиќ, - од должноста директор на 

Високата школа за политички науки; 
2. Обрад Цицмил, — од должноста секретар на 

Просветниот совет на Југославија; 
3. Митра Митровиќ, — од должноста директор 

на Југословенскиот завод за проучување на учили-
шни и просветни прашања; 

4. др Јован Бијелиќ, — од должноста главен 
сојузен санитарен инспектор; 

5. инж. Алојз Дулар, — од должноста помош-
ник секретар во Со/узниот секретаријат за инду-
стрија; 

6. др Федор Базала, — од должноста помошник 
секретар во Сојузниот секретаријат за законодав-
ство и организација; и 

7. Антун Роб, — од должноста главен сојузен 
инспектор за трудот. 

Б. бр. 34 
16 април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 



Среда, 1 мај 1963 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 17 - Страна 395 

Врз основа па членот 28 од Уставниот закон за 
спроведување на уставот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 

Се разрешува од функцијата претседател на 
Советот за прашањата на иселениците Јосип Колар, 
државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

В. бр. 32 
април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Секретар, Потпретседател, 
Веллф Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 06 став 2 од Основниот 
закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/5ф во врска со членот 33 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 
ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРИ СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За претседател на Советот за прекршоци при 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се име-
нува Светолик Јовановиќ, досегашен заменик прет-
седател на истиот Совет. 

В. бр. 37 
18 април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 5 од Уредбата за Коми-
сијата за културни врски со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/60), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗ,РЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 

СО СТРАНСТВО 

1. Се разрешува од функцијата-претседател на 
Комисијата за културни врски со странство, Крсте 
Црвенковски, член на Сојузниот извршен совет. 

2. За претседател на Комисијата за културни 
' врски со странство се назначува Јанез Випотник, 

сојузен секретар за просвета и култура. 

Б. бр. 31 
18 април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 19 од Законот за Високата 
школа за политички науки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/60), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 
ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 

За член на Советот на Високата школа за по-
литички науки се именува Влајко Беговиќ, досега-
шен директор на Високата школа за политички 
науки. 

Б. бр. 33 
16 април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) во 
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/99 и 25/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

РАЊЕ 

За државен советник во Сојузниот завод за сто-
панско планирање се назначува Херта Хас, виш со-
ветник во истиот завод. 

Б. бр. 36 
16 април 1963 година 

Белград 
' Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), во 
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

За државен советник во Сојузниот завод за сто-
панско планирање се назначува Берислав Шефер, 
раководител на Секторот за лична потрошувачка и 
општествен стандард во истиот Завод. 

Б. бр. 21 
17 април 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕК-

ТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

I. Се разрешува од должноста директор на Со-
јузниот завод за статистика Анте Новак, поради 
одење на друга должност. 
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И. За директор на Сојузниот завод за статисти-
ка се назначува, др Милош Мацура, управник на 
Центарот за демографски истражувања во Инсти-
тутот за општествени науки. 

Б. бр. 35 
Цв април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

O A СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
' во бројот 11 од 23 март 19-63 година објавува: 

Уредба за стопанисување со шумите и шум-
ското земјиште во општествена сопственост надвор 
од шумскостопанските подрачја; 

Упатство за условите и начинот на исплатата 
на премијата за кравјо млеко во 1963 година. 

Во бројот 12 од 30 март 1963 година објавува: 
Решение за систематизацијата на работните ме-

ста во Секретаријатот за информации на Изврш-
ниот совет на Народното собрание на НРС; 

Решение за систематизацијата на работните ме-
ста во Хидрометеоролошкиот завод на НРС; 

Одлука за височината на придонесот за здрав-
ствено осигурување на членовите на потесното 
семејство на обврзниците — југословенски држав-
јани на кои им е осигурено здравственото осигуру-
вање од страна на носителот на осигурувањето; 

Одлука за определување на додадените придо-
неси за инвалидско осигурување; 

Одлука за делот на средствата остварени за 
фондот на инвалидското осигурување што се издво-
јува за трошоците на професионална рехабилита-
ција и за запослување на инвалидите на трудот; 

Одлука за патните и други трошоци на члено-
вите на собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците; 

Одлука за придонесот за здравствена заштита 
на уживателите на пензии и инвалиднини; 

Исправка на Решението за определување на 
здравствените установи за вршење лекарски пре-
гледи и контрола на здравствената состојба на ли-
цата што работат со извори на јонизирачки зра-
чења. 

„НАРОДНЕ НОВИНЕ'' 
^ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
I ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист на Народна 
Република Хрватска во бројот 4 од 31 јануари 1963 
година објавуваат: 

Упатство за елементите на договорот за давање 
медицинска помош и други услуги на здравствените 
установи на осигурените лица; 

Решение за дополнение на Решението за опре-
делување на установите во областа на културата во 
НРХ во кои можат да постојат звања на службе-
ници во н а у ч е т е установи. 

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске Републико Словеније" во 
'бројот 1 од 10 јануари 1963 година објавува: 

Уредба за организацијата на управната служба 
за сигурноста на пловидбата на море во HP Слове-
нија; 

Уредба за републичката комисија за преглед на 
филмови; 

Решение за Радио-телевизијата Љубљана; 
Решение за пренесување правата и должности-

те на републичките органи спрема Болницата за 
душевни болести во Бегуње на Горенско врз Оп-
штинскиот народен одбор Радовљица; 

Решение за разрешување од должноста помо-
шник државен секретар во Државниот секретаријат 
за внатрешни работи на! НРС; 

Решение за разрешување и именување членови 
на комисијата на НРС според членот 2)92 од Зако-
нот за јавните службеници; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на управниот одбор на Заводот за рибарство; 

Исправка на Законот за јавните патишта. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

256. Одлука за условите и начинот на кори-
стење на средствата на сојузниот буџет со 
кои федерацијата учествува во 1963 гор-
дица во изградбата и опремањето на опре-
делени факултети, високи школи и ин-
ститути — — — — — — — — — 389 

25-7. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за кре-
дитирање на набавката на железнички 
товарни коли — '— — — — — — 389 

268. Одлука за финансирање на стопанските 
комори во 1963 година — — — — — 390 

25G. Одлука за условите за користење на до-
полнителниот кредит што им го одобрила 
Југословенската инвестициона банка на 
поморско-бродарските претпријатија во 
19162 година - - - - - - - - 390 

260. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на највисоките продажни цени за 
одделни производи — — — — — — 391 

261. Одлука за разрешување и именување 
претседател на Одборот на Сојузниот из-
вршен совет за внатрешна политика — 391 

262. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на одделни одбори на Сојузниот из-
вршен совет — — — — — — — — 391 

263. Решение за формирање на Комисијата за 
подготвување на материјалите потребни 
за усогласување на сојузните прописи со 
Уставот — — — — — — — — — 391 

264. Правилник за посебните услови за на-
бавка на технички средства за потребите 
на сојузните органи — —v — — — — 392 

265. Наредба за, измени на Наредбата за опре-
делување на условите под кои може да 

. се договара производството и испораката 
/ ,на индустриски растенија — — — — 394 
206. Упатство за општествените средства што 
^ ' можат да се орочуваат кај банките и да 

се користат за вложување во обврзници 
и благајнички записи — — — — — 394 

267. Правилник за измени на Правилникот за 
стручната спрема на службениците од хи-
дрометеоролошката струка — — — — 395 

268. Решение за југословенските стандарди за 
хлороводородна киселина, аноргански со-
ли, вештачки ѓубриња и течен амонијак 396 

269. Решение за пуштање во оптек на трета 
серија пригодни поштенски марки со мо-
тиви на туристички места — — — — 396 

Исправка на Техничките прописи за хигиен-
ско-техничките заштитни мерки при ру-
дарските подземни работи — — — — 397 
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