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БЕЛГРАД 
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284, 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО 
УСТАНОВИТЕ 

Се прогласува О с н о в н о г закон за органите на 
управувањето во установите, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницава на Сојузниот собор 
од 20 мај 1964 година и на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор од 21 мај 1964 година, 

П.Р. бр. 60 
21 мај 1964 година 

Белград 

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

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО 

УСТАНОВИТЕ 
Член 1 

Во установите се образуваат совет (работнички 
совет односно соодветен орган на управувањето) и 
управен одбор. 

Во установа чија работна заедница има помалку 
од 30 членови, функцијата на совет ја врши работ-
ната заедница. Со статутот на установата може да 
се предвиди работната заедница да ја врши ф у н к -
цијата на совет и кога таа има повеќе од 30 а по-
малку од 70 членови. 

Во установа чија работна заедница има помал-
ку од 10 членови, функциите на совет и управен 
одбор ги врши работната заедница. 

Член 2 
Работењето на установата го раководи директор 

одморно соодветен орган на управувањето. 
Член 3 

Членовите на советот ги избира работната заед-
ница од својата средина, а членовите на управниот 
одбор — советот од редот на членовите на работ-
ната заедница односно на работната заедница кога 
таа ја врши функцијата на совет. 

Советот има најмалку 15 членови, а управниот 
одбор — најмалку 5 членови. 

Бројот на членовите на советот и управниот 
одбор се утврдува со статутот на установата. 

Член 4 
Со сојузен и републички закон се определуваат 

установите што вршат дејност или работи од посе-
бен општествен интерес и во кои од тие установи 
во управувањето со определени работи учествуваат 
и' заинтересирани граѓани, претставници од заинте-
ресираните организации и општествената заедница 
(во понатамошниот текст: претставници на опште-

ствената заедница), како и начинот на нивното уче-
ствување. 

Член 5 
Ако до влегувањето во сила на овој закон не е 

донесен републички закон со кој во согласност со 
Уставот се регулира унравувањето~на установите, до 
донесувањето на републички закон, во установите во 
кои според важечките сојузни прописи во управу-
вањето учествуваат и претставници на општествена-
та заедница, советот на установата го сочинуваат, 
покрај членовите што работната заедница ги избира 
во смисла на членот 3, од овој закон, и претставни-
ци на општествената заедница. Овие претставници 
се избираат, се делегираат односно се именуваат на 
начинот предвиден со прописите што важат на де-
нот на влегувањето во сила на овој закон и во број 
во кој на денот на влегувањето во ,сила на овој 
закон биле претставени во советот односно соодвет-
ниот орган на управувањето. 

За внатрешната организација на работата и за 
распределбата на доходот во установите од ставот 
1 на овој член одлучуваат само членовите на сове-
тот што ги избира работната заедница (совет во по-
тесен состав). Овие членови на советот избираат 
членови на управниот одбор и одлучуваат за работ-
ните односи за кои според прописите што важат на 
денот на влегувањето во сила на овој закон одлу-
чува советот односно соодветниот орган на управу-
вањето, освен за именувања на ракове днк работни 
места и за избор за изборни звања. Како раководно 
работно место се смета секое работно место, освен 
работното место на директор, што како раководно 
е предвидено во општиот акт на установата. Дирек-
торот односно соодветниот орган на управувањето 
се именува на начинот предвиден со Основниот 
закон за избирање на работнички совети и други 
органи на управувањето во работните организации. 

До донесувањето на републички закон, за сите 
други работи кои според п у п и с и т е што важат на 
денот на влегувањето во сила на овој закон спаѓаат 
во делокругот на советот односно ^ на соодветниот 
орган на управувањето, одлучуваат членовите на 
советот што ги избира работната заедница и прет-
ставниците на општествената заедница (совет во 
поширок состав). 

Член 6 
До донесувањето на републички закон, во уста-

новите во кои според прописите што важат на де-
нот на влегувањето во сила на овој закон советот 
односно соодветниот орган на управувањето одлу-
чува или дава согласност на-акт за распоредување 
на доходот на дел за лични доходи *и за заеднички 
потреби, на работниците и на дел за проширување 
на материјалната основа на работ..-- на установата, 
на таквиот акт даваат согласност чЈ1еновитз на со-
ветот (совет во поширок состав). 

' Член 7 
Претседателот на советот го избира советот од 

редот на членовите^ на советот шо ги избрала ра-
ботната заедница. 

Советот полноважно одлучува ако на седницата 
присуствува мнозинството од членовите на советот, 
а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови на 
присутните членови. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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Член 8 
Делокругот на управниот одбор се определува 

го статутот на устаеовата, во согласност со законот. 
Член 9 

До донесувањето на соодветен републички за-
кон, во .установите* во кои според прописите што 
важат на денот на влегувањето во сила на овој 
закон во управувањето учествуваат претставници 
на општествената заедница како членови на посе-
бен орган на управувањето (издавачки совет, филм-
ски совет и др.), тој орган ги врши работите што се 
ставени во неговиот делокруг со прописите што 
важат на денот на влегувањето во сила на овој 
закон, и тоа на начинот предвиден со тие прописи. 

Член 10 
Со одредбите на овој закон не се засега во од-

редбите на републичките закони со кои е определе-
но изборното тело за избор на наставници на ф а -
култетите, високите и вишите школи. 

Член 11 
До усогласувањето со Уставот на Законот за 

организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), 
во поглед на органите на управувањето во заводите 
за социјално осигурување и делокругот на тие ор-
гани важат одредбите на тој закон. 

Член 12 
До донесувањето на статутите на установите, 

прашањата што според одредбите на овој закон се 
регулираат со статут можат да се регулираат и со 
друг оггшт акт на советот. 

Член 13 
Одредбите од чл. 5 и 6 на овој закон ќе се при-

менуваат на установите спрема кои правата на 
основач ги врши федерацијата и по донесување на 
републички закони — до усогласувањето на соод-
ветните сојузни прописи со Уставот. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од Законот за 
организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/57), од Општиот закон за органи-
зацијата на здравствената служба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62), од Општиот закон 
за заштитата на културните споменици („Службен 
лист .на ФНРЈ", бр. 17/59) и од други важечки со-
јузни прописи донесени пред влегувањето во сила 
на Уставот, во делот со кој се определуваат орга-
ните на управувањето во установите. 

Член 15 
Установите на кои*се однесува овој закон ќе ја 

усогласат с в о ј т а организација и работа со од-
редбите на ОВОЈ закон во рок од три месеци од де-
нот на влегувањето^ во сила на овој закон. 

ЧЛен 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

285. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДЕЈ-
НОСТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА СПОРТСКИ 

РЕКВИЗИТИ 

Се прогласува Законот за ослободување од пла-
ќање придонес од дејноста производство на спорт-
ски реквизити, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1964 

Година и на седницата на Стопанскиот собор од 20 
мај 1964 година. 

П. Р. бр. 62 
21 мај 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р4 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
ОД ДЕЈНОСТА ПРОИЗВОДСТВО НА СПОРТСКИ 

РЕКВИЗИТИ 

Член 1 
Работните организации не плаќаат придонес од 

доходот остварен од дејноста производство на спорта 
ски реквизити. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

286. 
Врз основа на членот 217 ста© 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
народната одбрана, го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 21 мај 
19*64 година. 

П. Р. бр, 61 
21 "мај 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 ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА 

ОДБРАНА 

Член 1 
Во Законот за народната одбрана („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 30/55, 14/57 и 44/61) членот 71 се 
менува и гласи: 

„,Служењето на воениот рок во Југословенската 
народна армија трае осумнаесет месеци, освен во 
воената морнарица, во која служењето на воениот 
рок трае две години. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој 
член, служењето на воениот рок трае една година: 

1) за- лица што со успех ќе ја завршат школа-
та за резервни офицери; 

2) за лица со завршен прв степен на наставата 
односно со положени испити предвидени за првите 
две години на факултет, висока школа или умет-
ничка академија и за лица со завршена виша или 
висока школа, уметничка академија или факултет; 

3) за лица што се единствени хранитељи на ф а -
милија." 



Среда, 27 мај 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 — Страна 403 

Член 2 
Одредбите на членот 1 од овој закон се приме-

нуваат на обврзкиците-регрути што служењето на 
воениот рок ќе го започнат по влегувањето во сила 
на овој закон и на војниците што »а ^енот на вле-
гувањето во сила на овој закон се наоѓаат на служ-
ење на воениот рок, а се упатени на служење на 
воениот рок по 1 јануари 1963 година. 

Член 3 
Војниците упатени на служење двегодишен воен 

рок во 1962 година, освен во воената морнарица, 
што до денот на влегувањето во сила на овој закон 
отслужиле осумнаесет месеци, како и тие што по 
влегувањето во сила ^ на овој закон ќе н а в р т а т 
служење на воениот рок во траење од осумнаесет 
месеци, ќе се отпуштат од служењето на воениот 
рок пред истекот на две години кога тоа ќе го доз-
волат можностите за пополнување на Југословен-
ската народна^ армија. 

Морнарите што .до денот на влегувањето во сила 
на овој закон се упатени во воената морнарица ва 
служење на воениот рок во траење од осумнаесет 
месеци, ќе се отпуштат кога тој рок ќе го отслужат. 

Се овластува државниот секретар за народна 
одбрана да го определи, со оглед? на условите од 
ставот 1 на овој член, времето и начинот за отпуш-
тање на војниците што на служење двегодишен 
воен рок се упатени во текот ва 1962 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

287. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на , Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОР-
ТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВЦИТЕ СРЕДСТВА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за нормите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 20 мај 1964 година. 

П. Р. бр. 64 
21 мај 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 ДОПОЛНЕНИЈА НАХ ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за нормите на амортизацијата на 

основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 52/63), во членот 13 
се додаваат два нови става, кои гласат: л 

„Ако стопанската организација по истекот на 
едно тримесечје утврди дека има користено основ-
ни средства од определени групи за кои е во Та-
рифата пропишана норма во распон помеѓу на ј -
ниската и највисоката норма, согласно со чл^ 8 и 9 од 
овој закону таа може за тоа тримесечје да пресме-

та и да уплати аконтација на амортизацијата и по 
зголемените норми за тие групи средства. 

Средствата на амортизацијата, уплатени како 
разлика помеѓу износите пресметани по Зголемените 
норми и износите пресметани по најниските норми, 
стопанската организација може да ги користи вед-
наш по извршената уплата." 

Член 2 
Во членот 18 став 1 по зборовите: „(ред. бр. 52<а)" 

точката и запирката се заменуваат со запирка и се 
додава текст: „а за претпријатијата за патишта 
уште". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден бд де-

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

288. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
РУДАРСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за рударството, што го усвои Со-
јузната ^скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 21 мај 1964 година и на седницата на .Сто-
панскиот собор од 20 мај 1964 година. 

П. Р. бр. 63 
21 мај 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната. скупштину, 
Едвард Кардељ, е р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за рударството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59) се усогласува 
со Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и во него се вршат измени и 
дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА РУДАРСТВОТО 
^Член 1 

Во Законот за рударството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/59) називот на законот се менува и 
гласи: 

„Основен закон за рударството". 
Член 2 

Називот »а главата I се менува и гласи: „Оп-
шти одредби". 

Член 3 
Членот 1 се менува и гласи: 
„Рудното богатство во земјата и на нејзината 

површина се користи во општ интерес." 
Член 4 

Во членот 4 став 2, зборовите: „дадено во со-
гласност со одредбите на овој закон" ое бришат. 

Ставот 3 се брише. 
Член 5 

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Истражувањето и експлоатацијата на Дру-

гите минерални суровини се регулираат со пропи-
сите на републиката." 

Ставот 3 се брише. 
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Член в 
Членот 8 се брише. 

Член 7 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Во постапката за издавање на одобрение за 

истражување или експлоатација на минерални су-
ровини надлежните органи и заинтересираните 
организации соработуваат со установите за геоло-
шка служба." 

Член 8 
Членот 16 се менува и гласи: 
„(1) Надзор над примената на одредбите од 

овој закон и прописите донесени врз основа на 
него, освен над примената на одредбите во поглед 
на заштитата при работата, вршат органите на 
рударската инспекција. 

(2) Надзор над примената на одредбите од овој 
закон и прописите донесени врз основа на него во 
поглед на заштитата при работата вршат органите 
на инспекцијата на трудот. 

(3) Органите на рударската инспекција во вр-
шењето на надзорот од ставот 1 на овој член утвр-
дуваат како се спроведуваат пропишаните технич-
ки мгрки за рударските работи. 

(4) Со прописите за мерките за заштита при 
работата односно за техничките мерки за рудар-
ските работи ќе се определат одредбите од тие 
прописи над чија примена вршат надзор органите 
на рударската инспекција односно на инспекцијата 
на трудот." 

Член 9 
По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 
„(1) Во вршењето на надзор органите на ру-

дарската инспекција и органите на инспекцијата 
на трудот соработуваат и меѓусебно се известуваат. 
Ако при вршењето на надзор органот на една ин-
спекција утврди повреди на прописите чија при-
мена спаѓа под надзор на органот на другата ин-
спекција, тој е должен да го извести за тоа надле-
жниот орган на таа инспекција. 

(2) Сојузниот секретар за индустрија и соју-
зниот секретар за труд ќе го пропишат начинот на 
соработка и меѓусебно известување на органите на 
рударската инспекција и органите на инспекцијата 
на трудот." 

Член 10 
Во членот 18 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 11 
Во членот 19 став 1 зборовите: „сеизмичките 

геофизички истражувања" се' заменуваат' со збо-
рот: „истражувањата". 

Во ставот 2 зборовите: „други геофизички" се 
заменуваат со зборот: „геофизичките". 

Член 12 
Во членот 20 ставот 4 се брише. 

Член 13 
Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Одобрението за истражување на минерал-

ни суровини го издава републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на рударството, ако 
со прописите на републиката' не е определено 
поинаку." 

Член 14 
Во членот 22 став 1 зборовите: „стопанската 

организација, установата или органот на управата 
на народниот одбор" се заменуваат со зборовите: 
„стопанската организација или установата". 

Ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 15 
Чл. 25 и 26 се бришат. 

Член 16 
Во членот 27. ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 17 
Чл. 30 и 31 се бришат. 

Член 18 
Во членот 32 ставот 2 се брише. 

Член 19 
Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Барањето за издавање одобрение за истра-

жување можЅ да се одбие ако од приложената гео-
лошка документација се заклучи дека не е оправ-
дано да се истражува на предвидениот простор за 
истражување со оглед на геолошките услови." 

Член 20 
Чл. 34, 35 и 36 се бришат. 

Член 21 
Во членот 39 став 1 зборовите: „што ќе ги 

определи републичкиот извршен сове." се загле у-
ваат со зборовите: „определени во согласност со 
прописите на републиката". 

Член 22 
Во членот 41 * став 1 на крајот точката се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: „со-
гласно со прописите на републиката". 

Ставот 4 се брише. 

Член 23 
Во членот 42 ставот 2 се брише. 

Член 24 
Во членот 44. ст. 3 до 5 се бришат. 

Член 25 
Во членот 46 ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 26 
Во членот 47 зборовите: „републичкиот рудар-

ски орган што го издал одобрението и на репу-
бличката установа за геолошка служба" се заме-
нуваат со зборовите: „органот што го издал одо-
брението за истражување". 

Член 27 
Во членот 48 ст. 2 до 8 се бришат. 

Член, 28 
Членот 50 се брише. 

Член 29 
Во членот 51 во уводната одредба зборовите: 

„односно на -кој му е поднесена пријава" и зборо-
вите: „односно може да ја забрани понатамошната 
работа врз основа на пријава (член 3!5) ' се бришат. 

Член 30 
Во членот 53 ставот 2 се брише. 

Член 31 
Во членот 55 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Одобрението за експлоатација на минерал-

ни суровини го издава републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на рударството, ако со 
прописите на републиката не е определено 
поинаку." 

Ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 32 
Во членот 56 став 3 точка 3 зборот: „економ-

ско" се бјзише. 

Член 33 
Чл. 57 до 62 се бришат. 

Член 34 
Во членот ©3 ставот 2 се брише. 
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Член $5 Член 43 
Во членот ©5 ставот 2 се брише. Членот 88 се брише. 

Член 36 
Во членот 68 зборовите: „на републичката уста-

нова за геолошка служба," се бришат. 

Член 37 
Членот 69 се брише. 

Член 38 
Во членот 74 ст. 1 и 3 зборовите: „градежна 

дозвола" се заменуваат со зборовите: „одобрение^ 
за изградба на градежен објект". 

Во ставот 2 зборовите: „градежната дозвола" 
се заменуваат со зборовите: „одобрението из-
градба на градежен објект". 

Во ставот 4 зборовите: „Градежна дозвола" "се 
заменуваат со зборовите: „Одобрение за изградба 
на градежен објект". 

Во ставот 5 зборовите: „потребна градежна до-
звола" се заменуваат со зборовите: „потребно одо-
брение за изградба". 

Член 39 
Во членот 76 став 1 зборовите: „што се потреб-

ни за отворање на рудници и за" се заменуваат 
со зборовите: „што се однесуваат на отворање на 
рудници, на изградба на рударски објекти и на". 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 40 
По членот 76 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 7'6а 
(1) Рударските проекти од членот 76 на овој 

закон содржат особено: технички опис на работите 
за отворање на лежиштата, за подготвување на 
експлоатацијата, за откопување и транспорт на 
минералните суровини, опис на проветрувањето на 
јамите и откопни методи, предмер, пресметка и 
претсметка на работите, цртежи и графикони, како 
и нужни рударски планови и геолошки карти. 

(2) Рударски проекти може да изработува ру-
дарско претпријатие. Рударски проекти може да 
изработува и друга работна организација ако ра-
сполага со стручен кадар потребен за таа работа 
и ако е регистрирана за изработка на такви про-
екти. ч 

(3) Со изработка на рударски проекти може да 
раководи лице што најмалку една година има вр-
шено работи на технички раководител на погон 
за кој вид погон се изработуваат рударските про-
екти. 

Член 766 
'£ (1) Одобрение да можат според рударскиот про-

ект да се изведуваат работиве, дава органот на 
управата надлежен за работите на рударството што 
го издал одобрението за експлоатација врз основа 
на кое се вршат тие рударски работи. 

(2) Одобрението за локација за рударските о-
бјекти, постројки и уреди се издава согласно со 
прописите на републиката." 

Член 41 
Во членот 79 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„(3) Поблиски упатства за водење на книгата и 

евиденцијата за резервите на минерални суровини 
донесува сојузниот секретар за индустрија." 

Член 42 
Во членот 87 став 1 зборовите: „согласна со 

посебните прописи на сојузниот рударски орган" 
се заменуваат со зборовите: „согласно со прописите 
на републиката"* 

Член 44 
Во членот £0 ставот 4 се брише. 
Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 4 и 5 со тоа 

што во новиот став 5 зборовите: „3 и 5" се заме-
нуваат со зборовите: „3 и 4". 

Член 45 
Членот 91 се брише. 

Член 46 
Членот 95 се брише. 

Член 47 

Членот 104 се брише. 

Чл€њ 48 Во членот 105 ставот 3 се брише. 

Член 49 
Во членот 108 став Д по зборовите: „е должен" 

запирката и зборовите: „без оглед на членот 46 
став 2 и членот 47 став 2 од Законот за работните 
односи" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „заради ставање забе-
лешки на рударскиот инспекторат" се заменуваат 
со зборовите: „на увид на надлежниот орган на 
инспекцијата на трудот". 

Ст. 3 до 6 се бришат. 

Член 50 
Во членот 115 став 1 зборовите: „рударскиот 

инспекторат" се заменуваат со зборовите: „органот 
на рударската инспекција и на инспекцијата на 
трудот". 

Член 51 
Во членот 117 став 1 по зборовите: „при рабо-

тата" запирката и зборовите: „во смисла на членот 
5-5 од Законот за работните односи" се бришат. 

Во ставот 3 зборовите: „го извести надлежниот 
рударски инспекторат" се заменуваат со зборовите: 
„ги извести надлежните органи на рударската ин-
спекција и инспекцијата на трудот". 

Член 52 
Во членот 118 зборовите: „го ^известат надле-

жниот рударски инспекторат" се заменуваат- со 
зборовите: „ги известат надлежните органи на ру-
дарската инспекција и инспекцијата на трудот". 

Член 53 
По членот 122 се додаваат два нови члена, кои 

гласаа: 

„Член 122а 
За да се обезбеди потребна заштита на работ-

ниците при рударските работи, можат со прописите 
за заштитата на работата во рударството да се опре-
делуваат одделив технички и хигиенски мерки и 
средства со кои се заштитува животот и здравјето 
на работниците од повреди при работата, како и од 
професионални и други заболувања во врска со 
работата, а особено: 

1) начинот на кој се изведуваат рударските 
работи; 

2) какви треба да бидат јамските простории, 
како се изградуваат, одржуваат и- проветруваат 
тие, за да бидат безбедни работата во нив и потреб-
ната минувачка на луѓе низ нив, како и кои мерки 
мораат да се преземаат за да не дојде во нив до 
одронување и урнување; 

3) какви уреди, машини, постројки, инсталации, 
апарати и алат можат да се употребуваат при опре-
делени рударски работи и во рударските простории, 
како и какви заштитни направи тие мораат да 
имаат и како се одржуваат тие; 

4) како се движат луѓето и се пренесуваат ма-
теријалите во јамските простории; 
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5) како се врши минирање, какви експлозивни 
средства можат да се употребуваат за тоа и како 
мора да се постапува со нив; 

6) кои мерки мораат да се преземаат да "не дој-
де до експлозија, пожар или штетни гасови, прав 
и зрачење, а ако дојде до тоа што треба да се пре-
земе и како да се врши спасување; 

7) кои лични и општи заштитни средства мо-
раат да се употребуваат; 

8) какви санитарно-хигиенски уреди мораат да 
постојат и како треба да се одржува хигиената. 

Член 1226 
(1) Со прописите за заштитата при работата 

во рударството можат поблиску да се определуваат 
и посебни услови што мора да ги исполнува работ-
никот,- како и неговите обврски и должности во 
поглед на безбедноста; начинот за запознавање на 
работникот со мерките за заштита при работата и 
опасностите на работното место; работата на слу-
жбите за заштита при работата, за спасување и за 
прва помош што ги организира работната органи-
зација; обврските на работната организација за 
преземање определени мерки за 'заштита при рабо-
тата и вршење надзор; кој раководител е одгово-
рен за спроведување на која од мерките за без-
бедност. 

(2) -Со прописите за заштита при работата во 
рударството ќе се определи кои уреди, машини, 
постројки, инсталации и друга опрема не можат да 
се пуштат во работа пред да се добие одобрение од 
органот на инспекцијата на трудот односно рудар-
ската инспекција, како и кои уреди, машини, по-
стројки и инсталации, или дивни делови, апарати 
и алати не можат да се употребуваат при вршење 
рударски работи, ако не се снабдени со соодветен 
атест <?д определена установа. 

(3) Со прописите за заштитата при работата ќе 
се определат уредите и просториите на работните 
организации, што од овластените установи мораат 
периодично да се прегледуваат во поглед на нив-
ната исправност и опасноста која би можела да на-
стапи за лицата на работа, како и начинот за вр-
шење на тие прегледи. За вршењето на овие пре-
гледи е должна да се грижи работната органи-
зација. 

(4) Установите од претходниот став ги опреде-
лува републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на трудот.' 

(5) Прегледите на определените уреди и про-
стории на работните организации од ставот 3 на 
овој член можат да ги вршат и комисиите што ги 
формира републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на трудот." 

Член 54 
Во членот 123 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Со прописите на републиката се регулираат 

прашањата на заштитата при работата во рудар-
ството што не се регулирани do прописите од ста-
вот 1 на овој член и поблиску се регулираат пра-
шањата што се регулирани со тие прописи." 

Член 55 
По членот 123 се додава нов ,член 123а, кој 

гласи: 
„(1) Надзор над примената на мерките за за-

штита при работата во рударството вршат републи-
чките органи на инспекцијата на трудот, ако со 
прописите на републиката не е определено поинаку. 

(2) Инспекторите на трудот што вршат надзор 
над примената на мерките за заштита при рабо-
тата во рударството мораат да ја имаат определе-
ната стручна спрема и да ги исполнуваат и дру-
гите пропишани услови. 

(3) Прописите за стручната спрема и другите 
услови, што мораат да ги исполнуваат инспекто-
рите на трудот што вршат надзор во рударството, 
ги донесува сојузниот секретар за труд." 

Член 56 
Членот 127 се менува и гласи: 
„Рударска инспекција вршат републичките ор-

гани на рударската инспекција, ако со прописите 
на републиката не е определено поинаку." 

Член 57 
Членот 128 се брише. 

Член 58 
Членот 130 се брише. 

Член 59 * 
Во членот 131 ст. 1, 4 и 5 зборовите: „рударски 

инженери" се заменуваат со зборовите: „дипломи-
рани рударски инженери". 

Цр ставот 2 зборовите: „рударскиот инженер" 
се заменуваат со зборовите: „дипломираниот рудар-
ски инженер". 

Член 60 
Членот 133 се менува и гласи: 
„Органите на рударската инспекција вршат 

надзор над работата на организациите за истражу-
вање и рударските претпријатија во согласност со 
членот 16 на овој закон." 

Член 61 ф 
Во членот 135 точка 1 зборовите: „хигиенско-

технички заштитни мерки при работата" се заме-
нуваат со зборовите: „техничките мерки за рудар-
ските работи што се одразуваат >врз сигурноста и 
безбедноста при тие работи". 

Точ. 2 yi 3 се бришат. 
Точ. 4 до 11 стануваат точ. 2 до 9. 

Член 62 
Во членот 136 став 2 на крајот точката се за-

менува со запирка и додаваат зборовите: „за што 
ќе го извести надлежниот орган на инспекцијата 
на трудот, ако наведените недостатоци и пропусти 
се однесуваат на прописите за заштитата при ра-
ботата". 

Член 63 
Во членот 137 став 1 зборовите: „може да му 

укаже на работничкиот совет на. рударските прет-
пријатие" се заменуваат со зборовите: „е должен да 
го извести за тоа работничкиот совет на рударските 
претпријатие и може да му укаже". 

'Член 64 
Во членот 141 став 1 на крајот точката се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: „ако 
со прописите на републиката не е определено по-
инаку". 

Во ставот 2 на крајот точката се заменува со 
запирка и се* додаваат зборовите: „по прибавено 
мислење од надлежниот орган на инспекцијата на 
трудот". 

Член 65 
Во членот 145 став 1 точка 2 зборовите: „сто-

пански престап" се заменуваат со зборот: „пре-
кршок". 

Член бб 
Во членот 146 ставот 2 се брише. 

Член 67 
Во членот 150 став 1 точ. 1 и 2 зборовите: „ру-

дарскиот инспекторат" се заменуваат со зборовите: 
„органот на рударската инспекција и инспекцијата 
на трудот". 

Член 68 
Во членот 152 зборовите: „во корист на сојуз-

ниот буџет" се бришат. 
Член 69 

Чл. 154 до 157 се бришат. 
Член 70 

Во членот 158 зборовите: „рударски инженер4 ' 
се заменуваат со зборовите: „дипломиран рударски 
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инженер", а зборовите: „рударски техничар" се за* 
менуваат со зборовите: „рударски инженер". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Рударски техничар што е назначен за ру-

дарски инспектор до влегувањето во сила на овој 
закон може и понатаму да остане рударски ин-
спектор." 

Член 71 
Во членот 159 ставот 1 се брише. 

Член 72 
Во членот 21 став 2 и членот 55 став 2 зборот: 

„народни" се брише. 
Во членот 22 став 3 точка 1 и членот 56 став 3 

точка 1 зборовите: „политичкотериторијалката еди-
ница" се заменуваат со зборовите: „општествено-
политичката заедница". 

Член 73 
Во членот в став 4 зборовите: „Сојузниот извр-

шен совет" се заменуваат со зборовите: „сојузниот 
секретар за индустрија". 

Во членот 21 Став 3, членот 42 став 1, чл. 49 и 
68, членот 77 став 1 и членот 118 зборовите: „ор-
ганот на управата на општинскиот народен одбор" 
се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган 
на управата". 

Во членот 121 ст. 1 и 2 зборовите: „општинскиот 
народен одбор" се заменуваат со зборовите: „оп-
штинското собрание". 

Во членот 158 зборовите: „секретаријатот на ре-
публичкиот извршен совет за индустрија" се заме-
нуваат со зборовите: „републичкиот секретар за 
индустрија". 

Во членот 159 став 2 зборовите: „Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за индустрија" се 
заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за ин-
дустрија". 

Член 74 
Во членот* 21 став 2, членот 55 став 2 и членот 

146 зборовите: „сојузниот рударски орган" се заме-
нуваат со зборовите: „Сојузниот Секретаријат за 
индустрија". 

Во членот 28 став 1 и членот 40 став 2 зборо-
вите: „републичкиот рударски орган" се заменуваат 
со зборовите: „органот на управата надлежен за ра-
ботите на рударството". 

Во членот 41 став 1 зборовите: „Републичкиот 
рударски орган" се заменуваат со зборовите: „Ор-
ганот што го издал одобрението за истражување '. 

Во членот 46 став 1 зборовите: „републичкиот 
рударски'1 орган" се заменуваат со зборовите: „ор-
ганот што го издал одобрението за истражување". 

Во членот 56 став 4, членот 81 став 3 и членот 
110 став /5 зборовите: „Републичкиот рударски ор-
ган" се заменуваат со зборовите: „Органот што го 
издал одобрението за експлоатација". 

, Во членот 83 став 1 зборовите: „републичкиот 
рударски орган" се заменуваат со зборовите: „ре-
публичкиот срган на управата надлежен за рабо-
тите ва рударството". 

Во членот 90 не® став 5 зборовите: „републич-
киот рударски орган" се заменуваат со зборовите: 
„органот од ставот 4 на овој член". 

Во членот 92 став 1. зборовите: „Републичкиот, 
рударски орган" се заменуваат со зборовите: „Ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на рударството*. 

Во чл. 106 и 123 и членот 124 став 3 зборовите: 
„сојузниот рударски орган" се заменуваат со збо-
ровите: „сојузниот секретар за индустрија". 

Во членот НО став 4 зборовите: „републичкиот 
рударски орган" се заменуваат со зборовите: „орга-
нот што го издал .одобрението за експлоатација". 

Во членот 123 и членот 124 став 3 зборовите: 
„сојузниот орган на управата надлежен за трудот" 
се заменуваат со збировите: „сојузниов секретар за 
труд". 

Член 75 
Во членот 23 ст. 1 и 2, членот 64 став 1, членот 

бб став 1, членот 67 ст. 1 и 2, членот 73 став 2 и 
членот 97 став 2 зборовите: „рударскиот орган" се 
заменуваат со зборовите: „органот на управата над-
лежен за работите на рударството". 

Во членот 32 став 1, членот 33 став 1 и членот 
93 став 1 зборовите: „Рударскиот срган" се заме-
нуваат со зборовите: „Органот на управата надле-
жен за работите на рударството" 

Во членот 38 став 2 зборовите: „на рударскиот 
орган" се заменуваат со зборовите: „на органот на 
управата надлежен за работите на рударството", а 
зборовите: „рударскиот орган" се заменуваат со збо-
ровите: „тој орган". 

Во членот 44 став 1 зборовите: „рударскиот ор-
ган" се заменуваат оо зборот: „органот". 

Во членот 52 зборовите: „Рударскиот о^рган" се 
заменуваат со зборовите: „Органот што го издал 
одобрението за истражуваше". 

Во членот 65 став 1, членот 78 ст. 3 и 4, членот 
80 ст. 1 и 4, членот 86 став 3, членот 90 став 1 и 
нов став 4 и членот 108 ст. 4 и 5 зборовите: „ру-
дарскиот орган" членувани и нечленувани се за-
менуваат со соодветно членуваните зборови: „орга-
нот што го издал одобрението за експлоатација". 

Во членот бб ст. 2 и 3 зборовите: „рударскиот 
орган" се заменуваат со зборовите: „органот од ста-
вот 1 на овој член". 

Во членот 70, членот 80 став 2 и членот 90 став 
3 зборовите: „Рударскиот орган" се заменуваат со 
зборовите: „Органот што го издал одобрението за 
експлоатација". 

Во членот 78 став 4 зборовите: „известат рудар-
скиот срган" се заменуваат со зборовите: „изве-
стат тој орган". 

Во членот 80 став 3 зборовите: „на рударскиот 
орган" се бришат. 

Во членот 105 став 2 и членот 149 став 1 точка 
2 зборовите: „рударскиот орган" се заменуваат со 
зборовите: „органот што го издал одобрението за 
истражуваше". 

Во членот 140 зборот: „рударски" се брише. 
Во членот 149 став 1 точка 6 зборот: „рудар-

ски" се брише, а во точката 7 по зборовите: „забе-. 
лешките на" зборот: „рударскиот" се заменува со 
зборот: „надлежниот". 

Член 76 
Во членот 42 став 1, членот 68, членот 74 ст. 2 

до 4, членот 77 став 1, членот 89 ст. 1 и 2, членот 
90 став 1, членот ДОЗ ст. 1 до 3, членот 119 став 2, 
членот 126," членот 129 став 2, членот 136 ст. 1 и 4, 
Членот 137 став 2, членот 146 точ. 1 до 4 и членот 
150 став 1 точка 3 зборовите: „рударскиот инспек-
торат" членувани и нечленувани се заменуваат со 
зборовите: „органот на рударската инспекција" во 
соодветно членување. 

Во членот 129 став 1 зборовите: „рударските 
инспекторати" се заменуваат со зборовите: „орга-
ните на рударската инспекција". 

Во членот 141 ст. 1 и 2 и членот 144 зборовите! 
„Рударските инспекторати" се заменуваат со збо-
ровите: „Органите на .рударската' инспекција". 

» . Член 77 
Во членот 12 став 2, чл. 43 и 51, членот 78 став 

2, членот 80 став 2, членот 107 точ. 1 и 2, членот 
108 став 1, членот 109 став 3, членот 112 ст. 1 и 2, 
членот ИЗ став 1, членот 114 ст. 1 и 2, чл. 117 и 123, 
членот 136 став 2 и членот 149 став 1 точка 4 збо-
ровите: „хигиенско-техничките заштитни мерки при 
работата" членувани и нечленувани се заменуваат 
со зборовите во соодветно членување: „мерките за 
заштита при работата". 

Во членот 12 став 1, членот 107 точ. 3 и 5, чле-
нот 108 став 1, членот 109 ст. 1 до 4, членот 111 ст. 1 
и 2, членот 115 став 2, членот 120 став 1, членот 124 
став 1 yi членот 149 став 1 точка 4 зборовите: „хи-
гиенско-техничката заштита при работата" члену-
ваат и нечленувани се заменуваат со зборовите^ BQ 
соодветно пленување: „заштитата при работата". 
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Член 78 
Во чл. 148 и 149 и членот 150 ст. 1 и 3 зборовите: 

„со самостојно финансирање" се бришат. 
Во членот 148 став 1 точка 2 и членот 150 став 

2 зборовите: „или пријава" се бришат. 
Член 79 

(1) Прописите за хигиенско-техничките зашти-
тни мерки што се донесени до влегувањето во сила 
на овој закон ќе ги усогласи со одредбите на овој 
закон сојузниот секретар за индустрија во согла-
сност со сојузниот секретар за труд во рок од три 

. месеци од денот-на донесувањето на овој закон. 
(2) При усогласувањето на прописите во смисла 

на претходниот став ќе се определат одредбите од 
тие прописи, над чија примена вршат надзор орга-
ните на рударската инспекција односно органите 
на инспекцијата на трудот. 

Член 80 
Одредбата на новиот член 766 став 2 на Основ-

ниот закон за рударството ќе се применува од де-
нот на почетокот на применувањето на соодветните 
републички прописи. 

Член 81 
(1) До донесувањето на соодветните републички 

прописи, во поглед истражувањето и експлоатаци-
јата на минералните суровини што не се наведени 
во членот 7 став 1 на Основниот закон за рудар-
ството ќе се применуваат и понатаму досегашните 
одредби на Законот за рударството („Службен лист 
на ФНРЈ4*, бр. 28/59), со соодветните казнени од-
редби од тој закон. 

(2) До донесувањето на соодветните републички 
прописи остануваат и понатаму во сила: Наредбата 
за приведување кон култура на земјиштата оште-
тени со рударски работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/59), Правилникот за водењето на евиденција 
и катастар на истражните простори и експлоатаци-
оните полиња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59), 
Упатството за поднесување на извештаите за ре-
зултатите на истражувањето и за располагањето 
со минералните суровини извадени при истражните 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59) и Упат-
ството за постапките за збогатување и облагороду-
вање на минерални суровини што се сметаат како 
експлоатација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59). 

Член 82 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за рударството, како и 
во согласност со измените и дополненијата што ги 
содржи овој закон да го изврши потребното усо-
гласување на називите на органите и изразите упо-
требени во законот. 

Член 83 
Овој закоч влегува во сила по истекот на три-

есет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

289. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 21 мај 1964 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 20 мај 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, им се доделува, без обврска за враќање, 
износот од 1.650 милиони динари, и тоа: 

1) 1.500 милиони динари — на Фондот за обнова 
на постраданите од земјотрес краишта на -подрач-
јето на око ли јата Осиек; 

2) 150 милиони динари — на Собранието на око-
л н а т а Добој. 

2. Средствата од точката 1 под 1) на оваа одлука 
се доделуваат под услов СР Хрватска да додели 
од своите средства износ од 1.500 милиони динари, а 
средствата од точката 1 под 2) на оваа одлука се 
доделуваат под услов СР Босна и Херцеговина да 
додели од своите средства износ од 150 милиони 
динари. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе 
се употребат за отстранување на последиците пре-
дизвикани со земјотресот од 13 април 1964 година 
и можат да се користат исклучиво за финансира-
ње Н£ инвестиции од општествен стандард. 

^ 4. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 117 

21 мај 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е, р. Мијалко Тодоровић е. р. 

290. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 21 мај 1964 година и н^ седницата на Сто-
панскиот собор од 20 мај 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 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, и се доделува на Југословенската инве-
стициона банка износот од 1.500 милиони динари. 

2. Средствата од точката 1 на .оваа одлука Ју-
гословенската инвестициона банка ќе ги употреби 
за давање кредит на Банката на Социјалистичка 
Република Хрватска со рок за враќање од 5 години, 
со интересна стопа од 1% годишно и со почеток за 
отплатување на 1 јули 1965 година во годишни 
ануитети. 

Средствата од наплатените ануитети по креди-
тот од ставот 1 на оваа точка Југословенската инве-
стициона банка ќе ги пренесува во корист на смет-
ката на стбпанските резерви на федерацијата. 

3. Банката на Социјалистичка Република Хр-
ватска може средствата на кредитот од точката 2 
на оваа одлука да ги употреби само за давање 
кредити за станбена изградба на подрачјето оште-
тено со земјотресот од 13 април 1964 година. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 118 
21 мај 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 
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291. 293. 

Врз основа на членот 175 од Уставот- на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 21 мај 1964 година и на седницата на Про-
светно-културниот собор од 15 мај 1964 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД 

ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1963 ГОДИНА 

1. На завршната сметка на Сојузниот опште-
ствен фонд за школство за 1963 година, што ја до-
несе управниот одбор на Фондот на својата сед-
ница од 18 март 1964 година, според која вкупните 
приходи изнесуваат 618,251.727 динари, вкупните 
расходи 577,935.656 динари, а остатокот на сред-
ствата 40,316.071 динар, се дава согласност. 

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

Сојузна скупштина 

АР бр. 112 
21 мај 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

.Претседател 
на Просветно-културниот 

собор, 
Никола Секулиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот 

собор, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

292. 

Врз основа на членоот 175 од Уставот на Соци-
листичка Федеративна Република Југославија, * Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 21 мај 1964 година и на седницата на Про-
светно-културниот собор од 15 мај 1964 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА 

ШКОЛСТВО ЗА 1964 ГОДИНА 

1. На финансискиот план на Сојузниот опште-
ствен фонд за школство за 1964 година, што го 
донесе управниот одбор на Фондот на својата сед-
ница од 18 март 1964 година, според кој вкупните 
приходи изнесуваат 640,316.071.— динар, вкупните 
расходи 631,565.052.— динари, а нераспределените 
средства 8,751.019.— динари, се дава согласност. 

2. Оваа одлука влегува во Сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во /»Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр. 113 
21 мај 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 236 
став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Сојузната скупштина, на 
седницата на Сојузниот собор од 21 мај 1)964 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СТАРЕШИНИ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
Се именуваат: 
за заменик на државниот секретар за надворе-

шни* работи Марко Никезиќ, досегашен државен 
потсекретар во Државниот секретаријат за надво-
решни работи; 

за заменик на сојузниот секретар за внатрешни 
работи Еди Брајник, досегашен државен- потсекре-
тар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; 

за заменик на сојузниот секретар за труд Роман 
Ал брехт, досегашен државен потсекретар во Сојуз-
ниот секретаријат за труд. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 122 

21 мај 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Мијалко Тодорбвиќ, е. р. 

Претседател 
на Просветно-културниот 

собор, 
Никола Секулић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот 

собор, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

294. 

Е$з основа на членот 179 став 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузната скупштина, на седницата на Про-
светно-културниот собор од 15 мај 1964 година, до-
несе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Просветно-културниот собор на Сојузната скуп-
штина на својата седница од 15 мај 1964 година ја 
разгледуваше состојбата и актуелните проблеми на 
издавачката дејност, материјалните и општестве-
ните услови за производство и пласман на книгата 
и, во врска со тоа, улогата на библиотеките. 

Врз основа на документацијата и анализите од 
Сојузниот секретаријат за просвета и култура, од 
Сојузната стопанска комора, Сојузот на издава-
чите на Југославија, Сојузот на друштвата на би-
блиотекарите на Југославија и врз основа на из-
вештајот од Одборот за издавачка дејност на Про-
светно-културниот собор, како и мислењата и ста-
вовите на општествените и стручните организации 
што ги изнесоа нивните претставници на седницата 
на Одборот, по сестраната дискусија во Соборот 
констатирано е следното: 

1. Улогата на издавачката дејност во совреме-
ниот материјален, општествен и културен живот на 
нашата земја е се позначајна. Длабоките трансфор-
мации што се вршат во социјалната структура и 

-порастот на стандардот; улогата на образованието 
во напорите* за што побрзо овладување со совре-
мената технологија и создавањето на новдо опште-
ствени односи; културната преобразба што зафаќа 
се пошироки слоеви работни луѓе и заострувањето 
на борбата против сите видови на заостанатост и 
примитивизам — сето тоа предизвикува поголема 
потреба од книга и постава се поголеми и нови ба-
рања пред издавачката дејност. 

2. Издавачката дејност последниве години оства-
јри значаен напредок во задоволувањето на опште-
ствените потреби. Постигнат е број од 6.000 ласло-



Страна 410 — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 27 мај 1964 

ви и тираж од над 40 милиони примероци книги 
годишно. Издавачката дејност е збогатена со тема-
тската и разновидноста на изданијата. Постигнати 
се почетни резултати во издавањето на евтина, џев-
ка книга со висок тираж. Издавањето на книга се 
повеќе станува фактор за меѓусебно обземање на 
културите на нашите народи и народности, како и 
за обземање на нашата култура со културите на 
другите народи на светот, за што посебно придоне-
сува обемната преведувачка дејност. 

3. Остварен е напредок и во економското ра-
ботење на работните организации што се занима-
ваат со издавачка дејност. Со надминувањето на. 
поранешните етатистичко-административни односи, 
овие работни организации се поуспешно се вкло-
пуваат во општествено-економскиот систем, благо-
дарејќи, помеѓу другото, и на мерките што ги пре-
земаше заедницата за да и се обезбедат на изда-
вачката дејност што поповолни услови за вршење' 
на нејзината општествена и културна улога. Пре-
земените мерки во рамките на стопанскиот систехМ, 
како и влијанието на општествените фондови за 
издавачка дејност во социјалистичките републи-
ки, овозможија одржување на релативно достап-
ните цени на книгата и насочување на издавач-
ката дејност кон фактичните општествени потреби. 

4. Преку мрежата од 16.322 библиотеки и 801 
книжарница (и покрај тоа што поголем дел од би-
блиотеките располагаат со многу скуден книжен 
фонд и заостануваат во организацијата и методите 
на работата) и преку други видови на пласман на 
книгата, а особено со развивањето на системот на 
купување на отплата и претплата, со кој се опфа-
тени повеќе од милион граѓани од нашата земја, 
книгата доаѓа до се пошироки кругови на чита-
тели. Библиотеките, читалните и книжарниците до-
биваат се повеќе учество во системот на образова-
нието и во културното издигање на граѓаните. 

5. Со развитокот на општественото самоупра-
вување во работните организации во издавачката 
дејност, во општествените фондови за издавачка 
дејност, во библиотеките и читалните, како и со 
остварувањето на принципот н^ јавност во оваа 

•област и со поголемото ангажирање на стручната 
критика — создадени се услови за уште поголема 
ориентација на издавачката дејност и библиотекгр-
ството според потребите на работните луѓе, за по-
големо демократско влијание врз токовите на раз-
витокот во овие посебно значајни области на оп-
штествената и културната дејност. 

И 
И покрај остварениот напредок во издавачката 

дејност и во пласманот на книгата од издавачот до 
непосредните корисници, постојат уште не мал број 
проблеми што треба да се решаваат со трајно за-
лагање на сите општествени сили, за да може оваа 
дејност пополно да ги остварува своите општествени 
задачи. 

1. Обемот, а особено тематската структура на 
издавачката дејност, се уште заостанува зад се по-
големите и поразновидните потреби од книга на 
работните луѓе. Постојат .големи диспропсрции што 
се последица од бавниот развој на издавачката деј-
ност во одделни области, а особено во областа на 
прирачната, стручната и научно-популарната лите-
ратура. Посебно заостанува литературата неопходна 
за побрзо оспособување на производителите во со-
владувањето на сложените технолошки проблеми 
во различни области на индустријата и земјодел-
ството. односно за оспособување на кадрите во вон-
стопанските дејности. И покрај значајниот напредок 
во издавањето на учебници, се уште оваа дејност 
не го следи адекватно развојот на структурата на 
образовните институции и на потребите од образо-
вание на кадри од различни профили во одделни 
области на стопанството и во нестопанските дејно-
сти. Особено недостигаат голем број учебници за 
стручни, високи и виши училишта. 

Исто така, издавачката дејност за деца и мла-
дина што би се засновала ррз новц ц современи 

сознавања од областа на науката и техниката, 
како и воопшто издавањето на литература што ја 
развива творечката мечта на младите луѓе и од-
гледува сестрана активна личност, не е развиена 
доволно. Недостигот на оваа литература се одразува 
непосредно и врз самиот педагошко-образовен 
процес. 

Издавањето на современи домашни автори и на-
порите за запознавање со делата на сите народи и 
народности на Југославија, како и преведувачката 
дејност — уште не достигнаа ниво кое би овозмо-
жило најдобрите остварувања во литературата да 
станат сопственост на сите наши народи. 

2. Недоволно развиената материјална база, бав-
ното модернизирање на графичката индустрија и 
незадоволителната техничка опременост на изда-
вачката дејност, како и извесни организационо-де-
ловни слабости, го отежнуваат побрзото премину-
вање на сериско производство на високотиражни и 
поевтини изданија. Во условите на релативно голем 
број претпријатија што работат изолирано, со мали 
средства и со мал број стручни кадри, t?§ уште се 
присутни занаетчиски -елементи во производството 
на книга, што оневозможува тиражот да стане ре-
шавачки економски фактор за намалување цената 
на книгата. Исто така, и недоволната еластичност 
на кредитниот систем во обезбедувањето на инве-
стициони и др^ги кредити за развој на графичката 
индустрија и издавачката дејност е еден од факто-
рите што досега го забавуваше развитокот на оваа 
дејност. 

3. Забрзаниот развој на издавачката дејност не е 
придружуван на соодветен начин од прометот и пла-
сманот на книгата. Купувачи на книгата во нашата 
земја се претежно граѓани поединци, што е секако 
мошне значаен факт. Меѓутоа, ни тука не се иско-
ристени сите можности во проширувањето на кру-
гот на корисници на книгата помеѓу сите категории 
граѓани, како и во популаризирањето на книгата. 

Недоволното учество на библиотеките во купу-
вањето на книги е еден од најсериозните проблеми 
од чие решавање зависи понатамошниот развој на 
издавачката дејност. Библиотеките сега учествуваат 
во купувањето на книги со 3% од вкупниот годи-
шен просечен тираж, од што се ограничува во на ј -
голема мера остварувањето на нивната функција во 
образовниот систем и во културното издигање на 
граѓаните. 

Покрај ограничениот книжен фонд во библио-
теките и мрежата на библиотеките е неразвиена, а 
се чувствува и недостиг на квалификувани библио-
текарски кадри. Основни услови на многу библио-
теки уште не се обезбедени, та не постои можност 
за постабилно програмирање на нивниот развој. 
Посебен проблем претставува обезбедувањето на из-
вори на финансиски средства, пред се од страна 
на комуните, а потоа од работните и општествените 
организации, како и од самите корисници. Недости-
гот на потесна .соработка на библиотеките и читал-
»ите со работните и општествените организации, 
како и бавното воведување на современи и еластич-
ни форми и методи за врзување на читателите за 
библиотеката, го забавува® остварувањето на нив-
ната општествена улога. 

Иако се проширува практиката да се купуваат 
книги на отплата и претплата, се уште не се опфа-
тени со овој систем сите категории граѓани ниту се 
развиени доволно други фор-ми на продавање книги 
— по пат на комисиона продажба, преку антиквар-
н и ц а продажба во киосци, самоуслуги, преку акви-
зитери итн. 

Во книжарството исто така постојат низа недо-
статоци што особено се покажуваат во недоволната 
развиеност на мрежата пѓ. книжарници, потоа во 
занемарувањето и потиснувањето на продажбата на 
книги во книжарски дуќани на сметка на канцела-
риските и други, материјали, во недостигот на 
стручни кадри за работа во книжарници и ел. Ос-
вен тоа, релативно нискиот' книжарски рабат во , 
сегашните услови не го стимулира доволно книжар-
стррто за развивање ра прометот ра книги. 
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III 
Имајќи го предвид се поголемото значење и 

улогата на книгата во нашиот општествен, култу-
рен и стопански развиток, а за да се унапреди по-
натаму материјалната и општествената положба на 
издавачката дејност, Просветно-културниот собор 
на Сојузната скупштина ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 
1. Работните организации и органите на само-

управувањето во издавачката дејност и графичката 
индустрија треба порешително да се насочат кон 
совладување со современите технолошки процеси, по-
организирано да пристапат кон истражување и 
искористување на постојните резерви и други мож-
ности за да се унапреди издавачката дејност. Зна-
чајна улога во тоа мо?кат да имаат постојаните 
напори за развивање и продлабочување на соработ-
ката помеѓу работните организации во издавачката 
дејност. Треба да се тежнее кон се поорганизирано 
координирање и усогласување на издавачките про-
грами, кон кооперација врз заеднички издавачки 
потфати и други форми на деловна соработка и ин-
теграција, врз основа на здружување на с о ц и ј а л и -
зацијата на дејноста. Постојните позитивни форми 
на соработка и координација во издавачката дејност 
и понатаму треба да се развиваат. 

2. За понатамошниот развој на издавачката деј-
ност, покрај напорите за зголемување на обемот и 
тиражот, од посебно значење е активноста да се 
подобри структурата на книжниот фонд во праве-
цот на посилна афирмација на издавањето на на-
учна и стручна литература, на издавањето на по-
требни учебници за сите образовни институции, како 
и на поширокото издавање на литература за деца 
и младина. Треба и понатаму да се настојува за 
што пошироко заемно преведување и издавање на 
дела на народите и народностите на Југославија 
г/реку развивање разни форми на соработка, коор-
динација на издавачките, планови, и обезбедување 
материјални и други услови за таа цел. Исто така, 
од особено значење е книжните фондови да се 
комплетираат со н а ј в р е л и т е остварувања на кул-
турата -fia другите народи, а посебно на народите на 
новоосдоведените земји. 

При тоа треба постојано да се води сметка за 
уметничкото, научното и ид еј ното ниво на издавач-
ката дејност, настојувајќи тоа ниво постојано да се 
издига во духот на нашиот социјалистички стре-
ме^ . Исто така треба да се подобрува квалитетот 
на забавната литература, а посебно на онаа што е 
наменета за младината и пошироката читачка пу-
блика. На тој начин би се отстранила се уште че-
стата појава во издавачката дејност на некои прет-
пријатија да се пу бл пакуваат дела лишени од идеј-
ни, естетски и морални квалитети. 

Покрај улогата што во согледувањето и реша-
вањето на структуралните и• други проблеми во из-
давачката дејност треба да ја имаат првенствено 
издавачките организации и нивните органи на са-
моуправувањето, неопходно е во ова да се ангажи-
раат и пошироките општествени фактори, а пред 
се овие што се непосредно заинтересирани за раз-
војот на одделни видови издавачка дејност. Значај -
на улога во тоа треба да има перспективното про-^ 
грамирање, доследната примена на принципот на 
јавност во работата на издавачките претпријатија, 
како и развивањето на критички однос кон дви-
жењето и проблемите на издавачката дејност. 

3. Покрај подигањето на квалитетот на издавач-
ката дејност, потребно е поупорно залагање за пое-
кономична и подрстапна цена на книгата, по пат 
на пошироко воведување изданија на евтина, џ,ебна 
книга, и тоа од сите области на литературата, и да 
се преземаат мерки за отстранување на дејството 
на вонекономските фактори што влијаат врз зголе-
мувањето на цената на книгата. Во врска со тоа тре-
ба да се разгледа начинот за формирање и струк-
турата на цената на книгата^ и да се настојува да 
се зајакнуваат оние елементи во структурата на 
цената што го стимулираат квалитетот и авторот, 
го развиваат основот за проширената репродукција 

во издавачките организации и придонесуваат за 
поширок пласман на книгата. 

Во издавачката дејност и во иднина ќе има зна-
чење интервенцијата со општествени средства во 
поттикнувањето на изданија за кои општествената 
заедница е посебно заинтересирана. Во таа смисла, 
општествено-политичките заедници и сите заинте-
ресирани фактори треба и понатаму, по пат на раз-
ни форми на материјална и морална стимулација, 
да му обрнуваат внимание на унапредувањето на 
издавачката дејност, а особено на издавачката деј-
ност на установите што имаат посебни задачи на 
подрачјето на науката и културата. 

4. За понатамошниот развој на издавачката 
дејност како стопанска гранка е посебно значајно 
при разработка^ на инструментите на стопанскиот 
систем и општествениот план да се имаат предвид 
потребните материјални и општествени услови (кре-
дитен систем, придонеси за заедницата, еднакви 
економски услови за стопанисување, цена на репро-
дукциониот материјал, цена на книгата и нејзина 
структура и ел.), како и9 нерешените проблеми на 
оваа дејност, за да се најдат соодветни решенија 
за нејзин оптимален развој во наредниот период. 

5. Треба да се вложат сестрана напори за да се 
подобрат условите и прошират разновидните форми 
за пласман на книгата. Потребно е да се разгледа 
можноста за воведување соодветни стимулативни 
елементи во прометот на книгата, посебно преку 
кредитирање на најшироките категории читатели, 
потоа на библиотеките и книжарниците, што ќе 
придонесе за поширока и побрза циркулација на 
книгата. Потребно е да се развива и усовршува про-
пагандата на книгата, како и сестрано да се поттик-
нува интересирањето на широк круг читатели за 
книгата. Ова бара поголемо и поорганизирано анга-
жирање на работните х организации во издавачката 
дејност и прометот на книгата, во што треба да им 
помогнат општествениве организации и институции, 
посебно оние што се занимаваат со образование и 
воспитување на младината. 

6. Просветно-културниот собор посебно им пре-
порачува на општествено-политичките заедници да 
се ангажираа^ за понатамошното развивање на мре-
жата на библиотеки и читални и за нивното орга-
низационо, материјално и кадровско зацврстување. 
Библиотеките треба да станат првенствени набаву-
вачи на книги и културни установи што ќе знаат 
да го заинтересираат читателот за книгата и да им 
ја сторат книгата достапна на најшироките кругови 
на работните луѓе. Со оспособување на библиоте-
ките да станат најголеми купувач^ на книгата ис-
товремено би се создале услови за постабилна изда-
вачка дејност, за понатамошен пораст на тиражот, 
а со тоа и за намалување на цената на книгата и би 
се остварило понепосредно влијание на корисниците 
на книгата врз структурата на издавачката дејност. 

Поради тоа во рамките на создавањето на по-
поволни материјални услови за образовните и кул-
турните дејности во наредниот период, треба да се 
обезбеди соодветно место за изградба на библиотеки 
и читални и за финансирање на нивната дејност. 
Работата на библиотеките би требало да се третира 
како неопходен, составен дел од целокупната кул-
ту рно-образовна дејност, та и прашањето на нив-
ното финансирање да се решава во тие рамки. Би-ч 
блиотеките покрај стекнување доход од страна на 
основачот и мобилизирањето на други извори на 
средства, треба да се ориентираат и кон ангажи-
рање на средства од корисниците на услугите и 
работните организации, со што ќе се обезбеди нив-
ното побрзо економско осамостојување и поефи-
касно влијание на читателите врз нивната работа. 

Покрај развојот на специјализираните научни и 
стручни библиотеки, треба особено да се инсистира 
на развивањето и засилувањето 'првенствено на по-
големи матични 'библиотеки во општините и соод-
ветните региони, како и на ширењето на амбулант-
ни, позајмим библиотеки и отворањето на 
библиотечни пунктови и читални во населбите и 
месните заедници, а ч со цел ' максимално да им се 
доближи книгата на читателите. 
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Посебно значење имаат библиотеките во учили-
штата и други институции, синдикални и други 
општествени организации, та при формирањето на 
О Е и е библиотеки и обезбедувањето на услови за 
нивната работа, како и за засилување н»а нивните 
книжни фондови, би требало да се има предвид 
улогата што тие ја вршат во остварувањето на 
основните задачи на овие установи и организации. 

7. Просветно-културниот собор исто така им 
препорачува на општествено-политичките заедници 
да се ангажираат ,за понатамошно развивање на 
мрежата на книжарници и за засилување на нив-
ната дејност. Посебно внимание треба да им се 
обрне на кадрите што работат во книжарсгвото, 
особено на нивното образование. 

8. Просветно-културниот собор на Сојузната 
скупштина го изразува своето уверение дека про-
блемите на издавачката дејност можат ефикасно да 
се решаваат само со заеднички, координирани на-
пори на сите општествено-политички фактори, ра-
ботни организации и општествено-политички заед-
ници, не само во решавањето на матери ј а лно-
општествените услови за издавање на книгата туку 
и во развивањето на интересирањето и потребите од 
книга, во подоброто користење и чување на вред-
ните книжни фондови и воопшто во развивањето 
на односот кон книгата како неопходен фактор на 
културниот напредок. 

Соборот им препорачува на оп штеств ено - по л и-
тичките и други општествени и стручни организа-
ции систематски да ги следат и разгледуваат акту-, 
ел мите проблеми на издавачката дејност и 
пласманот на книгата и да им даваат и понатаму 
помош на издавачките претпријатија, библиотеките 
и читалните при програмирањето на нивната деј-, 
ност во согласност со потребите на општеството и 
стопанството. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 125 
15 мај 1964 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузната, скупштина, 
Мијалко Тодорвиќ, е. р. 

Претседател 
на" Просветно-кул-

турниот собор, 
Никола Секулиќ, е. р. 

295. 

Врз основа на членот 219 од Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61) 
во врска со членот 13 точка 9 став 4 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), Сојузниот секрета-
ријат за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДОЛГИОТ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОДМОР НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА РАБОТА ВО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ ЗЕМЈИ 

Член 1 
Работниците на работни организации на кои се 

однесува Законот за работните односи (во поната-
мошниот текст: работникот) што вршат работи во 
странски земји со тешки климатски услови за жи-
вот, користат подолг платен годишен одмор и дру-
ги годности во врска со користењето на годишниот 
одмор според одредбите од овој правилник и ста-
тутот односно друг општ акт на работната органи-
зација. • 

. Член 2 
Работник на работа во земјите од членот 1 на 

овој правилник кој во тие земји ќе остане потрај-
но, има право на годишен одмор до 2 месеца, и тоа 
по секои 18 месеци поминати во тие земји. 

Член 3 
Ако работникот од членот 2 на овој правилник 

користи годишен одмор во Југославија, има право 
на надоместок на превозните трошоци за доаѓање 
во Југославија и за враќање во местото' на з а б -
олувањето. 

Правото на надоместок од ставот 1 на овој член 
го имаат и членовите на потегната фамилија на 
работникот; што се наоѓаат со него во странската 
земја. 

Времето потребно за доаѓање во Југославија 
заради користење на годишен одмор и за враќање 
во странската земја во местото на зажалувањето, 
не се засметува во годишниот одмор. 

Член 4 
Работните организации со својот статут или 

друг општ акт поблиску ја определуваат должи-
ната на годишниот одмор во смисла на одредбите 
од овој правилник, начинот на исплатата на надо-
местокот на личниот доход и превозните трошоци,, 
како и другите годности во врска со користењето 
на годишниот одмор. 

Со статутот или со другиот општ акт од ставот 
1 на овој член не можат да се пропишуваат права 
и годности поголеми од оние што се утврдени со 
Уредбата за годишниот одмор на службениците на 
служба во определени странски земји („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/62). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

&енот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 
Бр 131-34/64-5 

15 мај 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
Ристо Џунрв, е. р. 

296. 
Врз основа на точката 9 став 4 од Одлуката за 

спроведување на мерките на општата кредитна по-
литика во 1964 година (^Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/64), на предлог од Народната банка, Сојузниот 
секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА* ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА КРЕДИТИ ЗА ПРОДАЖБА НА КНИ-

ГИ НА КРЕДИТ НА БИБЛИОТЕКИТЕ 

1. Деловните банки можат од сите банкарски 
средства да им одобруваат на издавачките прет-
пријатија кредити за продажба на книги на кредит 
на библиотеките што имаат статус на работна ор-
ганизација. 

»Роковите за враќање на кредитите одобрени на 
издавачките претпријатија не можат да бидат по-
долги од роковите за ^отплата на книгите прода-
дени на библиотеките. * 

2.- Кредитите од точката 1 на оваа наредба де-
ловните банки можат да им ги одобруваат на из-
давачките претпријатија за покривање на вредноста 
на книгите што тие им ги продале на библиотеките 
на кредит со рок за отплата до 3 години и со услов 
за отплатата на книгите да дала гаранција опште-
ствено-политичката заедница што ја основала би-
блиотеката. Оваа гаранција може да ја даде и друг 
основач на библиотека, ако деловната банка оцени 
дека е тој кредитно способен. 

3. Народната банка донесува, по потреба, те-
хнички упатства за постапката за одобрување кре-
дити на издавачките претпријатија, како и за по-
требната документација. 

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

Бр. 2 1-420-34 
20 мај 1864 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 
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297. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за одо-
брување регрес за јагленот за коксирање увезен во 
1963 и 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
финансии, Сојузниот секретаријат за индустрија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ 
ЗА ЈАГЛЕНОТ ЗА КОКСИРАЊЕ УВЕЗЕН ВО 

1963 И 1964 ГОДИНА 

1» Коксарницјите го остваруваат правото на 
регрес од тон. 2 и 3 »а Одлуката за одобрување ре-
грес за јагленот за коксирање увезен во 1963 и 1964 
година (во понатамошниот текст: Одлуката) со под-
несување барање за регрес до филијалата на На-
родната банка како основна организациона едини-
ца на Службата на општественото книговодство ка ј 
која имаат жиро-сметка. 

2. Кон барањето за регрес од точката 2 на Од-
луката коксарниците прилагаат: 

1) доказ дека јагленот за кокетирање за кој се 
бара регресот е' набавен од средствата на заемот 
склучен кај Exim банката. Како овој доказ служи 
копијата од налогот до Народната банка за отво-
рање акредитив за плаќање од средствата на заемот 
добиен од Exim банката; 

2) доказ дека јагленот за коксирање за кој се 
бара регресот е превезен со бродови под знамето на 
Соединетите Американски.Држави. Како овој доказ 
служи преписот или фото-копијата од charter party 
и од коносманот; 

3) пресметка на регресот за единица на мера и 
за вкупната количина. 

3. Кон барањето за регрес од точката 3 на Од-
луката коксарниците прилагаат: 

1) доказ дека платениот износ на поморската во-
зарина за превоз на јагленот за коксирање увезен 
за 1964 година е поголем од 3.165 динари односно од 
4,22 долари САД за 1 тон (1000 кг). Како овој доказ 
служи преписот или фото-копијата од charter party 
и од коносманот; 

2) пресметка на регресот во која се внесуваат 
податоци за вкупно превезените количини на јаглен 
за коксирање, за фактично платениот износ на во-
зарината за 1 тон, за разликата помеѓу фактично 
платениот износ на поморската возарина и цената 
на -поморскиот превоз од 3.165 динари односно од 
4,22 долари САД за 1 тон (1000 кг). 

Барањето за регрес се поднесува за вкупни ко-
личини на јаглен за коксирање превезени со одделни 
бродови или за превезени одделни партии од тој 
јаглен. 

4. Во количината на ј арл ен за кодирањето од 
402.000 тона за која според точката 3 на Одлуката се 
одобрува регресот, влегува јагленот за коксирање 
увезен за 1964 година со бродовите „Пиран И" и 
»Markit Brevig« во вкупна количина од 28.994 тона, 
оцаринет на 27 ноември и 23 декември 1963 година, 
а која количина се затекнала на складот на 31 де-
кември 1963 година во коксарницата и на Риека, ка-
ко и јагленот за коксирање увезен од 1 јануари 
1964 година. 

5. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека е барањето за регрес во поглед 
пресметувањето на регресот и документацијата ис-
правно, го одобрува износот на регресот во корист 
на жиро-сметката на коксарницата, а на товар на 
сметката бр. 630 — 38/1 — Регрес за јагленот за кок-
сирање во 1963 година од средствата на Exim бан-
ката, односно на товар на сметката 630—38/2 — 
Регрес за јагленот за коксирање увезен за 1964 
година. 

6. Ако кон барањето за регрес се прилагаат пре-
писи од оригиналните документи (налог до банката 
за отворање акредитив, charter party, коносман и 
ел.), тие преписи 'Мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и на нив мора да има втиснат пе-

чат на корисникот на регресот, а оригиналниот до-
кумент се поднесува на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ што се подне-
сува на увид, а по кој е одобрен регресот, да наз-
начи дека е остварен регресот. 

7. Корисниците на регресот се должни во своето 
книговодство да водат уредна и ажурна евиденција 
за остварениот регрес. 

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

Бр. 443/26 
13 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е- Р-

298. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за дава-

ње регрес за сопна сачма и сопни погачи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/64), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕ-
ГРЕС ЗА СОПНА САЧМА И СОИНИ% ПОГАЧИ 

1." Стопанските организации што се занима-
ваат со преработка на маслодајки — фабриките за 
масло (во понатамошниот текст: корисникот на ре-
гресот) го остваруваат регресот од точката 1 
на Одлуката за давање регрес за сопна сачма и 
сопни погачи (во понатамошниот текст: (Одлуката) 
со поднесување на барање за регрес до филијалата 
на народната банка како основна организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство ка ј која имаат жиро-сметка. 

Корисникот на регресот има право на регрес за 
сите количини на сопна сачма и сопни погачи што 
ќе им ги продаде- на определените производители 
на храна за добиток по цените од Одлуката за нај-
високите п р о д а ж н и цени за сопна сачма и сопни 
погачи од соја од родот на 1964 и наредните години 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64). 

2. Како производители на храна за добиток од 
точката 1 на Одлуката се подразбираат фабриките 
на храна за добиток и работилниците — метални 
на храна за добиток при земјоделските организа-
ции што се регистрирани како самостојни погони 
или се води за нив издвоено книговодство односно 
постојана евиденција во рамките на централното 
книговодство. 

3. Кон барањето з& регрес корисникот на рег-
ресот прилага: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продадените и испорачаните количини на сопна 
сачма и сопни погачи; 

2) доказ за извршените испораки; 
3) пресметка на регресот со податоците за про-

дадените и испорачаните количини на сопна сачма 
и сопни погачи изразени во килограми и износ на 
регресот за 1 кг и за вкупната количина. 

Исплатата на регресот од точката 1 на Одлу-
ката се врши од средствата на сојузниот буџет за 
1964 година предвидени за премии за соја. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за регрес во поглед 
на пресметувањето на регресот и документацијата 
е исправно, го одобрува износот на регресот во ко-
рист на жиро-сметката на корисникот на регресот, 
а на товар на сметката бр. 101-14-630-23 — Регрес 
за сопна сачма и сопни погачи. 

Корисникот на регресот е должен во своето 
книговодство да води уредна и ажурна евиденција 
за остварениот регрес. 

5. Ако кон барањето за регрес се прилагаат 
преписи на оригиналните документи (сметка, фак -
тура, товарен лист и др.), тие мораат да бидат 
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заверени со потпис од овластените лица и на нив 
мора да биде втиснат печатот на корисникот на 
регресом, а оригиналните документи се поднесуваат 
на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секој оригинален документ од ставот 
1 на оваа точка кој се поднесува на увид, а по кој 
е одобрен регресот, да назначи дека регресот е 
остварен. 

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

Бр. 443-94/6 
5 мај 1964 година 

Белград Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 

299. 
Врз основа на точката 11 од Одлуката за да-

вање регрес при продажбата на^ вештачко ѓубре за 
потребите на земјоделството и шумарството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/63, 1/64 и 16/64), во со-
гласност со Сојузниот секретаријат за финансии, 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА .ПРИМЕ-
НА Н А ' ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
ШУМАРСТВОТО 

1 . Во Наредбата за примена на Одлуката за 
давање регрес при продажбата на вештачко ѓубре 
за потребите на земјоделството и шумарството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63 и 9/64) по точ-
ката 13 се додава нова точка 13а, која гласи: 

„13а. За вештачкото ѓубре испорачано во 1964 
година на купувачите од точката 1 став 1 под 1 до 
7 на Одлуката за кое е остварен регрес во висо-
чината определена со Одлуката за давање регрес 
при продажбата на вештачко ѓубре за потребите 
»а земјоделството и шумарството („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/63 и 1/64) корисниците на регре-
сот ја остваруваат разликата помеѓу износот на 
остварениот регрес и износот на регресот опреде-
лен во точката 1 на Одлуката за измени на Одлу-
ката за давање регрес при продажбата на вештач-
ко ѓубре за потребите на земјоделството и шумар-
ството („Службен лист на^ СФРЈ", бр. 16/64) со 
поднесување на барањето до филијалата на Народ-
ната банка како основна организациона единица на 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
имаат жиро-сметка. 

Кон барањето корисниците на регресот при-
лагаат: 

1) спецификација за испорачаните количини на 
вештачко ѓубре од домашно производство; 

2) согласност на Сојузниот завод за цени за 
новите продажни цени на вештачкото ѓубре. 

Спецификацијата на вештачкото ѓубре од ста-
вот 2 на оваа точка мора да содржи: 

11 1) точен назив на видот на вештачкото ѓубре, 
со назначување на процентот на активна хранлива 
материја; 

2) број и датум на фактурата; 
3) вкупен износ на фактурата по која е оства-

рен регресот; 
4) вкупен износ по новата цена, за кој се бара 

разликата на регресот; 
5) датум на испораката; 
6) количина изразена во тони; 
7) број и датум на износот од Службата на 

општественото книговодство, со назначување на 
вкупниот регрес што е одобрен, во кој е содржан 
и остварениот регрес за вештачко ѓубре 'за кое се 
бара разликата во височината на регресот: 

8) износ на остварениот регрес, износ на новиот 
регрес и износ на разликата." 

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

Бр. 443-78/6, 
5 мај 1964 година 

Белград Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 

ЗОО. 
Врз основа на членот 9 став 2 од Законот за 

Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), во согласност со Сојузниот се-
кретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за 
земјоделството и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

ШУМАРСТВОТО 
1. Средствата предвидени во Сојузниот буџет 

за 1964 година за унапредување на земјоделството 
и шумарството (во понатамошниот текст: средства-
та) се држат на сметка кај филијалата на Народ-
ната банка како основна организациона единица 
на Службата на општественото книговодство. 

2. Средствата, чии носител е Сојузниот секре-
таријат за земјоделство и шумарство (во поната-
мошниот текст: носителот на средствата), се кори-
стат за намените предвидени со Програмата за упо-
треба на средствата на Сојузниот буџет за 4964 
година за унапредување на земјоделството и шу-
марството (во понатамошниот текст: Програмата), 
која е составен дел на Одлуката за Програмата за 
употреба на средствата за унапредување на земјо-
делството и шумарството предвидени во Сојузниот 
буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/64). / 

3. Средствата можат да им се даваат на сто-
пански организации, установи, општествено-поли-
тички заединици и др. (во понатамошниот текст: 
корисниците) само за работите за унапредување на 
земјоделството и шумарството што се опфатени со 
Програмата 

4. Средствата им се даваат на корисниците врз 
основа на договор склучен помеѓу носителот на 
средствата и корисникот по донесувањето на Про-
грамата. 

5. Средствата им се одобруваат на корисниците 
според Програмата. 

6. При изборот на корисниците првенство имаат 
корисниците што обезбедуваат најповолни услови 
за извршување на задачите од Програмата, како и 
поголемо сопствено учество во финансирањето на 
односната задача од Програмата. 

7. Договорот помеѓу .носителот на средствата и 
корисникот треба да содржи, покрај општите еле-
менти, и: 

а) обврски на носителот на средствата: 
1) на корисникот да му го обезбеди договоре-

ниот износ на средствата за извршување на зада-
чата од Програмата; 

2) на корисникот по потпишувањето на дого-
ворот да му дозначи аванси до договорените износи; 

3) по потреба да врши контрола дали корисни-
кот ги троши примените средства наменски и ра-
ботите ги изведува квалитетно и совесно; 

4) да му ја запре исплатата на средствата на 
корисникот ако тој ненаменски ги троши примените 

''средства или работите предвидени до Програмата 
ги изведува неквалитетно и несовесно; ^ 

б) обврски на корисникот: 
1) дека задачите од договорот ќе ги изврши во 

договорениот рок, нај квалитетно и нај совесно; 
2) дека искуствата и резултатите постигнати во 

извршувањето на задачите од договорот ќе им ги 
стави на располагање на сите заинтересирани зем-
јоделски и шумски организации, како и на другите 
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организации во Југославија, што ќе имаат инте-
рес за тие резултати, и тоа, по правило, без надо-
месток. 

8. чКорискикот може да ги троши средствата 
-само за намените предвидени со договорот. 

9. Покрај давањето на аванс, носителот на 
средствата може на корисникот да му врши и по-
времени исплати врз основа на парични документи 
или привремени пресметковни ситуации за извр-
шените работи. 

Конечното пресметување помеѓу^ носителот на 
средствата и корисникот се врши врз основа на 
документите или пресметковната ситуација за из-
вршените сите работи во 19*64 година. 

Корисникот е должен да изврши конечно пре-
сметување во рок од 30 дена по истекот на рокот 
во договорот определен за завршување на работите, 
а најдоцна до 20 декември 1964 година. 

Во рокот од ставот 3 на оваа точка корисникот 
е должен да му ги врати на носителот на средства-
та сите непотрошени и ненаменски потрошени 
средства. 

10. Ако работите не можат да се извршат во 
договорениот рок поради пречки за кои не е крив 
корисникот, тој е должен да го извести за тоа 
носителот на средствата и да бара продолжување 
на рокот за извршување на тие работи. 

11. Корисникот е должен во рок од 30 дена по 
истекот на рокот предвиден за завршување на ра-
ботите, а најдоцна до 31 јануари 1965 година, да 
му достави на носителот на средствата исцрпен 
стручен извештај за извршувањето на работите. 
Од овој изеешта> треба да се гледаат: начинот на 
работата, постигнатите резултати, (описно и во бро-
еви), како и корисноста на овие резултати и ра-
бота, и тоа за секоја намена посебно. 

12. Заради исплатување на договорените изно-
си на средствата, носителот на средствата донесува 
решение и издава наредба и налог за исплата. 

* Носителот на средствата може да одобри да се 
исплати аванс и без поднесена документација, 
ако е давањето на авансот предвидено со дого-
ворот. 

Сите исплати од средствата одобрени според 
Програмата се заклучуваат на 31 декември 1964 
година. 

13. По истекот на 1964 година носителот на 
средствата составува преглед на потрошените сред-
ства според Програмата. 

Тој преглед се состои од: 
1) извештај за извршувањето на Програмата, со 

особен осврт врз постигнатите резултати од. точ-
ката 11 на ова упатство; 

2) преглед на извршувањето на претсметката 
на употребата на средства^, по партии и позиции 
на претсметката, заверен од филијалата на Народ-
ната банка преку која се извршува претсметката; 

3) преглед на неизвршените обврски и преглед 
на ^пресметаните аванси до крајот на 1964 година. 

14. При извршувањето на претсметката на упо-
требата на средствата според Програмата во се ќе' 
се применуваат одредбите од Законот за буџетите 
и финансирањето на самостојните установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/59. 23/61, 52/61, .28/62, 
53/62, 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 7/64), 
Уредбата за извршување на буџетите и за сметко-
водствено™ работење на државните органи и уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ", бр, 35/55/ 53/56, 
16/58 и 41/59) и другите сојузни прописи што се 
однесуваат на користењето на буџетските средства. 

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

Бр. 415—14 
18 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

301. 

Врз основа на членот 69 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), Сојузниот се-
кретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖАТА ВО ПРОМЕ-
ТОТ НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА 

МЕТАЛУРГИЈА 

X. Трговските стопански организации можат за 
покривање на своите трошоци на трговијата во про-
метот на големо на производи на црната металур-
гија да засметуваат вкупна маржа до 7%. 

Во транзитниот промет на големо на производи 
на црната металургија може да се засметува мар-

_жа до 3%. 
Маржата од ставот 1 на оваа точка се засме-

тува на продажната цена на производителот фран-
ко натоварено во вагон, брод или шлеп. 

2. Ако во прометот на големо на производи на 
црната металургија учествуваат две трговски сто-
пански организации, тие спогодбено ја делат мар-
жата од точката 1 став 1 на оваа наредба. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опреде-
лувале на маржата во прометот на големо на про-
изводи на црната металургија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/61). 

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

Бр. 1942/1 
20 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за трговија, 

Драгутин Косовац, е. P-

302. 

Врз основа на • членот 64 став 6 и членот 70 
став 1 точка 2 од Уредбата за трговската дејност и 
трК>вските претпријатија и дуќани („Службен 
лист на Ф^РЈ" , бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 
6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот секретаријат за трго-

в и ј а издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕД-
БАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА ПРОМЕТОТ НА ЧЕЛИК 

" 1. Наредбата за определување посебни услови 
за прометот на челик („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 42/60 и 18/61) престанува да важи. 

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

Бр. 1941/1 , 
20 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за трговија, 

Драгутин Косовац, е. р. 
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303. 

Врз основа на членот 17 БО врска со членот 13 
од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46 и 29/47), Сојузниот секретаријат за внатре-
шни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА ПРАВНИЦИТЕ ВО СТО-

ПАНСТВОТО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува основањето и работата на Дру-
штвото на првниците во стопанството на Југо-
славија, според поднесениот, статут усвоен на 
Основачкото собрание на Друштвото одржано на 
20 декември 1963 година во Загреб. 

Седиштето на Друштвото е во Загреб, а дејно-
ста на Друштвото се простира на целата терито-
рија на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 1-185/1 
8 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

304. 

Врз основа на членот 35 сг. 1 и 3 од Законот за 
југословенските стандарди С,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КОЊИ ЗА 

КОЛЕЊЕ " 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат Прописи за квалитетот на 
коњи за колење РК-ЕЗ. 

2. Прописите од точката 1 на ова решение се 
објавени во посебно издание на Југословенскиот за-* 
вод за стандардизација, кое е составен дел од ова 
решение. 

3. Прописите од точката 1 на ова решение вле-
гуваат во сила на 1 јули 1964 година. 

Бр. 07-3475 
14 мај 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација 

инж. Славољуб Виторовиќ е. р. 

305. 

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

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

ГАНСКИ БАЗИ 

1. Во издание на .Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 
Натриумхидроксид, технички (каус-
тична сода, жива сода) — ' — — JUS Н.В1.03К) 

Натриумхидр Оксид електролитичен, 
технички (во раствор) — — — — JUS Н.В1.031 
Натриумхидроксид електролитичен, 
технички — — — — — — — JUS KLB 1.032 

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

3. Југословенските стандарди ОД точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 19^4 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 
Натриум-хидроксид, технички — — JUS Н.В 1.030 
донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за производите на хемиската индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52). -

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 август 1964 
година. 

Бр. 22-3445 
13 мај 1964 година 

Белград 
Директор . 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

306. 

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

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

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југос^_^н-
ски стандард: 

Јаглендисулфид, технички — JUS Н.В 1.106 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

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

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

Бр. 22-3446 
13 мај 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

307. 

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

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

ГАНСКИ ПИГМЕНТИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 4 

Цинкоксид, технички (цинково бе-
лило) — — - г — — — — JUS И. С 1.020 
Литопон — — — — — — JUS Н.С1.021 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

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

Бр. 22-3447/1 
13 мај 1964 година 

Белград 
Директор 

ва Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р 

308. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директоЈЌуг на 
Југословенскиот завод за стандардизаци!а донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ НА ХЕМИСКИ ИСПИТУВА-

ЊА НА МАНГАНОВИТЕ РУДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 
Определуваше на арсенот — — — JUS B.G8.209 
Определуваше на вкупниот манган JUS B.G8.211 
Определување на сулфурот — — ' J U S B.G8.212 
Определување на фосфорот — — JUS B.G8.213 
Определување на бакарот — — JUS B.G8.214 

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

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

Бр. 03-3035 
27 април 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Ј*НЖ. Славољуб Виторовић е. р. 

309. 

Врз основа на членот 32 во врска со членот 17 
од Уредбата за давање потрошувачки кредити на 
работниците, службениците и на другите опреде-
лени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55, 18/57, 53/61 и „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 21/64) и членот 2 оддел I под а) точка 
42 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 
18/59 и 9/61), во согласност со Сојузниот секрета-
ријат за финансии, Народната банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПОТРО-
ШУВАЧКИ!^ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ ЗА 
ПОДМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ГОДИ-

ШНИОТ ОДМОР 

1. Потрошувачите кредити одобрени на ра-
ботниците, службениците и на другите определени 
категории корисници за подмирување на трошо-
ците на годишниот одмор се исплатуваат во бари-
рани чекови. 

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

О бр. 31 
18 мај 1964 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, е. р. 

310. 
Врз основа на членот 32, во врска со членот 9 

од Уредбата за давање потрошувачки кредити на 
работниците, службениците и на другите опреде-
лени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55, 18/57, 53/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/64) и членот 2 оддел I под а) точка 
42 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност ра- сојузните и републичките органи на уп-
равата "{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 
9/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
финансии, Народната банка пропишува 

^ У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ДАВАЊА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУ-
ГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 

1. Во Упатството за давање потрошувачки кре-
дити на ^работниците, службениците и на другите 
определени категории корисници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/63), во точката 3 се додава став 2, 
кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, по одобрувањето на потрошувачкиот кредит 
за купување на автомобил, а пред неговото кори-
стење, корисникот на кредитот полага во готови 
пари најмалку 20% од износот на одобрениот 
кредит." _ ' 

2. Точката 4 се брише. 
3. Ова упатство влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Q. бр. 35 
23 мај 1964 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
др Никола Миљанић, е. р. 

311. 
Врз основа на членот 63 став 3 точка '4 Од За-

конот за банките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/61, 30/62 и 53/62), во врска со членот 10 од Зако-
нот за кредитните и други банкарски работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62) и со 
точката 1 од Наредбата за одобрување кредити во 
1964 год (ин а цо пат на непосредна погодба од стра-
на на Југословенската земјоделска* банка за вло-
жувања »во основни и трајни обртни средства 
(„Службен лист нћ СФРЈ", бр. 13/64), Управниот 
одбор на Југословенската земјоделска банка до-
несува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ 

ПОД КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА 
БАНКА ОД СРЕДСТВАТА НА СВОЈОТ КРЕДИ-
ТЕН ФОНД И ОД ДРУГИ ДИНАРСКИ СРЕД-
СТВА, КАКО И ОД РАСПОЛОЖИВИТЕ ДЕВИЗ-
НИ СРЕДСТВА, ЌЕ ОДОБРУВА КРЕДИТИ. ЗА 
ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И ТРАЈНИ ОБРТ-

НИ СРЕДСТВА 

1. Во Поблиските услови под кои Југословен-
ската земјоделска банка од средствата Чга својот 
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кредитен фонд и од други динарски средства, како 
и од расположивите девизни средства, ќе одобрува 
кредити за вложувања во основни и трајни обртни 
средства („Службен -лист на СФРЈ", бр. 15/64) во 
точката 2 став 1 во одредбата под 3 на крајот точ-
ката Се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова одредба под 4, која гласи: 

„4) за купување обработливо земјиште од при-
ватни сопственици и за. трошоците за приведување 
на тоа земјиште кон интензивно производство 
(групирање, агромелиорации, хидромел нор ацин и 
ДР.) " 

Во ставот 2 одредбата под 3 во текстот под 
в) на крајот точката се заменува со точка и запир-
ка и по тоа се додава нова одредба под г), која 
гласи: 

,,г) за кредит за купување земјиште од приват-
ни сопственици и за трошоците за приведување 
на тоа земјиште кон .интензивно производство — 
100% кога куповната цена на земјиштето, без ог-
лед на класата, заедно со трошоците за приведу-
вање на тоа земјиште кон интензивно производ-
ство изнесува до 110.000 динари за 1 ха земјиште. 
Ако куповната цена на земјиштето и трошоците за 
приведување на тоа земјиште кон интензивно про-
изводство го надминуваат наведениот износ, уче-
ството на средствата на кредитниот фонд може да 
се зголеми за 50% од таа разлика." 

2. Во точката 4 став 1 одредбата под 3 се мену-
ва и гласи: 

,3) учеството на средствата од кредитниот 
фонд' на Банката во однос на пресметковната 
вредност на инвестициите не може да биде пого-
лемо, и тоа* 

а) за кредит за Набавка на опрема која непо-
средно му служи на земјоделското производство 
— од 70%; 

б) за кредит за набавка на опрема која служи 
за примарна преработка и транспорт на земјодел-
ски производи — од 50%." 

3. Точката 11 се менува и гласи: 
„11. Банката ќе им одобрува на деловните бан-

ки кредити за инвестициите предвидени' во точка-
та 1 само ако деловните банки од средствата на 
своите или други фондови и од средствата на кре-
дитот добиен од Банката им одобрат кредити на 
кра дните корисници за тие инвестиции: 

1) со ист рок за враќање или со рок за^деаќа-
ње кој за крајниот корисник е поповолен од рокот 
по кој деловните банки и го враќаат на Банката 
кредитот; 

2) со интерес по стопа која не може да биде 
поголема од 0,5% од интересната стопа по која де-
ловните банки и го враќаат на Банката кредитот." 

Бр. 4446/1 
13 мај 1964 година 

Белград 
Југословенска земјоделска банка 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Бранко Карановиќ, е. р. Ристо Џунов, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ква-
литетот на млекото и производите од млеко, сирила-
та и млекарските култури, сладолед от и прашокот 
за сладолед, јајцата и производите од јајца, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/64, се пот-
п а д н а л е долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕ-
КОТО И ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЛЕКО, СИРИЛАТА 
И МЛЕКАРСКИТЕ КУЛТУРИ, СЛАДОЛЕДОТ И 
ПРАШОКОТ ЗА СЛАДОЛЕД, ЈАЈЦАТА И ПРОИЗ-

ВОДИТЕ ОД ЈАЈЦА 

Во членот 15 став 2 точка 3 наместо зборот: „од" 
треба да стои: „до". 

Во членот 36 став 1 точка 6 наместо процентот:-
„8,4°/о" треба да стои: „8,5%". 

Во членот 71 во уводната реченица наместо збо-
рот: „градбата" треба да стои: „граѓата". 

Во членот 102 став 1 наместо зборовите: „1^рем-
сладоледот" треба да стои: „Крем-еладоледот без 
јајца". 

Во членот 125 став 2 наместо зборот: „темпе-
ратура" треба да стои: „температура пониска". 

Од Сојузниот секретаријат За трговија, Белград, 
15 мај 1964 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичне Републике Сло-
веније" во бројот 13 од 23 април 1964 година об-
јавува: 

Одлука за промена на името на општината Ви-
дем-Кршко; 

Решение за потврда на измените и дополнени-
јата на Правилата на Фондот на СР Словенија за 
унапредување на земјоделството. 

Општи акти на самоуправните организации, 
и тоа: 

Заклучок за определување на стопата на ос-
новниот придонес за инвалидско осигурување, на 
стопата на основниот придонес за пензиско осигу-
рување и на стопата на придонесот за додаток на 
деца во 1964 година; 

Заклучок за определување на процентот од 
приходите остварени со основните придонеси за 
инвалидско осигурување и за пензиско осигурува-
ње што во 1964 година се издвојуваат за сигурно-
сна и валоризациона резерва на фондот на инва-
лидското осигурување и на фондот на пензиското 
осигурување; 

Исправка на Заклучокот за измени на Заклу-
чокот за мерилата и начинот на разврстување на 
осигурениците — Занаетчии во осигуречнички 
разреди. 

Во бројот 14 од 7 мај 1964 година објавува: 
Закон за 4г6четокот на работењето на општин-

ските органи на управата за внатрешни работи со 
проширена цадлежност; 

Закон за алиментациите на^ бабиците; 
Закон за возните повластици за кои се дава 

регрес од републичкиот буџет; 
Одлука за дополнение на Одлуката за плаќа-

ње придонес' за социјално осигурување за опреде-
лени категории корисници; 

Решение за именување помошник секретар во 
Републичкиот секретари] ̂  за истражувачка рабо-
та и високо школство; 

Прилог: Упатство за некои прашања на пос-
тапката за спроведување избори на органи на у-
правувањето во работните организации. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Бо-
сне и Херцегових" во бројот 14 од 24 април Ш 4 
година објавува: 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за регулирање на надоместоците на републичките 
пратеници и функционерите што ги избира или ги 
именува Собранието на СР Босна и Херцеговина; 

Одлука за основање Комисија за статутите на 
стопанските организации; 

Одлука за основање Комисија за статутите на 
работните организации; 
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Одлука за давање согласност на Завршната 
сметка на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство за 1963 година; 

Одлука за давање согласност на финансискиот, 
план на Рпубличкиот општествен фонд за школ-
ство за 1964 година; 

Решение за разрешување на директорот на У-
правата за имотно-правни работи; 

Наредба, за дополнение на Наредбата за опре-
делување на местата во кои домаќинствата можат 
да им се одобруваат кредити заради зголемување 
капацитетот и подобрување условите за сместува-
ње и прехрана на туристи. 

Во бројот 15 од 8 мај 1964 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија4 на Уредбата 

за определување органи за вршење на работите од 
членот 128 на Законот за организацијата и финан-
сирањето на социјалното осигурување; 

Одлука за укинување на Одлуката за основа-
ње Републички одбор за координација на- работата' 
за давале помош за постраданите во Скопје; 

Одлука за процентот по кој од придонесот за 
Запалување на работници во 1964 година ќе се из-
двојува дeл^ од средствата за Републичкиот завод 
За запомнување на работници; 

Одлука за припојување на Аптеката на Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи кон По-
ликлиниката на Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање на патишта од II ред; 

Наредба за измена на Наредбата за одбраната 
од поплава, за генералниот план и организацијата 
на мрежата на органи за одбрана од поплава. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 16 од 25 април 1964 година 
објавува: 

, Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од средствата на Републичкиот фонд 
за нестопански инвестиции наменети за изградба на 
комунални објекти; 

'Одлука за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за кредитирање на не-
стопански инвестиции; 

Одлука за изменување на Одлуката за опреде-
лување намената, условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од Републичкиот инвестиционен 
фонд;. 

Решение за назначување помошник на репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство; 

Решение за назначување директор на Педагош-
ката академија во Битола; 

Решение за разрешување и назначување управ<-
ник на Болницата за душевно б«лни во Демир 
Хисар; 

Наредба за изменување на Наредбата за одреду-
вање риболовни води за стопански риболов; 

Наредба за изменување на Наредбата за опреде-
лување ловостој на одредени видови ри^би и ракови. 

Во бројот 17 од 30 април 1964 година објавува: 
Закон за печатот на Социјалистичка Република 

Македонија и печатите на државните органи во Со-
цијалистичка Република Македонија; 

Одлука за разрешување и избор на претседател 
на Окружниот стопански суд во Скопје; 

Решение за распишување на дополнителни из-
бори за пратеник на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборната единица Саат Кула 1; 

Исправка на Решението за разрешување и 
Именување на членови на управниот одбор на Сто-
панската банка на СРМ. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 9 од 30 март 1964 година објавува: 

Решение за именувале на Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за патишта што ги именува 
Извршниот совет; 

Правилник за содржината и начинот на водење-
то на регистарот на заштитените објекти на приро-
дата; 

Упатство за заштита на шумите и шумските 
дрвја; 

Исправка на Законот за Уставниот суд на СР 
Црна Гора. 

Во бројот 10 од 8 април 1964 година објавува: 
Наредба за стопанските дејности што се сметаат 

.дако занаетчиски дејности; 
Правилник за регистрацијата на занаетчиските 

дуќани на самостојните занаетчии; 
Правилник за занаетчиските услуги што можат 

да се вршат од место до место и за условите за 
* вршење на тие услуги. 

Во бројот 11 од 18 април 1964 година објавува: 
Закон за печатот на Социјалистичка Република 

Црна Гора и печатите на републичките и општин-
ските органи во Социјалистичка Република Црна 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
определување категории на патиштата од II и III ред; 

Одлука^; за приходите со кои Заводот за стати-
стика на Социјалистичка Република Црна Гора са-
мостојно располага заради финансирање на опреде-
лени "расходи; 

Правилник за користење патнички автомдбили 
во општествена сопственост; 

Правилник за работа на печаторезниците за 
изработка на печатите на СР Црна Гора и печатите 
на републичките и општинските органи во СР Црна 
Гора; 

Упатство за големината, чувањето и употребата 
на печатите и штембилите' на републичките и оп-
штинските органи. 

Во бројот 12 од 24 април 1964 година објавува: 
Закон за Републичкиот фонд за социјално оси-

гурување; 
Закон за Републичкиот комитет за туризам; 
Закон за измени на Уставниот закон за спрове-

дување на Уставот на СР Црна Гора; 
Закон за здравственото осигурување на земЈО-

делците. 
Во бројот 13 од ао април 1964 година објавува: 
Одлука за финансирање на реконструкцијата 

на железничкава пруга Никшиќ—Титоград; 
Одлука за определување на највисоката грани-

ца до која можат да се определуваат норми на вон-
редните придонеси за здравствено осигурување во 
1964 година; 

Одлука за определување за гранките на дејно-
ста, групите и под гру пити е на организации во кои 
може да се определува додаен придонес за здрав-
ствено осигурување во 1964 година; 

Одлука за определување на гранките на дејно-
ста во кои може да се определува додаен придонес 
за инвалидско осигурување во 1964 година; 

"Одлука за највисоката граница до која собра-
нијата на комуналните заедници можат да ја опре-
делат стопата на основниот придонес за здравствено 
осигурување за 1964 година; ; 

Одлука за утврдување на начелата за определу-
вање на средствата што на училиштата и други 
установи за образование и воспитување им припа-
ѓаат за вршење на нивните основни дејности во 1964 
година; 

Одлука за орочување на средствата на Опште-
ствениот инвестиционен фонд на СР Црна Гора во 
1964 година; 

Одлука за давање согласност на Завршната 
сметка на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство за 1963 година; 
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Одлука за определуваше на средствата што од 
Републичкиот буџет се издвојуваат за основните 
дејности на училиштата и другите установи за во-
спитување и. образование како приход на Републич-
киот општествен фонд за школство во 1964 година; 

Одлука за давање согласност на финанскиот 
план на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство за 1964 година; 

Одлука за определување на процентот што од 
вкупните средства остварени од придонесот за за-
жалување работници на подрачјето на заводите 
за териториите на општините се издвојува за Ре-
публичкиот завод за запослување работници во 1964 
година; 

Уредба з а ' ставање вон сила на Уредбата за 
стручниот совет за сообраќај и патишта; 

Одлука за задолжување на СР Црна Гора ка ј 
Југословенската инвестициона банка по кредитот за 
финансирање на изградбата на сообраќајни објекти 
во 1964 година; 

Решение за именување членови на Собранието 
на Заедницата за осигурување на СР Црна Гора што 
ги именува -Извршниот совет; 

Решение за именување претседател и членови 
и нивн^ заменици на Републичката комисија за да-
ночни жалби; 

Решение за именување членови на Советот на 
Заводот за заштита на природата на СРЦГ што ги 
именува Извршниот совет; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Републичката комисија за прифаќање 
иселеници-пов ратници; 

Правилник за службената облека на чуварите 
на шумите; 

Исправка на Законот за печатот ва СР Црна 
Гора и печатите на републичките и општинските 
органи во СР Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

284. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за органите на управувањето во уста-
новите — —v — — — — — — — 401 
Основен закон за органите на управува-

њето во установите — — — — — — 401 
285. Указ за прогласување на Законот за осло-

бодување од плаќање придонес од дејнос-
та производство на спортски реквизити 402 
Закон за ослободување од плаќале придо-
нес од дејноста производство на спортски 
реквизити — — — — — — — — 402 

28'6. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Законот за народната одбрана 402 
Закон за измена на Законот за народната 
одбрана — — — — — — — — — 402 

187. Указ за прогласување на Законот за до-
полненија на Законот за нормите на амор-
тизацијата на основните средства на сто-
панските организации — — — — — 403 
Закон за дополненија на Законот за нор-
мите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации — ' 403 

288. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за рудар-
ството — — — — — — — — — 403 
Закон за измени и дополненија на Зако-

ч нот за рударството — — — — — — 403 
289. Одлука за доделување средства од сто-

панските резерви на федерацијата — — 408 
290. Одлука за доделување средства од стопан-

ските резерви на федерацијата — — — 408 

Страна 
291. Одлука за давање согласност на завршна-

та сметка на Сојузниот општествен фонд 
за школство за 1963 година — — — — 409 

292. Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Сојузниот општествен 
фонд за школство, за 1964 година — — 409 

293. Одлука за именување заменици на старе-
шини на сојузните органи на управата — 409 

294. Препорака за унапредување на издавач-
ката дејност — — — — — — — 409 

295. Правилник за подолгиот платен годишен 
одмор на работниците на работни органи-
зации на работа во определени странски 

земји — — — — — — — — — 412 
296. Наредба за одобрување на и зд&вачките 

претпријатија кредити за продажба на 
книги на кредит на библиотеките — — 412 

297. Наредба за начинот на остварување на 
регресот за јагленот за коксирање увезен 
во 19$3 и 1964 година — — — — 413 

298. Наредба за примена на Одлуката за да-
вање регрес за сопна сачма и сопни погачи 413 

299. .Наредба за дополнение на Наредбата за 
примена на Одлуката за давање регрес 
при продажбата на вештачко ѓубре. за 
потребите на земјоделството и шумарство-
то 414 

300. Упатство за поблиските услови и начинот 
на користење на средствата предвидени 

во Сојузниот буџет за 1964 година за уна-
предување на земјоделството и шумар-
ството — — — — — — — — — 414 

301. Наредба за определување на маржата во 
прометот на големо на производи на цр-
ната металургија — — — — — — 4 1 5 

302. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за определување посебни ус-
лови за прометот на челик — — — — 415 

303. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Друштвото на правниците во 
стопанството на Југославија — — — 41*6 

304. Решение за прописите за квалитетот на 
коњи за колење — — — — — — — 416 

305. Решение за југословенските стандарди за 
аноргански бази — — — -— — — 415 

306. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на хемиската индустрија — — 416 

307. Решение за југословенските стандарди за 
аноргански- пигменти — — — — — 416 

308. Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите на хемиски испиту-
вања на мангановите руди — — —"' — 417 

309. Упатство за начинот за исплатување на 
потрошувачките кредити одобрени на ра-
ботниците, службениците и на другите 
определени категории корисници за под-
мирување на трошоците на годишниот 
одмор — — — — — — — — 417 

310. Упатство за измена и дополнение на У-
патството за давање потрошувачки кре-
дити на работниците, службениците и на 
другите определени категории корисници 417 

311. Измени и дополненија на Поблиските ус-
лови под кои Југословенската земјоделска 
банка од средствата на својот кредитен 
фонд и од други динарски средства, како 
и од расположивите девизни средства, ќе 
одобрува кредити за вложувања во основ-
ни и трајни-обртни средства — — — 417 
Исправка на Правилникот за квалитетот 
на млекото и производите од млеко, сири-
лата и млекарските култури, хладоледот 
и прашокот за сладолед; јајцата и про-
изводите од јајца — — — — — - 418 


