
Среда, 12 август 1964 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 34 ГОД. XX 

501. 

Врз основа на членот 45, во врска со членот 
44 од Уредбата за катастарот на земјиштето („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 23/56, 52/59 и 13/61), 
на предлог од Сојузната комисија за утврдуваше 
на катастарскиот приход, сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

1. Во Упатството за начинот на утврдување на 
катастарскиот приход („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/63) во точката 29 ставот 1 се менува и гласи: 

„Цените на житото и на храната за добиток по 
кои се пресметува катастарскиот приход изнесуваат 
за 1 килограм во динари за: 

Б о р е о н и т е 
I и II III IV V 

— пченица и 'рж 55 57 59 61 
— пченка, јачмен и овес 46 48 50 52 
— слама и пренков ива 5 5,5 6 6, 
— оено ливадско 16 15 14 13 
— сено од пасишта 13 12 11 10 
— сено од легуминози 18 19 20 21 
— сточни крмни растенија 6 6 6 6 
— оеме од пченица 70 70 70 70 
— семе од пченка во 60 во во/ 

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

Бр. 4/4-430-37 
31 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

502. 

Врз основа на членот 52 од Законот за проме-
тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62), во согласност со сојузниот 
секретар за финансии, сојузниот секретар за над-
ворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРШЕЊЕ КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 
1. Како компензациона работа, во смисла на 

оваа наредба, се подразбира извоз на определени 
производи или услуги врзан за увоз на други про-
изводи или услуги, со тоа што девизите остварени 
со таков извоз делумно, или во целина, се упо-
требуваат за плаќаше на производите или услу-
гите што се увезуваат. 

2. Компензациони работи со странство можат 
стопанските организации запишани во регистарот 
за вршење работи на извоз и увоз (во понатамош-

ниот текст: стопанските организации) да вршат са-
мо по исклучок, и тоа под услов за секоја одделена 
работа претходно да прибават одобрение од банка-
та која располага со девизи за увоз на стоки што 
се предмет на конпензационата работа (во пона-
тамошниот текст: овластените банки). 

Овластените банки ќе ги определат роковите, 
начинот и условите за извршување на компенза-
ц и и ат а работа за која издале одобрение. Како 
услов овластените банки можат да предвидат по-
лагање определена кауција како гаранција од стра-
на на стопанската организација дека ќе ја изврши 
работата за која е издадено одобрение. 

3. Овластената банка може да издаде одобре-
ние за извршување на компензациони работа само 
под услов на Народната банка во рок од 30 дена 
бд денот на издавањето на одобрението да и го 
отстапи износот и видот на девизите што А одго-
вара на вредноста на увозот во односната работа. 

По исклучок, овластената банка може да из-
даде одобрение за извршување на компензациона 
работа и кога не располага со девизи за увоз на 
односните стоки, ако со тоа се согласи Народната 
банка. 

4. Од девизите што при извршување на ком-
пензациона работа ќе ги оствари со извоз на опре-
делени производи или услуги, стопанската орга-
низација не мора да и го продаде на Народната 
банка оној дел што врз основа на одобрението од 
точката 2 на оваа наредба има право да го упо-
треби за увоз на определени производи или услуги 
од односната работа. 

Ако увозот на определени производи или услу-
ги не се изврши во вредност на извршениот извоз, 
стопанската организација е должна девизите во 
височина на разликата помеѓу вредноста на изво-
зот и увозот да ги внесе во Југославија и да ќ 
ги продаде на Народната банка. На износот на 
разликата ќе се применуваат одредбите на членот 
47 од Уредбата за девизното работење. 

5. Стопанската организација е должна секоја 
компензациона работа за која добила одобрение 
од овластената банка да ќ ја пријави, во рок од 
15 дена од денот на добивањето на одобрението, 
на Народната банка заради регистрација. 

6. Компензациона работа одобрена и склучена 
пред влегувањето во сила на оваа наредба ќе се 
изврши според условите определени во одобрението 
издадено за извршување на таа работа и според 
прописите што важеле на денот на издавањето на 
одобрението. 

7. Повредите на одредбите на точката 2 став 1, 
точката 4 став 2 и точката 5 од оваа наредба по-
влекуваат одговорност за стопанската организаци-
ја според одредбата на членот 142 став 1 точка 3 
од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за вршење 
компензациони зделки со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58)* 
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9. Оваа наредба влегува со сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 5034 
30 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, .е p. 

503. 
Врз основа на членот 25 став 3 и членот 50 

став 1 од Уредбата за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 2/§Д и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/63), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии и со сојузниот секретар за трго-
вија, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1965 ГОДИНА НА ИЗНО-
СОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТОКИТЕ 
ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ГЕНЕРАЛ-

НА ДОЗВОЛА 
1. За плаќање на стоките што се увезуваат врз 

основа на генерална дозвола, стопанските органи-
зации и установи можат во 1965 година да купат 
од овластените банки девизи во височина од 50̂ /о 
од износот на девизите што на стопанската органи-
зација односно установа и бил утврден врз осно-
ва на точката 1 од Наредбата за утврдуваше за 
1964 година на износот на девизите за плаќање на 
стоките што се увезуваат врз основа на генерална 
дозвола („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/64), одно-
сно од износот на девизите што на стопанската ор-
ганизација односно установа основана во 1963 го-
дина и бил утврден врз основа »а членот 28 од 
Уредбата за девизното работење. 

2. Девизите за плаќање на делови за склопу-
вање и друг репродукционен материјал што се уве-
зуваат врз основа на договор за лиценца, договор 
за купување документација во странство за про-
изводство на определени стоки, договор за коопе-
рација или друг сличен договор со странство, сто-
панските организации и установи и во 1965 ро-
дина ќе ги купуваат кај Југословенската банка за 
надворешна трговија или други овластени банки 
според посебен пропис што го донесува сојузниот 
секретар за финансии, во спогодба со сојузниот се-
кретар за надворешна трговија. 

3. Домашните стопански организации и устано-
ви што ги вршат услугите наведени во членот 49 
од Уредбата за девизното работење, можат во 1965 
година за подмирување на своите трошоци на ра-
ботењето во странство да купат од овластените 
банки девизи во височина од 100% од износот на 
девизите што на таква стопанска организација од-
носно установа, врз основа на точката 3 од Наред-
бата за утврдување за 1964 година на износот на 
девизите за плаќање на стоките што се увезуваат 
врз основа на генерална дозвола, и бил утврден 
за плаќање на односните трошоци. 

4. Застапништвата »а странски фирми што 
имаат консигнациони лагери можат во 1965 година 
од овластените банки да купат девизи во височина 
од 50% од провизијата што во 1964 година ја на-
платиле со застапување на странски фирми, и со 
тие девизи да ги плаќаат увезените стоки што во 
1965 година ќе ги продаваат за динари според пре-
сметковниот курс. * 

Девизите од ставот 1 на оваа точка можат да се 
употребат за купување резервни делови и помо-
шен и потрошен репродукционен материјал. 

5. Износот на девизите за 1965 година го утвр-
дува на барање на стопанската организација одно-
сно установа: 

1) Народната банка — за стопанските органи-
зации што произведуваат за определени потреби 

на Југословенската народна армија и за стопански-
те организации и установи од точката 3 на оваа 
наредба; 

2) Југословенската земјоделска банка — за зе-
мјоделските организации, стопанските организа-
ции на прехранбената индустрија и тутуновата ин-
дустрија, како и за установите што се занимаваат 
со односните дејности; 

3) Југословенската банка за надворешна трго-
вија — за сите други стопански организации и 
установи. 

Банките од ставот 1 на ова точка можат да 
овластат и други деловни банки овластени за де-
визно работење да ги вршат работите од тој став. 

6. Покрај износот на девизите што стопански-
те организации и установи можат, според одред-
бите на оваа наредба, да ги купуваат за плаќање 
на стоките што се увезуваат врз основа на гене-
рална дозвола, тие можат и врз основа на членот 
27 од Уредбата за девизното работење за плаќање 
на тие стоки да купуваат девизи кај овластените 
банки. 

Девизите од ставот 1 на оваа точка овластени-
те банки ќе им ги продаваат првенствено на оние 
стопански организации и установи што обезбеду-
ваат најрентабилно производство, зголемување на 
извозот и остварување на девизен прилив што им 
одговара на потребите на платниот биланс. 

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

8. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

П. бр. 5036 
18 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

504. 

Врз основа на членот 48 од Основниот закон з>а 
јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ" бр, 
27/61), во согласност со сојузниот секретар за ин-
дустрија, сојузниот секретар за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ И 

НАПЛАТНИТЕ НА ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Правилникот за димензиите, вкупните те-

жини и наплатките на друмските возила („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6/64) во членот 7 точ. 4, 5, 
6 и 7 се менуваат и гласат: 

„4) автобус и специјално патничко и товарно 
моторно возило, од зглобен конструктивен состав 
- 17 ш; 

5) товарна и патничка приколка, обична и спе-
цијална, со една оска — б ш, со две оски — 10 т , 
а со три или повеќе оски — 12 ш; 

6) товарно моторно возило со приколка — 18 т ; 
7) автобус и специјално патничко моторно во-

зило со приколка — 18 ш, приградски автобус со 
приколка во приградскиот сообраќај — 20 ш, а 
другите патнички моторни возила со приколка — 
1 2 ГОЈ". 

Во ставот 2 зборот: „зглобест" се заменува со 
зборот: „зглобен", а по зборовите: „приколка (точ-
ка 4)" запирката и зборовите: „како и за друмските 
моторни возила што сообраќаат меѓусебно закаче-
ни заради тегнење поради расипување или од дру-
ги причини" се бршат. 
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Ставот 3 се менува и гласи: 
„Ако друмското возило наведено во тон. 1 до 

7 или 9 став 1 од овој член се влече со запрега или 
моторно возило поради дефект на моторот или од 
други причини, за таквиот воз важи должината 
определена за драмско возило што се молкне, не 
сметајќи ја должината на запрегата, односно на 
моторното возило што го врши молзењето." 

Член 2 
Во члекот 9 став 1 точ. 1 до 9 се менуваат и 

гласат: 
м1) товарно моторно возило: 

со две оски — — — — — — — 18 t 
со три оски — — — — — — — 24 t 
со четири или повеќе оски — — — 32 t 
со гасеници снабдени со рамни облоги 22 t 

2) товарна приколка: 
со една оска — — — — — — — 10 t 
со две оски — — — — — — — 20 t 
со три или повеќе оски — — — — 26 t 

3) товарно моторно возило со приколка: 
со три оски — — — — — — — 26 t 
со четири оски — — — — — — 36 t 
со пет или повеќе оски — — — — 40 t 

4) влекач со полуприколка, со вкупно: 
три оски — — — — — — — — 26 t 
четири оски — — — — — — — 32 t 
пет или повеќе оски — — — — — 38 t 

5) автобус: 
со две оски — — — — — — — 16 t 
со три или повеќе оски — — — — 24 t 

6) патнички атомобил — — — — — 5 t 
патнички авотомобил специјален — 12 t 

7) патничка приколка: 
со една оска — — — — — — — 6 t 
со две или повеќе оски — — — — 14 t 

В) автобус со приколка — — — — — 30 t 
9) автобус и специјално товарно и патни-

чко моторно возило од зглобен кон-
структивен состав: 
со три оски — — — — — — — 241 
со четири оски — — — — — — 32 t 
со пет или повеќе оски — — — — 361". 

Член 3 
Во членот 11 по зборовите: »„Службен лист на 

СФРЈ"« се додаваат запирка и зборовите: „а ќе се 
применува од 1 јануари 1965 година". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 01-2/64-8 

29 јуни 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 
Марш Делевиќ, е. р. 

505. 
Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот за-

кон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61), 
Сојузната управа за заштита на растенијата обја-
вува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИ-
ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ 

ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО 
Сојузната управа за заштитата на растенијата 

утврдува дека престанало важењето на привреме-
ните дозволи за пуштање во промет на следните 
хемиски средства за заштитата на растенијата: 

1) Polvram произведува Badicshe— АпШет & 
Combi Soda Fabrik А. G. — Ludwigshafen 

am Rhein. Застапник „Југохеми-
ја", Настрана заступништва — 
Београд. Број на привремената 
дозвола чие важење престанало: 
02/3-422/5 од 19 јуни 1962 година. 
Објавено под редниот број 6 на 
Списокот на хемиските средства 
за заштита ва растенијата за 
кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија (..Службен 
лист на ФНРЈ", бр 36/62}; 

2) Lebaycid- произведува Farben fabrik en Bayer 
Staub 3 A . G. — Leverkusen. Застапник 

„Konim", Пословница „Ѕапо-
-Pharma" — Загреб. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3-327/10 од 13 ок-
томври 1962 година. Објавено под 
редниот број 40 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во прометна 
територијата на Југославија 
(„Службен лигт нп ФНРЈ", бр. 
9/63 V 

3) Емулзија на произведува American Cyaruamid 
Malathion Company — New-York. Застапник 
57% - Yugoslavia Commerce — Генерал-

на заетупништва иностраних 
фирми — Београд. Број на при-
времената дозвола чие в пушење 
престанало: 321.4-101/64 од 7 фе-
вруари 1964 година. Објавено под 
редниот број 40 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/64); 

4) M^nthion произведува American Cyanamiri 
25% Company — New-York. Застапник 

Yugoslavia Commerce — Генерал-
на заступништва иностраних 

фирми — Београд. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 321.4-16/64 од 7 фе-
вруари 1964 година. Објавено под 
редниот број 42 на Списокот на 
хемиските средства за заштитана 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/64): 

5) Malathion произведува American Суа па mid 
5*/е прав Company — New-York. Застапник 

Yugoslavia Commerce — Генерал-
на заступништва иностраних 
фирми — Београд. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 321.4-102/64 од 7 фе-
вруари 1964 година. Објавено под 
редниот број 43 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
рустени!ата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 
а''64). 

Вр. 321-1-414 
1 август 1964 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита 
на растенијата, ^ 

инж. Србољуб Тодоровић е. p. 
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506. 

Врз основа на чл. 39 и 45 став 1 точка 2 од 
Основниот закон за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54 и 52/61), Сојузната управа за заштитата на 
растенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВО-
ЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузната управа за заштита на растенијата 
издаде до 1 август 1964 година дозвола за пушта-
њето во промет на следното хемиско средство за 
заштита на растенијата: 
Tormoua 80 произведува CELA, G. m. b. H., 

Ingelheim am Rhein. Застапник 
FABEG, Заступништво иностра-
них фирми — Београд. Број на 
привремената дозвола 321.4-162^64 
од 26 март 1964 година. 

Бр. 321-4-413 
1 август 1964 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
заштита на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

УКАЗИ 
Петседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВГАНИСТАН И ЗА. НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА BO 
АВГАНИСТАН 

I 
Се отповикува 
Петар Ивковиќ од должноста на извонреден и 

огголномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Авганистан. 

II 
Се назначува 
Иван Мирошевиќ,. ополномоштен министер во 

Државниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Авганистан. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 5 

31 јули 1964 година 
Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
„Службени лист Социјалистичко Републике 

Босне и Херцеговине во бројот 22 од 29 јуни 1964 
година објавува: 

Одлука за начинот на финансирање и ос ло бо-
бо ду в ање од плаќање определени придонеси и ин-
тереси на деловниот фонд на ветеринарните уста-
нови; 

Одлука за привремено одлагање на воведува-
њето на вонредно студирање на одделни факулте-
ти на Универзитетот во Сараево; 

Одлука за определување бројот на студентите 
кои можат да се запишат на одделни високошкол-
ски установи во учебната 1964/65 година. 

Во бројот 23 од 6 јули 1964 година нема прописи. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Социјалистичка Република 

Македонија" во бројот 23 од 19 јуни 1964 година 
објавува: 

Одлука за користење премија за кра©јо млеко 
во 1964 година; 

Одлука за определување на органи во кои ќе 
се врши проверување на обезбедувањето на сред-
ства за работа на државните органи и на внатреш-
ната расподелба на тие средства според принципите 
на доходот; 

Правилник за службената облека на членовите 
на посадата на моторните возила во патниот сооб-
раќај; 

Правилник за обележувањето на автобуските 
станици и автобуските постројки 

ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 
ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ НА НАДЗЕМНИ 

МЕСТА ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕКСПЛОЗИВНИ 
СМЕСОВИ 

кои се составен дел од Правилникот за технич-
ките прописи за електрични постројки на надземни 
места загрозени од експлозивни смесови („Службен 
лист на СФРЈ" б,р. 33/64) се објавени како Дода-
ток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 33/64 и мо-
жат да се добијат преку Службата за продажба на 
Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристи-
ќа бр. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

501. Упатство за измена на Упатството за на-
чинот на утврдување на катастарскиот 
приход — — — — —4 — — — — 697 

502. Наредба за вршење компензациони ра-
боти со странство — — — — — — 697 

503. Наредба за утврдување за 1965 година 
на износот на девизите за плаќање на 
стоките што се увезуваат врз основа на 
генерална дозвола — — — — — — 698 

504. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за димензиите, вкупните те-
жини и наплатките на друмските возила 698 

505. Список на хемиските средства за зашти-
та на растенијата за кои се издадени 
привремени дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југославија, а чие 
важење престанало — — — — — — 699 

506. Список на хемиските средства за зашти-
та на растенијата за кои се издадени до-
зволи за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија — — — — — 700 


