
,,службен лист НА сфрј" излегува 
во издание ва српскохрватски односно 
на хрватскосрпски, словенечки и ма-
кедонски Јазик. - Огласи според та-
рифата. - Жиро-сметка кај Народната 
балка за претплата и посебни изданија 

101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 9 октомври 1963 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 40 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 30.— дин. - Прет. 
плата за 1963 година изнесува 2.30Ф.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
1. Пошт. фах 226.- Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 в 51-66Д: Слу-
жба за претплата 51-732 и про дави а 

служба 51-671." 4 

594. 

Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 и 
членот 38 став 1 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63), во врска 
со членот 17 од Законот за придонесот за буџетите 
од личниот доход на работниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) и со членот 
7 став 2 од Законот за придонесот за експлоатација 
на рудното богатство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/61 и 53/62), Сојузниот секретаријат за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАТЕРИ-
ЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕ-

ЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за материјалните и другите 
трошоци на работењето на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 19/61, 4/62 и 22/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63) по точката 15 
се ,додаваат нов оддел Vila и нова точка 15а, кои 
гласат: 

„Vila. ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО НД ДЕЛОВ-
НИТЕ ЕДЕНИЦИ ВО СTPACTBO 

15а. Стопанските организации регистрирани за 
вршење надворешнотрговски работи во смисла на 
членот 35 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62), 
кои во странство основале свои деловни единици 
(комерцијално-технички. бира, претставништва, и 
сл.), можат, според своите услови и потреби 
а по одлука од работничкиот совет, трошоците 
на работењето на - своите определени деловни 
единици во странство сторени во врска со основа-
њето на тие деловни единици и трошоците на рабо-
тењето на тие деловни единици сторени во рок од 
една година од денот на почетокот на нивното ре-
довно работење а најдоцна во рок од две години 
од денот кога е сторен првиот издаток со цел за 
основање на таква деловна единица, да ги распре-
делат најдолго на пет години, сметајќи ја во тој рок 
и годината во која деловната единица започнала 
со редовно работење. Овие стопански организации 
ќе ги товарат со соодветните износи на тие изда-
тоци трошоците на работењето на односните делов-
ни единици во странство за определен број години. 

Како ден на почетокот на редовното работење 
на деловната единица во странство, во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, се смета денот кога делов-
ната единица склучила или извршила прва работа 
во странство. 

Распределбата на трошоците на работењето на 
деловните единици во странство според ставот 1 од 
оваа точка, стопанската организација може да ја 

изврши за оние свои деловни единици во странство 
за кои се согласи Сојузниот секретаријат за финан-
сии по претходно прибавенето мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. Кон 
барањето за давање на оваа согласност стопан-
ската организација е должна да приложи ми-
слење од Сојузната стопанска комора за оправ-
даноста на барањето за распределба на трошоците 
на работењето на деловните единици во странство. 

Одредбите од ст. 1 до 3 нц оваа точка не се 
однесуваат на погоните на стопанските организа-
ции што изведуваат инвестициони работи во стран-
ство, ако со одредбите од Одлуката за утврдувањето 
и расподелбата на доходот на погоните на стопан-
ските организации што изведуваат инвестициони 
работи) во странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/58 и 13/61) е определено поинаку." 

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

Бр. 1-15083/1 
25 септември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

595. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за пре-

станок на важењето на највисоките продажни цени 
за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/61), во врска со членот 5 став 1 и членот 
7 став 2 од Уредбата за оковување и укинување 
на определени сојузни органи на управата ^ С л у -
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/62), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за индустрија, Сојузниот 
секретаријат за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РУДНИЦИ НА ЈАГЛЕН КОИ 

МОЖАТ СЛОБОДНО ДА ГИ ФОРМИРААТ 
ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕН 

1. Продажните цени на јаглен можат слободно 
да ги формираат: Загорани рудници — Коњшчина, 
Рудник мрког угља, - Дувно и Рудник мрког 
угља „Боговина" — Воговина. 

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

Бр. 02-1305/1 
30 септември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 
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596. 

Врз основа на членот 91- од Законот за пензи-
ското осигуравање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62), Сојуза 
ниот секретаријат за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ 
НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОВИ ВО ОСИГУРЕНИ-

Ц И Т Е РАЗРЕДИ 
1. Во Решението за распоредување на службе-

ниците на органите на внатрешните работи во 
осигурекичките разреди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/58 и 42/61) по точката IV се додава нова 
точка IVa, која гласи:4 

,,IVa. Осигуреникот од точката I став 2 на ова 
решение кој работел на работни места односно 
положаи за кои според систематизацијата односно 
формацијата се предвидува повисоко звање, поло-
ж а ј односно чин од оној што тој го има во часот 
на пензионирањето, се распоредува, според условите 
од членот 66 на Законот за пензиското осигурување, 
најмногу до оној осигуренички разред што е опре-
делен според ова решение за тоа повисоко звање, 
положај односно чин. Потврда за тоа дава репуб-
личкиот односно Сојузниот секретаријат за внатре-
шни работи." 

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

Бр. 4973/1 
3 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, с. р. 

597. 

Врз основа на членот 17 во 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 внатрешни 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА КЛУБОВИТЕ НА ТЕХНИКАТА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува основањето и работата на Сојузот 
на клубовите на техниката на Југославија според 
поднесениот статут усвоен на основачкото собрание 
на Сојузот на градежниците на , Југославија и на 
Сојузот на електромашинците на Југославија, одр-
жано на 24 јуни 1963 година во Белград. 

Седиштето на Сојузот е во Белград, а дејноста 
на Сојузот се простира на целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Бр. 1-179 
13 септември 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
ч Воин Лукиќ, с.р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на градежни-
штвото, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/63, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Во точката I наместо ознаката: „JUS U.M9.020" 
треба да стои ознаката: „JUS U.M9.012", наместо 
ознаката: „JUS U.M9.021" - ознаката: JUS U.M9.013' 
а наместо ознаката: „JUS U.M9.022" — ознаката: 
„JUS U.M9.014". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 27 септември 1963 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службен гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 32 од 3 август 1963 година обја-
вува : 

Решение за назначување директор на Држав-
ниот архив на Социјалистичка Република Србија; 

Решение за назначување заменик на директо-
рот на Републичкиот завод за стопанско планирање; 

Решение за назначување потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за финансии; 

Решение за назначување директор на Радпо-
нови Сад. 

Во бројот 33 од 10 август 1963 година објавува: 
Решение за дополнение на Решението за опре-

делување здравствените установи за вршење лекар-
ски прегледи и контрола на здравствената состојба 
на лицата што работат со извори на јонизирачки 
зрачења. 

Во бројот 34 од 17 август 1863 година објавува: 
Одлука за определување премија за кравјо мле-

ко во 1963 година. 
Во бројот 35 од 24 август 1963 година објавува: 
Договор за највисоките цени за питомо нане, ко-

ријандер, мајоран и празни макови чушки од бер-
бата на 1963 година, по кои ќе се купуваат од инди-
видуални производители. 

Во бројот 36 од 31 август 1963 година објавува: 
Упатство за условите и начинот на исплатата 

на премијата за кравјо млеко во 1963 година; 
Одлука за нормите и износите на придонесот за 

социјално осигурување за определени категории 
лица вон работен однос; 

Одлука за задолжително здравствено реосигуру-
вање. 

Во бројот 37 од 7 септември 1963 година не обја-
вува правни прописи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
„Народне новине" службен лист на Социјали-

стичка Република Хрватска во бројот 32 од 25 јули 
1963 године објавуваат: 

Решение за именување председател и членови 
на Републичката комисија за признавање на пра-
вото на пензија; 

Решение за прогласување населбата при селото 
Бешинци за самостојна населба; 

Трето упатство за обрасците за спроведување 
да изборот и отповикот. 
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Во бројот 33 од 1 август 1963 година објаву-
ваат: 

Одлука за определување на републичките ор-
гани на управата надлежни за издавање дозволи 
за поставана и работа на радио-станиците; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за начинот на користење на патничките автомобили 
во општествената сопственост од страна на држав-
ните органи и определените функционери во HP 
Хрватска; 

Одлука за определување премија за кравјо 
млеко; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за основање болница за душевни болести во Јан-
комир; 

Решение за разрешување некои републички 
функционери; 

Решение за разрешување и именување генера-
лен директор на Радио-телевизија Загреб; " 

Решение за именување директор на Музејот на 
револуцијата на народите на Хрватска во Загреб; 

Исправка на Извештајот на Републичката избор-
на комисија за резултатот на изборот на пратеници 
за Стопанскиот собор на Саборот на СР Хрватска; 

Исправка на Извештајот на Републичката из-
борна комисија за резултатот на изборот на прате-
ници за Просветно-културниот собор на Саборот на 
СР Хрватска; 

Исправка на Извештајот на Републичката коми-
сија за резултатот на изборот на пратеници за Соци-
јално-здравствениот собор на Саборот на СР Хрват-
ска; 

Исправка на Извештајот на Републичката коми-
сија за резултатот на изборот на пратеници за 
Организационо-политичкиот ,собор на Саборот на СР 
Хрватска. 

Во бројот 34 од 8 август 1963 година нема служ-
бен дел. 

Во бројот 35 од 15 август 1963 година објавуваат: 
Објава за ставање под заштита заштитните об-

јекти на природата. 
Во броевите: 36 од 22 август, 37 од 29 август и 38 

од 5 септември 1963 година нема службен дел. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист на Социјал источка Република 
Словенија" во бројот 20 од 27 јуни 1963 година об-
јавува: 

Одлука за финансирање на стопанските комори 
на подрачјето на СРС во 1963 година; 

Одлука за определување аконтација на данокот 
на доход и на општинските локални даноци од 
земјоделството за III тримесечје на 1963 година; 

Одлука за премијата за кравјо млеко во 1963 го-
дина. 

Решение за потврда на правилата на фондот на 
СР Словенија за изградба на станбени згради; 

Решение за именување републички секретар за 
информации; 

Решение за разрешување на директорот на За-
водот на СР Словенија за стопанско планираше; 

Решение за разрешување и именување помош-
ник на секретарот на Извршниот совет на Собрание-
то на СР Словенија; 

Решение за именување шеф на кабинетот на 
претседателот на Одборот на Извршниот совет за 
општи стопански прашања; 

Решение за именување помошник на директорот 
на Заводот на СРС за стопанско планирање; 

Решение за именување помошник на републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство 

Решение за именување помошник на републич-
киот секретар за школство; 

Решение за разрешување помошникот на репуб-
личкиот секретар за трудот; 

Решение за ^разрешување шефот на кабинетот 
на потпретседателот на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија; 

Решение за разрешување и именување потпрет-
седател на Стопанската комора на СР Словенија; 

Решение за разрешување и именување генера-
лен директор на Радио-телевизијата Љубљана; 

Наредба за почетокот наѓ работата неѓ Окружниот 
стопански суд во Цеље за катастарските општини 
односно населбите издвоени од општината Храст-
ник и присоединети кон општината Лашко, и за 
пренесување работите за тоа подручје од окружниот 
стопански суд во Љубљана врз окружниот стопан-
ски суд во Цеље; 

Упатство за содржината и начинот на изработ-
ката на инвестиционата програма, впростениот ела-
борат и рефератот за инвестиционите објекти од 
областа на школството; 

Упатство за содржината и начинот на изработ-
ката на инвестиционата програма, впростениот ела-
борат и рефератот за инвестиционите објекти од об-
ласта на здравството; 

Општи акти на самоуправните организации; 
Заклучок за определување на нормата на основ-

ниот придонес за инвалидското осигурана, норма-
та на основниот предонес за пензиското осигурување 
и нормата на придонесот за детскиот додаток за 1963 
година; 

Заклучок за определување на вкупниот износ 
на надоместокот на инвалидите на трудот при 
купувањето на моторни возила за 1963 година; 

Исправка на Извештајот за резултатот за избо-
рот на пратеници за Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Исправка на Извештајот за резултатот на избо-
рот за пратеници за Организационо-политичкиот со-
бор на Собранието на СР Словенија.. 

Во бројот 21 од 5 јули 1963 година објавува: 
Решение за именување Административна коми-

сија на Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија; 

' Решение за именување републички секретар на 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Наредба за бројот на децата во наставно-вос-
питните или други единици на посебните училишта 
и другите посебни воспитни и образовни установи; 

Решение за верификација на гимназиите. 

Во бројот 22 од 18 јули 1963 година објавува: 
Заклучок за изборот на претседател на Собра-

нието на СР Словенија; 
Заклучок за изборот на потпретседатели на Соб-

ранието на СР Словенија; 
Заклучок за именуваше секретар на Собрание-

то на СР Словенија; 
Избор на пратеник на Сојузниот собор на Сојуз-

ната скупштина на СФРЈ; 
Заклучок за изборот на претседател и членови 

на Извршниот совет на Собранието на СР Слове-
нија; 

Заклучок за изборот на претседател и членови 
на Комисијата на Собранието на СР Словенија за 
избори и именувања; 

Заклучок за составот на Одборот на Собранието 
на СР Словенија за општествен надзор; 

Заклучок за составот на Законодавно-правната 
комисија на Собранието на СР Словенија; f 

Заклучок за основање и избор на Комисија на 
Собранието на СР Словенија за приготвување пред-
логот на постојаниот деловник на Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за основање и избор на Комисија за 
приготвување и изработка на предлозите за усогла-
сување на важечките републички закони и други 
републички прописи со новиот Устав на СР Сло-
венија; 

Заклучок за изборот на претседател и потпред-
седател на Републичкиот собор на Собранието на 
СР Словенија; 
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Заклучок за изборот на претседатели, потпред-
седатели и членови на постојаните одбори и комисии 
на Републичкиот собор на Собранието на СР Сло-
венија; 

Заклучок за основање Комисија за приготвува-
ње н-а предлогот на постојаниот деловник на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СР Словенија и за 
избор на претседател и членови на таа комисија; 

Заклучок за изборот на претседател и членови 
на Уствниот суд на СР Словенија; 

Заклучок за разрешување и именување претсе-
дател на Врховниот суд на СР Словенија; 

Заклучок за изборот на претседател и потпред-
седател на Стопанскиот собор на Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за изборот на претседатели, потпрет-
седатели и членови на постојаните одбори и коми-
сии на Стопанскиот собор на Собранието на СР Сло-
венија, 

Заклучок за изборот на Комисија за приготву-
вање предлогот на постојаниот деловник на Стопан-
скиот собор на Собранието на СР Словенија и за из-
борот на претседател и членови на таа комисија; 

Заклучок за изборот на претседател и потпрет-
седател на Просветно-културниот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Заклучок за изборот на претседатели, потпретсе-
датели и членови на постојаните одбори и комисии 
на Просветно-културниот собор на Собранието на 
СР Словенија; 

Заклучок за основање Комисија за приготвува-
ње предлогот на постојаниот деловник на Просвет-
но-културниот собор на Собранието на СР Слове-
нија и за изборот на претседател и членови на таа 
комисија; 

Заклучок за изборот на "претседател и потпрет-
седател на Социјално-здравствениот собор на Соб-
ранието на СР Словенија; 

Заклучок за изборот на претседател, потпрет-
седатели и членови на постојаните одбори и ко-
мисии на Социјално-здравствениот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Заклучок за основање Комисија за приготвува-
ње предлогот на постојаниот деловник на Социјално-
здравствениот собор на Собранието на СР Слове-
нија и за изборот на претседател и членови на таа 
комисија; 

Заклучок за изборот на претседател и потпрет-
седател н а ' Организационо-политичкиот собор на 
Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за изборот на претседател, потпрет-
седатели и членови на постојаните одбори и коми-
сии на Организационо-политичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Заклучок за основање Комисија за приготвува-
ње предлогот на постојаниот деловник на Органи-
зационо-политичкиот собор на Собранието на СР 
Словенија и за изборот на претседател и членови 
на тфа комисија; 

Одлука за привремено определување на надоме-
стоците на пратениците на Собранието на СР Сло-
венија и на функционерите што ги избира и име-
нува Собранието на СР Словенија; 

Одлука за правото на пратениците на Собрани-
е в о на СР Словенија и на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СР Словенија 
на употреба на превозни средства и на надоместок 
на превозните и други трошоци; ^ 

Привремен деловник на Собранието СР Сло-
венија; 

Привремен деловник на Републичкиот собор 
на Собранието на СР Словенија; 

Привремен деловник на Стопанскиот собор на 
Собранието на СР Словенија; 

Привремен деловник на Просветно-културниот 
собор на Собранието на СР Словенија; 

Привремен деловник на Социјално-здравстве-
ниот собор на Собранието ра СР Словенија; 

Привремен деловник на Организационо-поли-
тичкиот собор на Собранието на СР Словенија, 

Решение за составот на одборите на Извршниот 
совет на Собранието на СР Словенија; 

Деловник за работата на Извршниот совет. на 
Собранието на СР Словенија. 

Во бројот 23 од 25 јули 1963 година објавува: 
Правилник за минималните услови за уреду-

вањето и работата на станиците за брза помош; 
Наредба за измена на Наредбата за рамковната 

тарифа за осеменување на говедата; 
Упатство за тоа кои конструкциони делови на 

станбените и други објекти што ги градат стопан-
ските организации за пазарот, подлежат на технич-
ки преглед во текот на градењето (преглед на 
недовршена зграда). 

Во бројот 24 од 1 август 1963 година објавува: 
Решение за основање Претпријатие за дистри-

буција на електрична енергија Електро Цеље; 
Решение за основање Претпријатие за дистри-

буција на електрична енергија Електро Горица; 
Решение за основање Претпријатие за дистри-

буција на електрична енергија Електро Крањ; 
Решение за основање Претпријатие за дистри-

буција на електрична енергија Електро Љубљана; 
Решение за основање Претпријатие за дистри-

буција на електрична енергија Електро Марибор. 
Во бројот 25 од 15 август 1963 година објавува: 
Решение за органичување запишувањето на 

слушателите на Медицинскиот факултет во Љуб-
љана; 

Решение за пренесување правата и должности-
те на основач спрема Домот за здравје на Др Петар 
Држај во Љубљана врз Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија; 

Решение за определување на органите при кои 
ќе се изврши испитувањето според членот 18 став 
1 од Законот на измени и дополненија на Законот 
за јавните службеници. 

"Во бројот 26 од 29 август 1963 година објавува: 
Решение за разрешување и именување членови 

на Републичката комисија за утврдување на ката-
старскиот приход; 

II конкурс за давање заеми и исклучителни 
помошти од Фондот за социјалните установи. 

С О Д Р Ж И Н А : страна 
594. Наредба за дополнение на Наредбата за 

материјалните и другите трошоци на ра-
ботењето на стопанските организации — 827 

595. Наредба за определување рудници, на јаг-
лен кои можат слободно да ги формираат 
продажните цени на јаглен — — — — 827 

596. Решение за дополнение на Решението за 
распоредување на службениците на орга-
ните на внатрешните работи во осигуре-
ничките разреди — — — — — — — 828 

597. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Сојузот на клубовите на техни-
ката на Југославија — — — — — — 828 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на градежништвото 828 
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