
Среда, 18 ноември 1964 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 45 ГОД. XX 

616. 
Врз основа на членот 2Г7 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам' 

У К А ! 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 

НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО 
Се прогласува Законот за измена на Општиот 

закон за школством, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 3 но-
ември 1964 година и на седницата на Просветно-кул-
турниот собор од 20 октомври 1964 година. 

П. Р. бр. 88 
4 ноември 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 ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

ШКОЛСТВОТО 
Член 1 

Во општиот закон за школството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/64) во членот 84 ставот 2 се 
менува и гласи: 

„По исклучок, лицата кои според одредбите на 
Законот за докторатот на науките • пријавиле до-
кторат на науките, а до крајот на 1964 година нема 
да се здобијат со него, можат според одредбите на 
тој закон да се здобијат со докторат на науките 
најдоцна до крајот на 1965 година, ако темата за 
докторската дисертација им била прифатена до 
1 октомври 1964 година или до тој рок го положиле 
усниот докторски испит. Роковите за предавање на 
докторската дисертација односно полагање на усни-
от докторски испит и одбрана на поволно оценетата 
докторска дисертација во 1965 година, ќе ги опре-
делат факултетите кај кои е пријавено здобивањето 
на докторат." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

617. 
Врз основа на членот 12 став 1 од Царинскиот 

закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59) и чл. 81 
и 82 од Законот за државната управа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИН-

СКАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Во Уредбата за организацијата и работата на 
органите на царинската служба („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 4/63) во членот 11 став 1 зборот: „двајца" 
се заменува со зборот: „тројца". 

Член 2 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Управата за царини може да има како орга-

низациони единици одделенија, отсеци и групи. 
Управата за царини има Главна царинска ла-

бораторија. 
Управата за царини може да има и потребен 

број самостојни советници." 
Член 3 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Одделенијата се формираат за вршење на 

меѓусебно поврзани работи и определени управни 
овластувања. 

Самостојните отсеци се формираат за подготву-
вање, обработување и вршење определена група 
сродни работи. 

Групите се формираат за вршење определени 
студиско-аналитички работи за кои е потребна 
групна работа." 

Член 4 
Чл. 14 до 19 се бришат. 

Член 5 
Во членот 20 ставот 5 се брише. 

Член 6 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Во Управата за царини постои колегиум што 

го сочинуваат директорот, помошниците на дирек-
торот и стручните службеници што ќе ги опре-
дели директорот." ^ 

Член 7 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Со работата на отсек, на група и на Главната 

царинска лабораторија раководи шеф кого го на-
значува директорот. 

Шефот на самоостоен отсек, на група односно 
на Главната царинска лабораторија работи според 
упатствата од директорот на Управата за царини 
и нему му е одговорен за својата работа. 

Шефот на отсек односно група во состав на 
одделение работи според упатствата од началникот 
на одделение и нему му е одговорен за својата 
работа." 

Член 8 
Во членот 28 ставот 2 се брише. 

Член 9 
Во членот 32 ставот 4 се брише. 

Член 10 
Членот 35 се брише. 

Член 11 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за внатрешната организа-

ција и работата на Управата за царини и царинар-
ниците донесува директорот на Управата за царини, 
во согласност со Сојузниот извршен совет. 
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Поблиски прописи за внатрешната организација 
и работата на царинарницата во рамките на про-
писите од ставот 1 на овој член донесува управ-
никот на царинарницата, во согласност со директо-
рот на Управата за царини." ^ 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Р. п. бр. 155 
'4 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

618. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во врска со членот 15 од Законот за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен совет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ РАНГОТ НА ДИПЛОМАТСКОТО 
ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО НЕПАЛ 

1. Дипломатското претставништво на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во 
Кралството Непал се подига на ранг на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 154 
5 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамбол ик, е. p. 

619. 

Врз основа на членот 7 став 3 од Законот за 
стопанско-планските мерки во 1964 година (.,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64 и 42/64), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ДРЖАВ-
НИТЕ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ ФОРМИРАНИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА НЕПОТРОШЕНИ ВО 1963 
ГОДИНА 

1. Од државните материјални резерви формира-
ни врз основа на членот 7 став 2 од Законот за сто-
панско-планските мерки во 1964 година, и се до-
делува на Дирекцијата за исхрана износот од 22.400 
милиони динари за обезбедување потребни резерви 
според одобрениот план за пополнување на овие 
резерви. 

\ 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈЛ 
Р. п. бр. 158 

13 ноември 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

620. 
Врз основа на членот 170 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И 
ДРУГИ ДАВАЧКИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ШТО СЕ 
ПРИМААТ БЕСПЛАТНО ИЛИ СЕ НАБАВУВААТ 
ОД СТРАНСТВО ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕ-
ДИЦИ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ВО 
ОКТОМВРИ 1964 ГОДИНА 

1. Работните и други организации што претрпеле 
штета од поплавите во социјалистичките републики 
Хрватска и Словенија во октомври 1964 година се 
ослободуваат од плаќање царина и други давачки 
за увоз на стоки што од странство ќе ги примат 
бесплатно како помош за отстранување на после-
дици предизЕмкани со поплавите. 

Општините на чија територија настанала штета 
од поплавите во оќтомври 1964 година ќе ги опре-
делат извршните совети на социјалистичките ре-
публики Хрватска и Словенија. 

Стоките од ставот 1 на оваа точка не подлежат 
на ограничувањата пропишани врз основа на одред-
бите од Уредбата за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ' ' , бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/63). 

2. На увозот на опрема набавена во странство 
за потребите на научните, просветните, културните, 
здравствените и социјалните установи од терито-
риите на социјалистичките републики Хрватска и 
Словенија што претрпеле штета поради поплавите 
во октомври 1964 година, не се плаќаат царини и 
други давачки што според важечките прописи се 
наплатуваат при увозот. 

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар 
за финансии, во согласност со сојузниот секретар 
за надворешна трговија. 

4. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
на увозот на cfoKn од 25 октомври 1964 година, 
и тоа на увозот на стоките од точката 1 на оваа 
одлука до 31 декември 1965 година, а не увозот на 
стоките од тачката 2 на оваа одлука до 30 јули 1955 
година. 

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

P. п. бр. 157 
13 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р, 

621. 
Врз основа на чл. 17 и 42 од Законот за кре-

дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62) и цл. 39 до 44 од За-
конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64 и 42/64), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПШТАТА КРЕДИТНА 

ПОЛИТИКА ВО 1964 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за спроведување на мерките за 

општата кредитна политика во 19&4 година („Слу- • 
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жбен лџст на СФРЈ", бр. "4/64, 24/64 и 43/64) во точ-
ката 11 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 

„По исклучок од одредбите на ставот 3 на оваа 
точка, роковите за враќање на кредитите одобрени 
на околиските и општинските буџети на оние оп-
штествено-пОлитички заедници во Социјалистичка 
Република Хрватска и Социјалистичка Република 
Словенија што претрпеле штета поради поплавите 
во октомври 1964 година, а кои ќе ги определат ре-
публичките извршни совети, можат да се продолжат 
до 30 април 1965 година." 

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

P. п. бр. 156 
13 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р 

622. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63) и членот 47 став 1 точка 4 од За-
конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64 и 42/64), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ОПРЕМА ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
ШУМАРСТВОТО 

1. Во Одлуката за давање регрес при продаж-
бата на опрема за потребите на земјоделството и 
шумарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/64) во точката 2 
по одредбата под 23 се додава нова одредба под 24, 
која гласи: 

„24) Трактор ИМТ-555 — — 4 — — 750". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 159 
13 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, е. р. 

623. 

Врз основа на членот 2 од Уредбата за стопан-
ските претпријатија што произведуваат за опреде-
лени потреби на Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53, 30/54, 36/55 и 
1/57), по предлог од државниот секретар за народна 
одбрана, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БРИШЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТОРПЕ-
ДО" — РИЕКА ОД СПИСОКОТ НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА ШТО ПРИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА 

1. Претпријатието „Торпедо" — Риека, кое со 
Решението на Сојузниот извршен совет Р.п. бр. 76/54 
од 6 февруари 1954 година е определено како прет-
пријатие за кое важат одредбите на Уредбата за 

стопанските претпријатија што произведуваат за 
определени потреби на Југословенската народна 
армија, се брише од списокот на претпријатијата 
на кои се применуваат одредбите на таа уредба. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

Р и. бр. 160 
13 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

624. 

Врз основа »а членот 78 од Законот за кредит-
ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), сојузниот секретар за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ НА 
ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ ШТЕДНИТЕ КНИШКИ СЕ 
ИСЧЕЗНАТИ ПРИ ПОПЛАВИТЕ ВО ХРВАТСКА 

И СЛОВЕНИЈА 

1. Со штедните книшки на влоговите на ште-
дење на граѓаните што исчезнале при поплавите 
во октомври 1964 година на териториите на Соци-
јалистичка Република Хрватска и Социјалис-
тичка Република Словенија, во се ќе се приме-
нуваат одредбите од Наредбата за постапката со 
штедните влогови на граѓаните според кои штедните 
книшки исчезнале при земјотресот во Скопје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/63). 

2. Оваа наредба ќе се применува до 31 март 
1965 година. 

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

Бр. 2-422-78 
11 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

625. 

Врз основа на членот 38} од Законот за-хтопан-
ско-планските мерки во 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64 и 42/64), во спогодба 
со сојузниот секретар за општи стопански работи, 
сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕМА ДА 
СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПО-
СЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-

СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
1. Како објекти од областа на земјоделството, 

во смисла на членот _38ж точка 13 од Законот за 
стопанско-планските мерки во 1964 година, при чие 
финансирање нема да се врши издвојување сред-
ства на посебна сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство во смисла на членот 386 став 1 
од тој закон, се подразбираа^ рите инвестициони 
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вложувања во основни средства во областа на зе* 
мјоделството, како што се вложувања во: 

1) зголемување, комплетирање и уредување на 
обработлив*! земјоделски површини на општестве-
ниот сектор (купување земјиште, мелиорации, хи-
дромелиорации, агромелиорацииг трошоци за кома-
сација, арондација и ел.); 

2) приплоден добиток; 
3) рибници, опрема за рибарство, бродови за 

рибарење со опрема и објекти за примарна прера-
ботка на риби; 

4) долгогодишни насади; 
5) опрема што служи за производството, прера-

ботката, манипулацијата и транспортот на земјо-
делски производи, на средства за репродукција, во 
објекти за преработка на грозје и за доработка на 
вино (вински визби и др.) и во објекти за прера-
ботка на сокови од грозје и друго овошје; 

6) ветеринарна опрема; 
7) кланици и ладилници; 
8) сушилници за овошје, зеленчук и лековито 

бил је; 
9) објекти за прифаќање и разладување на мле-

ко и павлака; 
10) трошоци за обука на кадри; 
11) трошоци за подготвителни и истражни ра-

боти. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето, во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 6-32-11 
10 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

2. Цената од точката 1 на оваа наредба е најви-
сока малопродажни цена и важи франко складот на 
купувачот — пумпна станица. 

Стопанските организации што произведуваат мо-
торен бензин од 98 октани ќе им одобруваат на тр-
говските стопански организации при испораката на 
таков бензин 12в/о рабат од продажната цена од 
точката 1 на оваа наредба. 

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

Бр. 348/1 
4 ноември 1964 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Душан Буковиќ, е. р. 

626. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за давање 
регрес за сопна сачма и сопни погачи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17 64 и 44 64), во согласност со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА СОПНА 

САЧМА И СОПНИ ПОГАЧИ 
1. Во Наредбата за примена на Одлуката за да-

вање регрес за сопна сачма и сопни погачи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22 64) во точката 1 став 2 по 
зборовите: „храна за добиток" Се става точка и це-
лиот текст до крајот на реченицата се брише. 

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

Бр. 443-230 
13 ноември 1964 година 

Белград / 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 

627. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за опреде-
лување на највисоките продажни цени за нафтени 
деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 33/64), 
директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА 

ЗА МОТОРЕН БЕНЗИН 
1. Продажната цена за моторен бензин од \ 98 

октани се определува во износ од ПО динари за 
1 килограм. 

628. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА РУДНИЧКИТЕ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Просеци на руднички подземни простории: 
Од ници во лачна форма тип А, со 1 
колосек, без локомотивска влеча — JUS B.Z0.210 

Одници во лачна форма тип А, со 
2 колесека. без локомотивска влеча — JUS B.Z0.211 

Одници во кружна форма, со 1 
колосек, без локомотивска влеча — JUS B.Z0.216 

Од ници во кружна форма, со 2 ко-
лосека, без локомотивска влеча — — JUS B.Z0.217 

Одници во трапезеста форма, со 
среден столбец. со 2 колосека, со локо-
мотиЕСка влеча — — — — — — JUS B.Z0.225 

Одници со висок свод, со 1 коло-
сек, со локомотиве^ влеча — — — JUS B.Z0.226 

Одници со висок свод, со 2 коло-
сека, со локомотивска влеча — — JUS B.Z0.227 

Одници во лачна форма тип А, со 
1 колосек, со локомотивска влеча — JUS B.Z0.228 

Одници во лачна форма тип А, со 
2 колосека, со локомотивска влеча — JUS B.Z0.229 

Одници во кружна форма, со 1 ко-
лосек, со локомотива^ влеча — — JUS B.Z0.234 

Одници во кружна форма, со 2 ко-
лосека, со локомотива^ влеча — — JUS B.Z0.235 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен Дел од ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 март 1965 година. 

Бр. 03-7092/1 
29 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

н*а Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

629 

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 ВИЈЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Технички прописи за изработка и 
испорака на вијци и навртки за оп-
шта примена — — — — JUS М.В1.021 

Технички прописи за изработка и 
испорака на вијци и навртки од по-
висок квалитет — — — — — — JUS М.В1.023 

Технички прописи за изработка и 
испорака на вијци за дрво — — — JUSM.B1.024 

Технички прописи за изработка и 
испорака на вијци за лим — — — JUS М.В1.025 

Вијци со шестострана глава за 
општа примена — — — — — — JUS М.В1.050 

Вијци со шестострана глава, од 
средна класа на изработка — — — JUS М.В1.051 

Вијци со _ шестострана глава, од 
фина класа на изработка — — — JUS М.В1.052 

Вијци со шестострана глава, од 
средна класа на изработка, со навој 
по целата должина на стеблото — JUS М.В 1.053 

Вијци со шестострана глава, од 
фина класа на изработка, со навој 
по целата должина на стеблото JUS М.В1.054 

Вијци со шестострана глава, за 
општа примена, со навој по целата 
должина на стеблото — — — — JUS М.В 1,055 

Вијци со шестострана глава, од 
средна класа на изработка, со фин 
навој — — — — — JUS М.В1.060 

Вијци за точно налегнување со 
шестострана глава, од фина класа 
на изработка, со долг навој — — — JUS М.В1.061 

Вијци за точно налегнување со 
шестострана глава, од фина класа на 
изработка, со краток навој — — — JUSM.B1.062 

Вијци со мала шестострана глава 
и со шилак, од фина класа на изра-
ботка со навој по целата должина на 
стеблото — — — — — JUS М.В1.070 

Вијци со мала шестострана глава 
и со цилиндричен завршеток, од фи-
на класа на изработка, со навој по 
целата должина на стеблото — JUSM.B1.071 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 1965 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Вијци со шестострана глава. Из-
работка 1. Метрички навој — М 5 до 
М 5 2 _ _ _ _ _ _ JUSM.B1.050 

Вијци со шестострана глава. Из-
работка 2 и 3. Метрички навој — М 
12 до М 52 — — — — — JUS М.В1.051 

Вијци со шестострана глава. Из-
работка 3. Метрички навој М 1,7 до 
М10 — — — — — — — — — JU^M.Bl.052 

Вијци со шестострана глава со на-
вој до главата. Изработка 2 и 3. Мет-
рички навој — М 12 до М 52 — — JUS М.В1.053 

Вијци со шестострана глава со 
навој до главата. Изработка 3. Метри-
чки навој — М 1,7 до М 10 — — — JUS M.Bl.054 

Вијци со шестострана глава. Из-
работка 3. Метрички навој — М 8 х 1 
до М 100 х 4 — — — — — — — JUS М.В1.060 

Вијци со мала шестострана глава, 
со шилак и навој до главата. Изра-
ботка 3. Метрички навој — М 6 до 
М 3 6 _ _ _ _ _ _ JUS М.В1.070 

Вијци со мала шестострана глава, 
и цилиндричен завршеток и навој до 
главата. Изработка 3. Метрички навој 
— М б до М 36— — — — — — JUS М.В1.071 
донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/52); 

Вијци за точно налегнување со 
шестострана глава Долг навој — Из-
работка 2 и 3 Метрички навој — М 
10 до М 20 и М 18 х 1,5 до М-52 х 3 — JUSM.B1.061 

Виј ци со точно налегнување со 
шестострана глава. Краток навој — 
Изработка 2 и 3. Метрички навој — М 
10 до М 20 и М 18 х 1,5 до М 52 х 3 JUS М.В1.062 
донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 42/52); 

Технички прописи за изработка 
и испорака на вијци и навртки JUSM.B1-.021 
донесен со Решението за југословенскиот стандард 
за вијци и навртки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/56). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 31 март 
1965 година. 

Бр. li-7095/l 
29 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација; 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

630. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот зе 

југословенските стандарди („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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во југословенските стандарди: 
Вискозно (цел) влакно од памучен тип JUS F.B1.061 
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Вискозно (цел) влакно од волнен тип JUS F.B1.062 
Вискозно (цел) влакно од Јутен тип JUS F.B 1.063 
кои се донесени со Решението за југословенските 
стандарди од областа на текстилните производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63) во точката 4.06 
на краЈОт се додаваат две нови реченици, кои гласат: 
„Садржај влакана дужих највише за 5®/» од декла-
сиране дужине не сме бити већи од 0,5®/о. Ако су та 
дужа влакна неравномерно распоређена у маси, од-
носно ако су нагомилана у појединим балама, купац 
има право на рекламацију и кад њихов садржај не 
прелази дозвољени процент од 0,5®/о.". 

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

Бр. 10-736-1/1 
Џ ноември 1964 година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Југословнскиот завод за 

стандардизација, 
инж. Бранислав Станковић с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК 
ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛА-

НИРАЊЕ 

За специјален советник во Сојузниот завод за 
стопанско планирање се назначува Јован Крстев, 
досегашен помошник претседател на Сојузниот ко-
митет за туризам. 

Б. бр. 64 
4 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз Основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За помошник секретар во Сојузниот извршен 

совет се назначува Славко Одиќ, досегашен ополно-
моштен министер во Државниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Б. бр. бб 
4 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНА-

ТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 
Се разрешува од досегашната должност на се-

кретар на Сојузната комисија за нуклеарна енер-
гија Слободан Накиќеновиќ, поради одење на друга 
должност. 

Б. бр. 67 
4 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
Јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНАТА 

КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 
За секретар на Сојузната комисија за нуклеарна 

енергија се назначува инж. Салом Шуица, досега-
шен државен советник во истата Комисија. 

В. бр. 68 
4 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

За помошник претседател на Сојузниот комитет 
за туризам се назначува Љубомир Дрндиќ, досега-
шен ополномоштен министер во Државниот секре-
таријат за надворешни работи. 

Б. бр. 65 
4 ноември 1964 година 

Белград 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК 
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-

НА ТРГОВИЈА 
За специјален советник во Сојузниот секрета-

ријат за надворешна трговија се назначува Бернард 
Менаше, виш советник во истиот Секретаријат. 

Б. бр. 69 
4 ноември 1964 година 

Белград Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић, е. р. 
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Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК 
ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-

НА ТРГОВИЈА 

За специјален советник во Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија се назначува Алек-
сандар Дрљача, виш советник во истиот Секрета-
ријат. 

Б. бр. 70 
* 4 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

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

СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

За специјален советник во Сојузниот секретари-
јат за труд се назначува Теодор Томиќ, виш со-
ветник во истиот Секретаријат. 

Б. бр. 71 
4 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Новин-
ската агенција Танјуг („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/62 и членот 5 став 1 од Основниот закон за 
органите на управувањето во установите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/64), во врска со членот 15 од 
Законот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-

ТОТ НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

Како претставници на општествената заедница 
за членови на Советот на Новинската агенција Тан-
југ се именуваат: 

1) Првослав Васиљевић генерален директор на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони; 

2) Мило Поповиќ, директор на Институтот за 
новинарство; и 

3) Деса Коштац, сојузен пратеник. 

Б. бр. 72 
4 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 7 став 2 од Уредбата за 
Новинската установа Службен лист на Федеративна 
Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62) и членот 5 став 1 од Основниот 
закон за органите на управувањето во установите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/64), во врска со 
членот 15 од Законот за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14;63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА А ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-
ТОТ НА НОВИНСКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Како претставници на општествената заедни-
ца за членови на Советот на Новинската установа 
Службен лист на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се Именуваат: 

1) Лазар Максин, шеф на Кабинетот на претсе-
дателот на Сојузниот извршен совет; 

2) Марјан Бивода, секретар на Службата за до-
кументација на Сојузната скупштина; 

3) Милорад Вучковић помошник секретар во 
Сојузниот секретаријат за законодавство и органи-
зација; 

4) Ѓорѓе Пеклиќ, помошник секретар во Сојуз-
ниот секретаријат за финансии, и 

5) Богољуб Поповиќ, ополномоштен министер 
во Државниот секретаријат за надворешни работи. 

2. Досегашните членови на Советот што се име-
нувани како претставници на општествената заед-
ница а што не се именувани со ова решение, се 
разрешуваат од таа функција. 

Б. бр. 73 
4 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
.Цетар Стамболић г. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 26 од 19 септември 1964 година 
објавува: 

Решение за укинување на Домот на Школата 
за уметнички занаети во Херцег-Нови како установа 
со самостојно финансирање; 

Упатство за содржината и начинот на водење 
, евиденција на лицата осигурени според Законот 

за здравственото осигурување на земјоделците; 
Упатство за работата на судовите и казнено-по-

правните установи во врска со постапката за по-
милување. 

Во бројот 27 од 5 октомври 1964 година објавува: 
Наредба за дополнение на Наредбата за опреде-

лување одделни производи што се опфаќаат со кон-
тролата на цените; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци и толкувачи на подрачјето на Окружниот 
суд во Титоград. 
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Во бројот 28 од 20 октомври 1964 година објаву-
ва* 

i Закон за слатководно™ рибарство (Пречистен 
текст); 

Решение за определување на времето во кое 
ќе се спроведат изборите на половина нови члено-
ви на собранијата на комуналните заедници за со-
цијално осигурување; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови и нивни заменици на Републичка-
та арбитражна комисија за решавање на спорови 
настанати при склучување договори за укажување 
здравствени услуги; 

Упатство за начинот на утврдување на струч-
ната оспособеност за самостојно вршење занаетчи-
ска дејност; 

Договор за социјално осигурување на свеште-
ниците на католичката црква членови на Здруже-
нието на католичките свештеници на СР Црна Гора, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во бројот 36 од 14 октомври 1964 го~ 
дина објавува: 

Одлука за намената и условите под кои ќе се 
даваат кредити за трајни обртни средства од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд; 

Наредба за занаетчиските дејности што задол-
жително се вршат во деловна просторија; 

Наредба за одредување на стопанските дејно-
сти што можат да ги вршат занаетчиските дуќани; 

Наредба за занаетчиските дејности што можат 
да се вршат како занаетчиски услуги од место до 
место; 

Правилник за образецот и начинот на водењето 
на регистарот на занаетчиските дуќани; 

Правилник за содржината на фирмата на здру-
жени занаетчиски дуќани. 

Во бројот 37 од 23 октомври 1964 година обја-
вува* 

Закон ^за Републичкиот фонд за води; 
Закон за завршната сметка за извршувањето на 

буџетот на Народна Република Македонија за 1963 
година; 

Одлука за одобрување на завршната сметка на 
Општествениот инвестиционен фонд на Социјали-
стичка Република Македонија за 1963 година; 

Препорака за подобрување безбедноста на со-
обраќајот на јавните патишта; 

Правилник за техничко-експлоатационите усло-
ви за моторните возила со кои се врши јавен пре-
воз во патниот сообраќај. 

Во бројот 38 од 30 октомври 1964 година обја-
вува: 

Упатство за заштита на шумите од противпра-
вно користење и други оштетувања.; 

Наредба за планот за одбрана од поплави во 
1964/65 година. / 

Во бројот 39 од 6 ноември 1964 година објавува: 
Наредба за преземање мерки за заштита на до-

битокот од заразните болести во 1965 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

* РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
„Народне новине" службени лист Социјалисти-

чко Републике Хрватске во бројот 43 од 29 октом-
ври 1964 година објавуваат: 

Закон за основното училиште (пречистен текст). 
Во бројот 44 од 5 ноември 1964 година нема пра-

вни прописи. 
Во бројот 45 од 12 ноември 1964 година објаву-

ваат: 
Закон за сместување деца во други семејства 

(пречистен текст); 
Закон за „Фондот Владимир Назор" (пречистен 

текст). 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

616. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Општиот закон за школството 789 
Закон за измена на Општиот закон за 
школството — — — , — — — — — 789 

617. Уредба за измени на Уредбата за органи-
зацијата и работата на органите на ца-
ринската служба — — — — — — 789 

618. Одлука за подигање рангот на дипломат-
ското претставништво на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 
Кралството Непал — — — — — — 790 

619. Одлука за употреба на средствата на др-
жавните материјални резерви формирани 
од средствата на стопанските резерви на 
федерацијата непотрошени во 1963 го-
дина —— — — — — — —— — — 790 

620. Одлука за ослободување од плаќање ца-
рина и други давачки за увоз на стоки 
што се примаат бесплатно или се наба-
вуваат од странство за отстранување по-
следици од поплавите во социјалистич-
ките републики Хрватска и Словенија во 
октомври 1964 година — — — — — 790 

621. Одлука за дополнение на Одлуката за 
спроведување на мерките за општата 
кредитна политика во 1964 година — 790 

622. Одлука за 'дополнение на Одлуката за 
давање регрес при продажбата на опре-
ма за потребите на земјоделството и шу-
марството — — — — — — — — 791 

623. Решение за бришење на претпријатието 
„Торпедо" — Риека од списокот на прет-
пријатијата што произведуваат за опре-
делени потреби на Југословенската народ-
на армија — — — — — — — — 791 

624. Наредба за постапката со штедните вло-
гови на граѓаните по кои штедните кни-
шки се исчезнати при поплавите во Хр-
ватска и Словенија — — — — —• 

625. Наредба за објектите во областа на зем-
јоделството при чие финансирање нема 
да се врши издвојување средства на по-
себна сметка ка ј Службата на општестве-
ното книговодство —т — — — — — 

626. Наредба за измена на Наредбата за при-
мена на Одлуката за давање регрес -за 
сопна сачма и сопни погачи 

627. Наредба за определување на продажната 
цена за моторен бензин — — — — 

628. Решение за југословенските стандарди од 
областа на рудничките подземни прос-
тории — — — — — 

629. Решение за Југословенските стандарди за 
виј ци — — — — — — — — — 

630. Решение за дополнение на југословен-
ските стандарди од областа на текстил-
ните производи — — — — — — 793 

791 

— — — 792 

792 

— 792 

793 


