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Врз основа на членот 178 во врска со членот 164 
став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 13 февруари 1964 
година донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПРЕТСТОЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ОБЕ-

ДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ 

Сојузната скупштина на СФР Југославија сме-
та дека конференцијата на ОН за трговија и развој 
претставува важен чекор во правец ва унапреду-
вање на меѓународната соработка, забрзување на 
економскиот прогрес и зацврстување на мирот во 
светот. 

Таа со задоволство констатира дека свикувањето 
на оваа Конференција за разгледување на основ-
ните економски проблеми на современиот свет наиде 
на силна поддршка во светот и ја поттикна широ-
ката меѓународна активност, посебно во рамките на 
Обединетите нации. 

Поаѓајќи од фактот дека надворешно-политич-
ката и економската активност на СФР Југославија 
доследно беше насочена кон изградување односи 
на соработка помеѓу народите врз нови основи, Со-
јузната скупштина смета за неопходно делегацијата 
на СФР Југославија во својата активност на Кон-
ференцијата на ОН за трговија и развој да се рако-
води особено со следните поставки. 

I 
Забрзаниот пораст на современите производни 

сили и извонредниот развиток на науката и техни-
ката императиви бараат унапредување на меѓуна-
родната економска соработка, нова меѓународна по-
делба на трудот и економски односи помеѓу земјите 
засновани врз нови принципи кои треба да овозмо-
жат потесно поврзување на националните стопан-
ства и понатамошно развивање на единствен свет-
ски пазар. 

Напорите на човештвото во борбата против еко-
номските и општествените извори на материјална 
беда и немаштија, би биле многу поефикасни кога 
не би ги спречувала трката во наоружување и дру-
ги вештачки пречки што денеска постојат во меѓу-
народните односи. 

Таквиот развој и таквите движења ги отежну-
ваат, покрај политичките, и определени општестве-
но-економски спротивности, особено: 

— економската неразвиеност на голем дел од 
светот, настаната како последица од условите на 
историскиот развиток, колонијализмот и други фор-
ми на империјализмот, кој се опираше врз таа за-
останатост, го зацврстуваше своето владеење и си-
стемот на економската експлоатација. Ваквата со-
стојба ја попречува светската економска размена 
и со тоа суштествено го забавува развојот на произ-
водните сили како во неразвиените така и во разви-
ените земји. 

— општествено-економските и политичките 
спротивности во денешниов свет, кои оставија дла-
боки траги и во економските односи помеѓу држави-

те. Разните вештачки пречки, мотивирани со поли-
тички и воено-стратегиски интереси, и тенденциите 
за создавање затворени економски групации, како 
и дискриминациите спрема другите земји, последи-
ците и елементите на студената војна, тешко ги оп-
товаруваат и деформираат меѓународните економски 
односи. 

Во односите со неразвиените земји билатерал-
ната помош претставува нормална практика ноја 
може да биде позитивна ако се дава без политички 
и други услови што ја ставаат земјата во зависност 
од оној што ја дава помошта. Меѓутоа, ваквата по-
мош, нужно ограничена на парцијално решавање 
на проблемите, не обезбедува комплексно решава-
ње на клучните прашања од односите на економски 
развиените и недоволно развиените земји. 

Решенија за некои проблеми се бараат и во по-
себни заштитни мерки на одделни земји или во 
регионални економски спогодби. Таквите мерки мо-
жат да имаат свое оправдување доколку не се на-
сочени кон дискриминација на други земји и кон 
јакнење на автархичните тенденции. Меѓутоа, во 
повоените години дојдоа до израз тенденците за 
здружување на некои индустриски развиени земЈи 
во затворени економски групации, што може да до-
веде до слабење на економската соработка на овие 
групации со трети земји, до заострување на ди-
скриминацијата во меѓународните економски одно-
си и до понатамошно продлабочување на јазот по-
меѓу развиените и неразвиените земји. 

Земјите во развој, кои претставуваат две тре-
тини од човештвото, вложуваат големи напори да 
ги отстранат економските и социјалните последици 
од својата неразвиеност и колонијализмот. Тие во 
индустријализацијата на земјата и модернизацијата 
на земјоделството со право гледаат најдобар пат за 
трајно отстранување на економската заостанатост и 
зависност која во современите услови станува база 
за разни неоколонијалистички форми на експло-
тација и потчинување на народите. Меѓутоа, општо 
познат е фактот дека земјите во развој немаат до-
волно сопствени извори за да Создадат средства ни-
ту услови за да создадат такви средства кои би им 
овозможиле забрзан развој. Се покажа дека таа цел 
најефикасно може да се постигне со развивање и 
јакнење на соодветните државни и општествени ин-
ституции и со примена на јавни средства во еко-
номскиот развој со таква подршка на земјите со 
развиено стопанство која ја поттикнува потребната 
концентрација на внатрешните напори на земјите 
во развој. 

Очигледно е дека овие проблеми можат успешно 
да се решаваат само со заеднички напори на свет-
ската заедница. Бидејќи растечките разлики во 
нивото на економската развиеност се еден од глав-
ните извори на тешкотиите и проблемите со кои 
денеска се соочени земјите во развој, како и целото 
светско стопанство, тоа во несомнен интерес е и на 
развиените и на неразвиените земји да се согласат 
за мерките што треба да се преземат за решавање 
на отворените проблеми на новите недоволно раз-
виени земји. Целта на тие мерки треба да биде соз-
давање на што поповолни услови за менување на 
постојната структура на меѓународната поделба на 
трудот и да доведе до суштествено подобрување на 
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положбата на земјите во развој во меѓународните 
економски односи. 

Поради тоа е неопходно да се олесни процесот 
на д^версификацијата на производството и надво-
решната трговија на земјите во развој по пат на 
финансиска и друга подршка на нивната инду-
стријализација и унапредувањето на земјоделското 
производство, како и тоа развиените земји да пре-
земат соодветни мерки во смисла на неопходните 
приспособување во структурата на своето производ-
ство и трговијата. Од друга .страна, тоа претпо-
ставува и земјите во развој да водат таква економ-
ска политика која ќе ги оспособи да бидат се поак-
тивен фактор во меѓународната размена, зашто само 
со рационална употреба на сите средства земјите 
во развој на најефикасен начин ќе придонесат за 
развитокот на сопствените сили и подобрувањето 
на животниот стандард. 

. Имајќи ги предвид сите овие фактори, и убедена 
дека брзиот стопански развиток во светот и во се-
која одделна земја претставува постулат на меѓу-
народната соработка во решавањето на проблемите 
на светското стопанство, .Сојузната скупштина на 
СФР Југославија смета дека создавањето на услови 
за отстранување на пречките во попрогресивното 
развивање на светскиот пазар и светското стопан-
ство подеднакво е во интерес на сите народи. Земји-
те со развиено стопанство ќе можат успешно пона-
таму да ги развиваат своите производни сили само 
ако земјите во развој станат активен фактор во 
меѓународните економски односи. Затоа Југославија 
на овој проблем му пристапува не само од хумани-
стичка грижа за судбината на луѓето независно од 
општествениот систем, народноста и расата, туку 
пред се како на проблем за понатамошен успешен 
развој на целокупното светско стопанство, од што 
зависи подобрувањето на животните услови на на-
родите во сите земји и прогресот во светот. 

Активноста во тој правец ќе биде успешна 
единствено ако се засновува врз слободна акција 
и. економска рамноправност на сите земји и народи, 
врз демократски односи помеѓу нив, Брз надмину-
вање на сите форми на дискриминација и хегемо-
низам, врз почитување на заемната корист и на 
оние интереси што произлегуваат од потребите на 
внатрешниот економски развој во секоја земја, врз 
признавање на определени олеснувања на земјите 
во развој, не врзувајќи ги за реципроцитет, и врз 
грижата за човекот, независно од народноста и ра-
сата. Отаде произлегува и нужноста да се преземаат 
постојани напори заради надминување на поли-
тичките и општествените спротивности на совреме-
ниот свет врз основа на принципот на мирољубива 
коегзистенција и активна соработка на земјите со 
различни општествено-економски системи. Од сите 
тие причини Југославија смета дека Организацијата 
на Обединетите нации претставува нај год ен меѓу-
народен форум за решавање на економските про-
блеми на светот, што треба да претставува основна 
содржина на нејзината активност во запазување^ 
на мирот во светот. 

II 
Сојузната скупштина изразува уверение дека 

Конференцијата на ОН за трговија и развој ќе 
успее да постигне согласност за преземањето на 
оние суштествени мерки и меѓународни акции кои 
треба да ја оспособат светската заедница на нациите 
за практично решавање на тие проблеми. 

Во областа на трговијата со примарни произво-
ди, земјите во развој изработија низа предлози на-
сочени кон стабилизација на пазарот на овие про-
изводи, зголемување и стабилизација на приходите 
од извоз, како и подобрување на нивните односи 
на размена. Помеѓу тие мерки особено значење има 
укинувањето на царинските и други пречки и 
ограничувања кои неповолно дејствуваат врз изво-
зот на овие производи на пазарите на развиените 
земји, слабеењето и елиминирањето на аграрниот 
протекционизам, склучувањето на долгорочни ме-
ѓународни стоковни спогодби, воспоставувањето на 
меѓународен систем за компензаторно финансирање. 

Од посебно и решавачко значење за порастот 
на уделот на земјите во развој, во светската размена 
на добра е и зголемувањето не само на традицио-
налниот извоз, туку и на извозот на нови инду* 
стриски производи, врз основа на проширување на 
пазарот во развиените земји. На подрачјето на ин-
дустрискиот извоз оправдано се очекува од инду-
стриските земји во општ интерес да се воздржуваат 
од секое понатамошно зголемување на царините и 
квантитативни ограничувања и да пристапат кон 
нивно постепено укинување, како и да ја прифатат 
програмата за давање преференце ален царински 
третман за увозот на индустриски производи и по-
лу преработки од земјите во развој. 

Донесувањето на конкретни решенија на Кон-
ференцијата би претставувало значаен придонес 
за одстранување на пречките и дискриминацијата 
во меѓународната трговија, за стабилизација на 
пазарот на суровини, за забрзување на развојот и за 
измена на стопанската структура на земјите во 
развој. 

Сојузната скупштина очекува дека Конферен-
цијата, водејќи сметка за неопходноста од забрзу-
вање на општиот развој, ќе. придонесе за воспоста-
вување на соодветен механизам на меѓународната 
економска соработка во рамките на ОН. При тоа 
исклучително големо значење има ставањето на 
дневен ред на Конференцијата на проблемот на 
финансирањето на земјите во развој. Потребно е да 
се создаде соодветен меѓународен механизам за фи-
нансирање под контрола на ОН, кој би бил во со-
стојба да биде спроводник на тие идеи и да им 
одговори на растечките потреби за финансирање на 
економскиот развој на овие земји. Во врска со тоа, 
Конференцијата би требало да ги разгледа и сите 
предлози за формирање на фондови за капитален 
развој, фондови за надоместок на загубите на зем-
јите во развој предизвикани од ^рамноправната 
трговија, предлогот за зголемување на средствата 
за Специјалниот фонд, Проширената програма на 
техничката помош на ОН, како и проблемите врза-
ни за активноста »а регионалните финансиски ин-
ституции. Сојузната скупштина смета — не нама-
лувајќи го значењето на другите мерки — дека тоа 
се токму средствата и методите што се од прво-
класно значење за забрзување на стопанскиот на-
предок на земјите во развој и суштествено зголе-
мување на меѓународната размена. 

Напоредно со формирањето на новите фондови 
за финансирање на економскиот развој на земјите 
во развој се појавува неодложната потреба од зго-
лемување на обемот на средствата заради проши-
рување на активноста во давање техничка помош, 
односно помош во примена на науката и совреме-
ната технологија во тие земји, во рамките на Обе-
динитите нации. 

Новата политика во развивање на меѓународ-
ната економска соработка не ќе може да се спрове-
дува само во постојните институционални рамки, 
формирани врз надминатите концепции. Поради тоа 
е неопходно Конференцијата, покрај предлогот за 
адаптација на сегашните установи и организации 
што ќе водат кон засилување на нивната улога, да 
му посвети посебно внимание на создавањето на 
нови меѓународни институции. 

Во тој поглед Сојузната скупштина го смета за 
особено значаен предлогот за постојаноста на Кон-
ференцијата за трговија и развој и на нејзините 
органи и сличните предлози што би обезбедиле дол-
горочно решавање на основните проблеми на свет-
ското стопанство на меѓународно ниво. Ваквиот став 
не само што не ја намалува улогата и значењето 
на постојните меѓународни институции и органи-
зации, туку ги упатува на координација на нивната 
активност во рамките на ОН, т.е. на поефикасно 
приспособување на нивната политика и методи на 
работа кон изменетите услови и потреби. 

III 
Сојузната скупштина во потполност ја под-

држува Декларацијата на 75 земји во развој, едно-
гласто прифатена на XVIII заседание на Генерал-
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ното собрание на Обединетите нации, во која е из-
разена надеж дека Конференцијата ќе се инспи-
рира со истата политичка волја која доведе до за-
светување на Повел бата на Обединетите нации. 

Активните напори на Југославија за успехот на 
претстојната Конференција на ОН за трговија и 
развој претставуваат составен дел на политиката на 
најширока меѓународна соработка што таа ја спро-
ведува доследно спрема сите земји, а во интерес на 
прогресот и мирот во светот. Нашата земја, која се 
наоѓа во фаза на забрзан стопански развој и из-
градба на социјалистичките и демократските опште-
ствени односи, како дел од светското стопанство, 
непосредно е заинтересирана за изнаоѓање конкрет-
ни решенија за отворените економски проблеми на 
денешниот свет. Таа го гледа совпаѓањето на своите 
интереси оо интересите на сите други земји jutо се 
залагаат за такви решенија. 

Од друга страна, Југославија очекува дека Кон-
ференцијата и работата на меѓународните органи, 
што евентуално ќе бидат созданеви врз основа на 
одлуките • на Конференцијата, ќе придонесат за 
решавање на проблемите кои и Југославија непо-
средно ја тангираат, како што се, на пример, аграр-
ниот протекционизам, царинските пречки, разните 
квантитативни ограничувања и ел. 

Во своите економски односи со другите земји 
Југославија настојува да воспостави такви ферми 
на соработка кои би се засновувале врз полна рам-
ноправност и општа корист. Во границите на своите 
можности, нашата земја се стреми конструктивно 
да соработува со земјите во развој, кои вложуваат 
отпори за побрза индустријализација и постигање 
на своја економска еманципација. 

Југославија и во еднина ќе ги отстранува сите 
пречки и смеќавања на патот кон јакнење »а неј-
зините економски односи со земјите во развој и ќе 
бара нови форми за што поуспешна меѓусебна сора-
ботка. Истовремено, таа ќе настојува во своите пла-
нови за стопански развој да обезбеди средства за 
кредитирање на земјите во развој, во согласност со 
своите можности и националните планови за^ развој 
на овие земји. Покрај тоа, таа и понатаму ќе вло-
жува напори во правецот на проширување на 
индустриската кооперација со овие земји. 

Југославија исто така — во границите на своите 
економски можности — ќе го зголеми својот при-
донес за фондовите на Обединетите нации за фи-
нансирање на развојот. Таа посебно ќе го поддржи 
предлогот за основање на Фонд за капитален развој 
(SUNFED) и ќе биде готова да учествува во неговото 
финансирање, сразмерно со своите можности. 

Нашата земја и понатаму ќе работи врз проши-
рување на техничката- и научната соработка со 
земјите во развој, како во рамките на Обединетите 
нации, така и по билатерален пат. 

За што поуспешно остварување на наведените 
цели и политика, во согласност со уставните на-
чела, нашата земја ќе презема потребни организа-
циони мерки и ќе врши соодветни приспособувања. 

Промените во економските односи и во свет-
ската трговија се повеќе ќе претставуваат проблеми 
на кои работничкото движење од сите земји, по-
себно од развиените, ќе мора да им посветува полно 
внимание, а особено на проблемот на недоволно 
развиените земји. 

Сојузната скупштина ја поздравува изразената 
готовност на ОН и на нејзините те!ла за соработка 
со синдикалното движење кое дава значајни мож-
ности за позитивно ангажирање на сите прогре-
сивни сили и фактори, заради изнаоѓање на најпо-
волни решенија за наведените проблеми. 

IV 
Народите на Југославија го гледаат во прет-

стојната Конференција на ОН за трговија и развој 
најважниот настан во активноста на ОН на еко-
номско поле. Тие очекуваат дека Конференцијата 
ќе направи значаен чекор на патот кон побрз свет-
ски стопански и социјален напредок и ќе придонесе 
за пронаоѓање соодветни форми за спогодбено ре-

шавање на горештите^меѓународни економски про-
блеми. Со тоа ќе се зацврстат оние тенденции и ќе 
се зајакнат оние сили во светот кои работат актив-
но врз создавање услови за прогрес и траен мир 
помеѓу народите. 

Сојузната скупштина ва СФР Југославија ја 
изразува готовноста на Југославија да придонесе, 
во соработка со сите заинтересирани земји, за по-
зитивно решавање на проблемите што се наоѓаат на 
дневен ред на Конференцијата на Обединетите 
нации за трговија и развој. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 87 

14 февруари 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина* 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател 

ва Сојузниот собор, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

114. 
Врз основа на членот 62 од Законот за нацио-

нализација на наемните згради и на градежното 
земјиште („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/58), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА 
НА НАЕМНИТЕ ЗГРАДИ И НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Уредбата зе постапката за спроведување на 

национализацијата на наемните згради и на градеж- ^ 
ното земјиште (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/59 
и 53/60) членот 54 се менува и гласи: 

„Како ден на престанокот на комисиите за 
национализација, освен Комисијата за национали-
зација при Сојузниот извршен совет, се смета денот 
кога одделна комисии ја завршиле работата, а како 
ден на престанокот на комисијата за национализа-
ција што не ја завршила работата до денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба, ое смета тој ден. 

Комисијата за национализација при Сојузниот 
извршен совет ќе донесе решение по нерешените 
жалби изјавени против решенијата на сите други 
комисии за национализација, како и по нерешените 
претставки поднесени против решенијата на сите 
други комисии за национализација, по кои претсе-
дателот, на Комисијата ќе го изнесе предметот на 
решавање пред совет на Комисијата. 

АКО го укине или поништи решението »а друга 
комисија, Комисијата за национализација при Со-
јузниот извршен совет ќе му го отстапи предметот 
на општинскиот односно ОКОЛИСКИОТ орган на упра-
вата надлежен за работите на финансиите заради 
спроведување на понатамошната постапка и доне-
сување ново решение. 

Во случајот од ставот 3 на овој член согласно 
ќе се применува одредбата на членот 55 од оваа 
уредба. 

Денот на престанокот на Комисијата за нацио-
нализација гри Сојузниот извршен совет ќе го 
утврди Сојузниот извршен совет." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
P. п. бр. 13 

12 февругр-и 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател* 

Петар Стамболић е. р. 
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115. 

Врз основа ва членот 26 став 4 и чл. 28 и 30 став 1 
од Законот за воените инвалиди од војните („Слу-
жбен лист ва ФНРЈ", бр. 13/63), Сојузниот извршен 
Совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК 

Член 1 
Во Уредбата за инвалидскиот додаток („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/61) во членот 1 зборо-
вите: „чл. 23 и 26" се заменуваат' со зборовите: „чл, 
26 и 30". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Инвалидски додаток им прилага на уживате-

лите на лична и фамилијарна инвалиднина (во по-
натамошниот текст: општ инвалидски додаток) и на 
децата на паднати борци (во понатамошниот текст: 
посебен инвалидски додаток) — (член 26 ст. 1 и 2 
од Законот за воените инвалиди од војните)." 

Член i 
Во членот 4 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Вдовица на воен инвалид од војните на кој му 

припаѓал додаток за нега и пбмош од страна на 
друго лице (член 22 од Законот за воените инва-
лиди од војните) има право на општ инвалидски 
додаток ако е постара од 45 години и ако ги испол-
нува другите услови предвидени во ставот 1 точ. 1 
До 3 на овој член." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 4 
Во членот 8 став 1 по зборот: „инвалиднина" 

се брише запирката и се додаваат зборовите: „или 
вдовица на инвалид на кои им припаѓал додаток 
за нега и помош од страна на друго лице,". 

Член 5 
Во членот 15 зборовите: „од чл. 1, 2 и 76" се за-

менуваат со зборовите: „од чл. 1, 2 и 94". 

Член 6 
Во членот 20 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Износот на посебниот инвалидски додаток за-

окружен според ставот 3 на овој член, им се зголе-
мува за 1.500 динари на децата ако домаќинството 
нема приходи од земјоделство." 

Член 7 
Во членот 21 зборовите: „3.500 динари" се за-

менуваат со зборовите: „5.500 динари". 

, Член 8 
По членот 21 се додава нов член 21а, кој гласи: 
„Износот на посебниот инвалидски додаток со 

зголемувањата од чл. 20 и 21 на оваа уредба не 
може да го надмине износот на инвалидскиот до-
даток од членот 26 став 2 точка 3 на Законот за во-
ените инвалиди од војните." 

Член 9 
Во членот 24 став 1 зборовите: „до наполнетата 

25-та година" се заменуваат со зборовите: „до на-
полнетата 26 година". 

Член 10 
Посебниот инвалидски додаток изменет со од-

редбите на оваа уредба ќе им се определи на до-

сегашните уживатели на инвалидски додаток по 
службена должност во рок од три месеци од денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила на 1 март 1964 го-

дина. 

Р. п. бр, 14 
12 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

не. 
Врз основа на членот 162 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62, 13/63 и „Службен лист на СФРЈ". §р. 
7/64), во Ерска со одредбата на ставот 2 точка 3 бд 
главатаXIII на Општествениот план на Југославија 
за 1964 година, Сојузниот, извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ СО НА-
РОДНАТА БАНК A 3 А ПОКРИВАЊЕ НА ПРИВРЕ-
МЕНИОТ ВИШОК НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХО-
ДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА 

1. За покривање на привремениот вишок на 
расходите над приходите на Сојузниот буџет за 
1964 година настанат поради нерамномерно прите-
кување на приходите ќе се склучи со Народната 
банка договор за кредит до износот од 50.000 мили-
они динари, со рок за враќање до 31 декември 1964 
година. 

2. Договорот од точката 1 на оваа одлука ќе го 
склучи со Народната банка сојузниот секретар за 
буџет и организација на управата. 

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

P. п. бр. 17 
12 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

117. 

Врз основа на точ. 2 и 7 од' Одлуката за опреде-
лување на средствата со кои федерацијата ќе ја 
помага изградбата и опремањето на определени 
универзитетски објекти од 1961 до 1965 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ СО 
КОИ ФЕДЕРАЦИЈАТА УЧЕСТВУВА ВО 4964 ГО-
ДИНА ВО ИЗРГАДБАТА И ОПРЕМАЊЕТО НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ФАКУЛТЕТИ, ВИСОКИ ШКОЛИ 

И ИНСТИТУТИ 

1. Од средствата предвидени во раздел 1 дел 4 
глава 2 партијата 4-233 на Сојузниот буџет за 1964 
година федерацијата учествува во 1964 година во 
трошоците за изградба на објекти и набавка на 
опрема за земјоделските, шумарските, ветеринар-
ните, техничките, филозофските и природно-мате-
матичките факултети и на нив соодветните високи 
школи, како и за хемиските и физичките институти 
што им служат на универзитети во целина, со износ 
од 1.600 милиони динари. 
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2. Средствата на федерацијата за намените од 
точката 1 на оваа одлука можат да се користат: 

милиони 
динари 

во Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина — до износот од — .— — — 250 
во Социјалистичка Република Црна Гора-— 
до износот од — — — — — — — — 65 
во Социјалистичка Република Хрватска — 
до износот од — — — — — — — — 335 
во Социјалистичка Република Македонија 
— до износот од — — — — — — — 210 
во Социјалистичка Република Словенија* 
— до износот од — — — — — — — 130 
во Социјалистичка Република Србија — до износот од — — — — — — — — 610 

3. Средствата предвидени со оваа одлука ќе се 
потрошат за објектите што ќе ги определат репу-
бличките извршни совети во согласност со развојот 
на школството предвиден со републичките опште-
ствени планови. 

4. Републичките можат средствата на федера-
цијата предвидени со оваа одлука да ги користат 
ако од своите средства или од средствата на другите 
инвеститори што учествуваат во изградбата и опре-
мањем на соодветните објекти .претходно исплата 
најмалку 50% од износот на ситуациите односно 
фактурите за извршените работи или набавки пред-
видени за 1964 година за секој објект поединечно. 

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

P. п. бр. 16 
12 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

118. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот изврршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ГРЕЖ ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации за производство 
на 1реж {на филандите) им се одобрува во 1964 го-
дина регрес од 3.000 динари за секој килограм про-
даден и испорачан греж од домашно производство. 

2. Вкупниот износ на регресот од точката 1 на 
оваа одлука не може во 1964 година да го надмине 
износот од 240 милиони динари. 

Исплатата на овој регрес се врши на товар на 
средствата на сојузниот буџет. 

'3. Сојузниот секретаријат за индустрија, во со-
гласност со Сојузниот секретаријат за финансии, 
ќе донесе поблиски прописи, за начинот, постапката 
и условите за остварување на регресот и ќе опре-
дели одделните корисници на регресот од точката 
1 на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 15 
12 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

119. 

Врз основа на членот 8 од Законот за држав-
ниот печат и за печатите на сојузните органи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 49/63), Сојузнеот секрета-
ријат за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА НА ПЕЧАТОРЕЗНИЦИТЕ ЗА ИЗ-
РАБОТКА НА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ И ПЕЧАТИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Државниот печат и печатите на сојузните ор-

гани (во понатамошниот текст: печатите) можат да 
ги изработуваат само печаторезниците (стопански 
организации и занаетчиски дуќани) што ќе бидат за 
тоа овластени. 

Овластувањето за изработка на печати го из-
дава Сојузниот секретаријат за внатрешни реаботи. 

Член 2 
Во барањето за издавање на овластување за из-

работка на печати мораат да се наведат називот, 
седиштето и адресата на печаторезницата. 

Сопствениците на печаторезници — занаетчи-
ски дуќани мораат, покрај овие податоци, во бара-
њето за издавање на овластувањето за изработка 
на печати да го наведат и името на сопственикот 
на печаторезницата, како и имињата на лицата за-
послени во печаторезницата. 

Кон барањето за издавање на овластување за 
изработка на печати мора да се приложи заверен 
препис од одобрението за вршење на печаторежач-
ката дејност. 

Член 3 
Печаторезницата овластена за изработка на пе-

чати може да изработува печати само врз основа 
на писмена порачка Од сојузниот орган, според тек-
стот и во бројот што ќе го определи порачачот на 
печатите. 

Член 4 
Печаторезницата овластена за изработка на пе-

чати е должна: 
1) при испораката на изработениот печат да му 

ги предаде на порачачот и матриците,што служеле 
за'изработка на печатот, а пробните и неуспеаните 
примероци на" печатот да ги уништи во присуство 
на порачанот; 

2) изработените печати и матриците, до преда-
вањето на порачачот, да ги обезбеди од кражба и 
злоупотреба.' 

Член 5 
Овластувањето дадено на печаторезницата за 

изработка на печати ќе се одземе ако печаторез-
нидата не постапи според одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 6 
Надзор над работата на печаторезниците овла-

стени за изработка на печати врши Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 032—4/2 
8 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

Среда, 19 февруари 1964 
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120. 
Врз основа на членот 219 од Законот за рабо-

тните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61) и 
членот 13 точка 9 алинеја 4 од Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за труд 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДОЛГ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОДМОР НА 
ЛЕТАЧКИОТ ПЕРСОНАЛ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 
Член 1 

Работниците на претпријатие за воздушен со-
обраќај (во понатамошниот текст: претпријатието) 
што вршат летачка должност а се распоредени на 
работните места пилот на сообраќајната и стопан-
ската авијација, инструктор-летач, радиотелегра-
фист-летач, радионавигатор-летач, навигатор-летач, 
авио-механичгр-летач или домаќинка односно до-
маќин на авион-летач (во понатамошниот текст: 
летачкиот персонал), имаат право на платен годи-
шен одмор за 10 работни денови подолг од годиш-
ниот одмор што им припаѓа според одредбите од 
членот 217 во врска со членот 26 од Законот* за 
работните односи и според соодветните одредби од 
правилникот за работните односи на претпријатието. 

Член 2 
Претпријатието може со својот правилник за 

работните односи да ги определи, условите и начи-
нот на користење на подолгиот платен годишен 
одмор од членот 1 на овој правилник заради поди-
гање на психофизичката кондиција на летачкиот 
персонал, во кој случај е должно да ги поднесува 
трошоците настанати со таквото користење на овој 
одмор. 

Член 3 
Покрај надоместокот од членот 222 на Законот 

за работните односи, на летачкиот персонал му 
припаѓа за време на користењето на подолгиот 
платен годишен одмор под условите предвидени во 
членот 2 на овој правилник и надоместок за сместу-
вање и исхрана во височина на дневницата, како 
и трошоци за превоз според правилникот за распре-
делбата на личните доходи на претпријатието, 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за подол-
гиот платен годишен одмор на летачкиот персонал 
на претпријатието за воздушен сообраќај „Југосло-
венски аеротранспорт" („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/61). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5-131-11 
5 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за труд, 

Ристо Џунов, е. р. 

121. 
Врз основа на членот 119 од Законот за орга-

ните на внатрешните работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56), Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ДЕЛОВИТЕ 
ОД МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТ ОСИПАОНИЦА— 

НИШ—СКОПЈЕ 
1. Во Наредбата за мерките за безбедност на 

сообраќајот на деловите од меѓународниот пат 
Осипаоница—Ниш—Скопје („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/63) називот на таа наредба се менува 

и гласи: „Наредба за мерките за безбедност на 
саобраќајот на деловите од меѓународниот пат Бел-
град—Ниш—Скопје". 

2. Во тачката 1 ставот 1 се менува и гласи: 
„1. На деловите од меѓународниот пат Еѕ кој 

води преку територијата на Југославија од Субо-
тица до Гевгелија, и тоа од Белград до Ниш и од 
Ниш до Скопје (во понатамошниот текст: меѓуна-
родниот пат), се забранува сообраќајот на моторни 
возила чија конструкција е таква што да не можат 
на рамен пат да развијат брзина од 40 км на час." 

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

Бр. 344-1/2 
7 февруари 1964 година 

Белград 

122. 
Врз основа на членот 199 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 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 7/64), 
Сојузниот секретаријат за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1963 

ГОДИНА 
1. Во Упатството за составување на завршната 

сметка за извршувањето на буџетот на општествено-
но литичките заедници за 1963 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63) во точката 20 се додаваат 
два става, кои гласат: < 

„Како соодветни прилози во смисла на ставот 
1 од оваа точка се подразбираат, покрај прилозите 
предвидени во точ. 14, 15, 16 и 17 од ова упатство, 
и збирните прегледи предвидени во точката 19 од 
ова упатство. Обрасците на збирните прегледи пред-
видени во точката 19 од ова упатство ќе и ги обез-
беди на општествено-политичката заедница Слу-
жбата на општественото книговодство. 

Органите на управата надлежни за работите на 
буџетот ќе ги достават составените збирни прегледи 
од точката 19 на ова упаство до Службата на 
општественото книговодство со завршната сметка 
за извршувањето на буџетот на општествено-поли-
тичката заедница за 1963 година." 

2. Во точката 21 став 1 во уводната реченица 
зборот: „пополни" се заменува со зборот: „обработи". 

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

Бр. 5-417-44 
7 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

^ за финансии, 
^ Киро Глигоров, е. р. 

123. 
Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за 

пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), на предлог од Со-
јузното јавно обвинителство, Сојузниот секретаријат 
за правосудство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖ-
НИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

1. Во Решението .за утврдување на подрачјата 
на окружните и околиските јавни обвинителства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62, 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Воин Лукиќ, е. р. 
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10/62, 38/62, 2/63, 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/64) во одделот I под „Г. Во Народна Република 
Босна и Херцеговина", во точката 1 одредбата под а) 
се менува и гласи: 

„а) Околиското јавно обвинителство во Бања 
Лука, за подрачјето на општинските судови во 
Бања Лука, Котор—Варош и Гламоч;". 

2. Во точката 2 одредбата под в) се менува и 
гласи: 

„в) Околиското јавно обвинителство во Дрвар 
за подрачјето на општинските судови во Дрвар, 
Босанско Грахово и Босански Петровац." 

3. Точката 5 се брише. 
4. Во точката 6 во одредбата под г) на крајот 

точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава нова одредба под д), која гласи: 

,,д) Околиското јавно обвинителство. во Ливно 
за подрачјето на општинските судови во Ливно 
и Дувно." 

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

Бр. 03-015 
3 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за правосудство, 

Арнолд Рајх, е. р. 

124. 

Врз основа ка 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), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

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

ГЕТСКИ КАБЛИ 

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

Е л ектроенергетииа: 
Кабли со изолација од импрегни-

рана хартија и со метален плашт, за 
за напони до 60 kV — — — — — JUS N.C5.020 

Кабли со изолација и со плашт 
од термопластични маси, за напони 
до 10 kV — — — — — —. — JUS N.C5.220 

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. 15-1079/1 
10 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

»а Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

125. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

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

Производи од гума. Гумени црева 
со влошка. 

Црева за преточување пијачки — JUS G.C6.022 
Производи од гума. Гумени црева 

со влошка. 
Црева за ладна вода и неагре-

сивни течности — — — — — — JUS G.C6.024 
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 мај 1964 године. 

4. Југословенските стандарди: 
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки 

за преточување вино — — — — JUS G.C6.022 
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки 

за студена вода и неутрални течности JUS G.C6.024 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за производите од гума („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/54 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/63), престануваат да важат. 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 30 април 
1964 година. 

Бр. 24-1076/1 
10 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

126. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 ц 30/62), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕТО 

ОД ИГЛОЛИСНИЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Семе од иглолисници; 
Видови — — — — — — — JUS D.Z1.100 
Квалитет — — — — — — JUS D.Z1.101 
Земање мостри — — — — — JUS D.Z1.102 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

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

Бр. 06-1077/1 
10 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

ва Југословенскиот завод 
. за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

127. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот з& југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТУРПИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР* Број 8 — Страна 199 
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Триаглесто турпии за пили, тенки JUS K.D4.044 
2. Југословенскиот ста-ндсрд од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

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

Бр. 21-1188/1 
14 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

128. 

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), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

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

ТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

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

Козметички производи: 
Паста за заби — — — — — JUS Н.Н4.020 
Тоалетни кремови — — — — JUS Н.Н4.101 
Колониска вода — — — — — JUS Н.Н4.110 
Глицерин-жеИе — — — — — JUS Н.Н4.120 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

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

Бр. 19-1078/1 
10 февруари 1964 година 

Белград 
Директор . 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

129. 
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 

точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони (.,Службен 
лист на ФНРЈ", бс). 50/60 и 16/61), Заедницата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА ПРИГОДНИТЕ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ ВО 1963 ГОДИНА 

1. Пригодните поштенски марки што се издаде-
ни во 1963 година, а со решението за пуштање во 
оптек (продажба) не им е определен рок за Фс>ан-
кирање, се повлекуваат од оптек со тоа што со нив 
да можат да се фрапкграат поштенски пратки 
до 30 јуни 1964 година заклучно. 

2. Почнувајќи од 1 јули 1964 година престану-
ваат да важат за франкиран>е на поштенски пратки: 

1) пригодните поштенски марки по повод два-
есетгодишнината на битката на Сутјеска, од 15, 
25 и 50 динари, пуштени во продажба со Решението 
за пуштање во оптек серија пригодни поштенски 
марки по повод дваесетгодишнината на битката на 
Сутјеска („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

2) пригодните поштенски марки по повод одр-
жувањето во Белград на V европски куп во гимна-
стика, од 25, 50 и 100 динари, пуштени во продажба 
со Решението за пуштање во оптек серија пригодни 
поштенски марки по повод V • европски куп во 
гимнастика („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

3) пригодните поштенски марки со слики на 
скулптури на Иван Мештровић од 25, 50, 65 и 100 
динари, пуштени во продажба сто Решението за пу-
штање во оптек на пригодни поштенски марки 
„Скулптуре Ивана Мештровића" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/63); 

4) пригодните поштенски марки по повод Дет-
ската недела, од 25 динари, пуштени во продажба 
со Решението за пуштање во оптек пригодна по-
штенска марка по повод Детската недела во 1963 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/63); 

5) пригодната поштенска марка по повод про-
славата на дваесетгодишнината на Второто заседание 
на АВНОЈ, од 25 динари, пуштена во продажба со 
Решението за пуштање во продажба пригодна 
поштенска марка по повод 20-годишнината на 
Второто заседание на АВНОЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/63); 

6) пригодните поштенски марки во спомен на 
заслужни луѓе од југословенското културно минато, 
од 25, 30, 50, 65 и 100 динари, пуштени во продажба 
со Решението За пуштање во продажба на петта 
серија пригодни поштенски марки во спомен на 
заслужни луѓе од југословенското културно минато 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/63). 

Бр. 01-1594/1 
4 февруари 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони — 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић е. p. 

130. 
Врз основа на чл. 38 и 39 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61) и чле-
нот 13 од Правилникот за контрола на хемистгттте 
средства за заштита на растенијата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2/55), Сојузната управа за заштита 
на растенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА 

ПРОМЕНА НА ИМЕТО 

Сојузната управа за заштита на растенијата одо-
бри да им се променат имињата на следните хеми-
ски средства за заштита на растенијата: 
1) Gamadin го произведува „Зорка", Хемијска ин-

менува име^о дустрија — Шабац. Број на посто-
во Bentox 5 јалата дозвола 828 од 25 декември 

1954 година. Објавено под ред. бр. 
13 на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/55); 
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2) Gamadin 10 произведува „Зорка", Хемијска ни-
то менува дустрија — Шабац. Број на посто-
и м е ^ во јаната дозвола 2914 од 22 ноември 
Bentox 10 1957 година. Објавено под ред. бр. 

11 на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр., 8/58); 

3) Gamadin 20 произведува „Зорка", Хемијска ин-
го менува дустрија — Шабац. Број на посто-
името во јаката дозвола 02/3-468/2 од 15 фев-
Bentox 20 ру ари 1958 година. Објавено под 

ред. бр. 15 на Списокот на хеми-
ските средства за заштита на ра-
стенијата за ко$г е издадена до-
звола за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/58); 

4) Р-621 го произведува „Пинус", Товарна ке-
мекува мичних изделков — Раче при Ма-
името во рибор. Број на постојаната дозвола 
Dielin 02/3-476/1 од 12 февруари 1963 го-

дина. Објавено под ред. бр. 22 на 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои е 
издадена дозвола- за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/63); 

5) Gesarol-gama произведува „Пинус", Товарна ке-
го менува мичних изделков — Раче при Ма-
името во рибор. Број на постојаната дозво-
Doripin ла 02/3-477/1 од 12 февруари 1963 

година. Објавено во Списокот на 
хемиските средства, за заштита на 
растенијата за кои се издадени до-
зволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија, а на 
кои им е одобрена промената на 
имињата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/63). 

Бр. 3214-115 
10 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита на 
растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић, е. p. 

2) Duphar du ТЕК произведува _N. V. Philips — Duphar 
(P. H. 50-12) — Amsterdam. Застапник »Philips«, 

Техничко представништво за 
СФРЈ — Белград. Број на привре-
мената дозвола чие важење пре-
станало: 02/3-977/5 од 25 мај 1962 
година. Објавено под ред. бр. 3 на 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/62); 

3) Rogor 40 произведува Montecatini — Milano. 
Застапник »Merkantile«, Иноземна 
заступства — Загреб. Број на при-
времената дозвола чие важење 
престанало: 02/3-902/3 од 29 јуни 
1962 година. Објавено под ред. бр. 7 
на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пу-
штање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/62); 

4) Alipur (Hs 55) произведува Badische Anilin-& So-
da-Fabrik — Ludwigshafen. Застап-
ник »Jugohemija«, Инострана за-
ступништва — Београд. Број на 
привремената дозвола чие. важење 
престанало: 02/3-315/8 од 23 октом-
ври 1962 година. Објавено под ред. 
бр. 36 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/6^ 

Бр. 3214-116 
10 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита 
на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић с. р. 

131. 
Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон 

за заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61), Соју-
зната управа за заштита к з растенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ *ПРИВРЕ-
МЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ 
ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО 

Сојузната управа за заштита на растенијата 
утврдува дека престанало важењето на привреме-
ните дозволи за пуштање во промет на следните хе-
миски средства за заштита на растенијата: 
1) Gesaprim произведува J. R. Geigy А. G. -— 

Geigy Basel. Застапник »Commerce«, За-
стопство иноземских тврдк — Љу-
бљана. Број на привремената до-
звола чие важење престанало: 
02/3-560/5 од 1 септември 1960 го-
дина. Објавено под ред. бр. 42 на 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/61); 

132. 
Врз основа на чл. 39 л 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 заштита на ра-
стенијата 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 8 февруари 1964 година дозволи за пушта-
ње во промет на следните хемиски средства за 
заштита, на растенијата: 

1) Alipur произведува Badlsche Anilin — & 
(Нѕ55) Soda-Fabrik — Ludwigshafen. За-

стапник „Југохемија", Инострани 
заступништва — Белград. Број на 
постојаната дозвола 321.4-2 64 од 7 
февруари 1964 година; 

2) Bakarni — произведува „Жупа", Индустрија 
ОС1 50 хемијских производа — Крушевац. 
Жупа Број на постојаната дозвола 023-

516'9 од 23 декември 1963 година; ^ 
3) Balzamal произведува „Галеника", фабрика 

фабрмацеутских и хемијских про-
извода — Земун. Број на постојана-
та дозвола 321.4-81/64 од 7 февру-
ари 1964 година; 
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произведува „Радона", Кемп јека 
индустрија — Сисак. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-54/64 од 7 
февруари 1964 година; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа — Крушевац. 
Број Hav постојаната дозвола 
02/3-2285/3 од 20 декември 1963 го-
дина; 
произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-38/64 од 13 
јануари 1964 година; 
произведува »Pinus«, Товарна ке-
мичних неделков — Раче при Ма-
рибор. Крој на постојаната дозво-
ла 321.4-24/64 од 10 јануари 1964 го-
дина; 
произведува „Билјана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
иа постојаната дозвола 02/3-525/6 
од 23 декември 1963 година; 
произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на до-
полнението ва постојаната дозвола 
321.4-32/64* од 13 јануари 1964 па-
дина; 
произведува N. V. Philips-Duphar 
— Amsterdam. Застапник „Philips", 
Техничко представништво за 
СФРЈ — Белград. Број £а посто-
јаната дозвола 321.4-105/64 од 7 
февруари 1964 година; 
произведува „Серум завод", Кали-
н о в и ^ — Загреб. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-2276/3 од 23 де-
кември 1963 година; 
произведува „Галеника", фабрика 
фармацеутских и хемијских прои-
звода — Земун. Број на постојана-
та дозвола 321.4-82/64 од 7 февруа-
ри 1964 година; 
произведува J. R. Geigy А. G. — 
Basel. Застапник „Commerce", За-
ступништво иноземских тврдк — 
Љубљана. Број на постојаната до-
звола 321.4-106/64 од 7 февруари 
1964 година; 
произведува „Галеника", фабрика 
фармацеутских и хемијских прои-
звода — Земун. Број на постојана-
та дозвола 321.4-83/64 од 7 февру-
ари 1964 година: 
произведува „Зорка", Хемијска 
индустрија — Шабац. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-34/64 од 13 
јануари 1964 , година; 
произведува G. Liigtermoet und 
Zoon — Rotterdam. Застапник 
„Прогрес", Предузеће за унапре-
ђење спољнотрговинске размене и 
заступништва — Белград. Број на 
постојаната дозвола 321.4-57/64 од 
21 јануари 1964 година; 
произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 321.4-36/64 од 13 ја-
нуари 1964 година; 
произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-37/64 од 13 
јануари 1964 година; 

19) Maneb-Pinus произведува „Pinus", Товарна ко-
мичних изделков — Раче при Ма-
рибор. Број на постојаната дозвола 
02/3-2*278/3 од 23 декември 1963 го-
дина; ' 

4) Betasan 

5) Cineb прав 
8 Жупа 

6) Cineb 5—8 

7) Delan паста 

8) Dibilan 

9) Dition 

IK)) Duphardfu 
ТЕН (P. H. 
50—12) 

11) Fruktan 7,5 

12) Galodit 

13) Gesaprim 
Geigy 

14) Ksilolin 

15) Lindan P - l 
(прашок) 

16) Liro-Stanol 

17) Maltox P - l 

18) Maltox P-5 

21). Maneb 
прав 15 

22) Pepein P-5 
(прашок) 

23) Pepein P-10 
(прашок) 

24) Radafid 

25) Radoeineb 
P - 1 0 

20) Maneb прав 7 произведува „Галеника", фабрика 
фармацеутских и хемијских про-
извода — Земун. Број на постоја-
ната дозвола 02/3-2281/3 од 23 де-
кември 1963 година; 
произведува „Галеника", фабрика 
фармацеутских и хемијских прои-
звода — Земун. Број на постоја-
ната дозвола 321.4-14/64 од 7 фев*> 
ру ари 1964 година; 
произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 321.4-30/64 од 13 ја-
нуари 1964. година; 
произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 32.4-31/64 од- 13-
јануари 1964 година; 
произведува „Радоња", Кемп јека 
индустрија —, Сисак. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-53/64 од 7 
февруари 1964 година; 
произведува „Радоња", Хемијска 
индустрија — Сисак. Број на по-
стојаната дозвола 02/3-318/3 од* 23 
декември 1963 година; 

26) Radooiiram произведува „Радоња", Кемп јека 
индустрија — Сисак. Број на до-
полнението на постојаната дозвола 
321.4-39/64 од 13 јануари 1964 го-
дина; 

27) Rogor 40 произведува Montecatini — Milano 
Застопник „Merkantile", Иноземна 
заступства — Загреб. Број на по-
стојаната дозвола 321.4-107/64 од 7 
февруари 1964 година; 

28) Sevicin произведува „Зорка". Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 321.4-26/64 од 13 
јануари 1964 година; 

29) Sevim-Cromos произведува Кемијски комбинат 
„Chromos" — „Katran" — „Kutirilin" 
— Загреб. Број на постојаната до-
звола 321.4-13/64 од 7 февруари 
1964 година; 

30) Sevin 50 произведува „Жупа", Индустрија 
Жупа хемијских производа — Крушевац. 

Број на постојаната дозвола 
02/3-514/7 од 23 декември 1963 го-
дина; 

31) Sumporol произведува „Зорка", Хемијска ин-
паста Аустрија — Шабац. Број на посто-

јаната дозвола 321.4-29/64 од 13 
јануари 1964 година; 

32) Tabasan произведува „Chromos", Кемијска 
индустрија — Загреб. Број на по-
стојаната дозвола 02/3-596/5 од 23 
декември 1963 година; 

33) Temetid Ѕ-80 произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-
јаната дозвола 321.4-28/64 од 13 ја-
нуари 1964 година; 

34) Tirabilan произведува „Билјана", Електро-
хемиски комбинат — Скопје. Број 
на постојаната дозвола 02/3-2283/3 
од 23 декември 1963 година; 

35) Tiralin произведува „Радоња", Кемп јека 
индустрија — Сисак. Број на до-
полнението на постојаната дозвола 
02/3-1473/3 од 14 септември 1963 го-
дина; ч 

36) Tiramlm произведува „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број на посто-* 
јаната дозвола 321.4-27/64 од 13 ја -
нуари 1964 година; 
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произведува N. V. Philips-Duphar 
— Amsterdam. Застапник „Philips", 
Техничко представништво за СФРЈ 

— Белград. Број на постојаната до-
звола 321.4-104/64 од 7 февруари 
1964 година; 
произведува „Pinus", Товарна ко-
мичних изделков — Раче при Ма-
рибор; Број на постојаната дозво-
ла 02/3-1179/7 од 23 декември 1963 
година; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа — Крушевац. 
Број на постојаната дозвола 
02/3-924/4 од 27 ноември 1963 го-
дина; 
произведува American Cyanamid 
Company — New York. Застапник 
Yugoslavia Commerce — Генерал-
на заступгошггва иностраних фир-
ми — Белград. Број на привремена-
та дозвола 321.4-101/64 од 7 фев-
руари 1964 година; 
произведува Du Pont de Nemoturs 
& Co., Е. I. Wilmington, Delaware. 
Застапник „Динара", Инострана за-
ступништва — Белград. Број на 
привремената дозвола 02/3-49/1 од 
14 октомври 1963 година; 
произведува American Cyanamid 
Company — New-York. Застапник 
Yugoslavia Commerce — Генерал-
на застутшштва иностраних фир-
ми — Белград. Број на привремена-
та дозвола 321.4-16/64 од 7 фев-
руари 1964 година; 
произведува American Cyanamid 
Company — New-York. Застапник 
Yugoslavia Commerce — Генерална 
заступништва иностраних фирми 
— Белград. Број на привремената 
дозвола 321.4-102/64 од 7 февруари 
1964 година; 
произведува Farbenfabriken Bayer 
A.G. — Leverkusen. Застапник 
ФАБЕГ Заступништво иностраних 
фирми — Белград. Деловница 
„Bayer-Pharma" — Загреб. Број на 
привремената дозвола 321.4-103/64 
од 7 февруари 1964 година. 

Бр. 321.4-117 
10 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита 
на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић е. p. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјали-
етичке Републике Хрватске во бројот 3 од 30 ја-
нуари 1964 година објавуваат: 

Решетке за разрешување на главниот инспек-
тор за шумарство во Републичкиот секретаријат 
за шумарство; 

Решение за именување главен инспектор за 
шумарство во Републичкиот секретаријат за шу-
марство; 1 

37) Wepsyn 
155 W.P. 

38) Zineb 
(прашок) 

39) Zuvapin 

40) Emulzija 
Malathiona 
57% 

41) Du Pont 
Linuron 
Weed Killer 

42) Malathion 
25°/o 

43) Malathion 
5°/o prav 

44) Racumin 57 

Наредба за Генералниот план за одбрана од 
поплава во 1964 година. 

УРАДИМ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Слове-
није" во бројот 38 од 19 декември 1963 година обја-
вува: 

Решение за именуваше претседател и членови 
на Управниот одбор на фондот на Борис Кидрич; 

Решение за именуваше претседател и членови 
на Управниот одбор на Прешерновиот фонд; 

Правилник за измена на Правилникот за ми-
нималните услови за уредуваното и работата на 
станиците за брза помош. » 

Во бројот 39 од 27 декември 1963 година обја-
вува : 

Општествен план на СР Словенија за 1964 го-
дина; } 

Закон за буџетот на СР Сложнија (Републич-
киот буџет) за 1964 година; 

Закон, за Уставниот суд на СР Словенија; . 
Закон за определување уделот на околиите во 

вкупните извори на приходите на општествено-
политичките заедници; 

Закон за надлежноста на околиските органи во 
управните работи; 

Закон за укинуваше на Општествениот инве-
стиционен фонд на СР Словенија; 

Закон за определуваше на средствата на СР 
Словенија за финансираше на инвестициите во 
1964 година; 

Закон за фондот на водите на СР Словенија; 
Препорака за некои задачи со цел за подоб-

руваше на работата на општинската управа; 
Заклучок за разредуваше и избор на претсе-

дател и судии на окружните судови; 
Одлука за основите и мерилата за користеше 

на средствата на фондот на СР Словенија за уна-
предуваше на издавачката, новинската, книжар-
ската и печатарската дејност; 

Одлука за надоместокот на службениците на 
Народната милиција што вршат служба на гра-
ничните премини; 

Решение за финансирањето на Заводот за де-
ловни објекти, Љубљана и на Заводот на СРС за 
резерви, Љубљана; 

Решение за именуваше претседател и членови 
на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија 
за унапредуваше на издавачката, новинската, кни-
жарската и печатарската дејност; 

Упастство за продолжуваше на важноста на 
Упатството за склучуваше договори за здравстве-
ните услуги на осигурените лица во 1963 година. 

Во бројот 1 од 16 јануари 1964 година објавува: 
Одлука за помилувашето на осудените лица; 
Одлука за определуваше аконтација на дано-

кот на доход и на општинскиот локален данок од 
земјоделството за I тримесечје на 1964 година; 

Одлука за определуваше на самостојните уста-
нови што се финансираат според начелата на доход; 

Решение за разрешување советник на Извр-
шниот совет; 

Решение за разрешуваше и именуваше член на 
Комисијата за прием на иселениците-повратници; 

Решение за разрешуваше и именуваше член 
на Републичката арбитражна комисија од членот 
95 став 2 на Општиот закон за организацијата на 
здравствената служба; 

Решение за именуваше претседател и членови 
на Управниот одбор на Фондот за патишта на СР 
Словенија; 

Решение за разрешување и именуваше прел-
ее да тел и членови на Управниот одбор на Фондот 
на СР Словенија за нестопански инвестиции; 
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Решение за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија 
за изградба на станбени згради; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и членови на Управниот одбор на Ре-
публичкиот резервен фонд за потребите на сто-
панските организации на СР Словенија; 

Наредба за издвојување определени површини 
за одгледно ловиште; 

Исправка на Законот за Уставниот суд на СР 
Словенија. 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
„Службени лист Социјалистичко Републике 

Босне и Херцегових" во бројот 1 од 10 јануари 
1964 година објавува: 

Одлука за определување на процентот од 
годишниот износ на данокот на доход што ќе се 
наплатува во одделни тримесечја на 1964 година; 

Одлука за определување на високошколска у-
станова во која уожат да ги продолжат студиите 
односно да ги полагаат испитите студентите на 
Високата техничка школа од машинска струка во 
Сараево; 

Решение за укинување на Училиштето за за-
меници во стопанството во Бугојно; 

Решение за укинување на Управното училиште 
во Добој; 

Решение за именување определен број членови 
на Управниот одбор на Заедницата на претприја-
тијата за патишта; 

Решение за именување претседател и опреде-
лен број членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за патишта; 

Решение за именување вршител на должноста 
директор на Високата школа за физичка култура 
во Сараево; 

Решение за обрасците на документите за ста-
пените на стручното образование на приучен (спе-
цијализиран), квалификуван и висококвалифику-
ван работник. 

Во бројот 2 од 11 јануари 1964 година објавува: 
Закон за Уставниот суд на Босна и Херцего-

вина; 
Одлука за свикувањето во прво заседание на 

Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на земјоделците; 

Решение за именување Привремен совет на 
Високата школа за физичка култура во Сараево; 

Наредба за определување на краиштата што 
се сметаат за отсечени од редовниот сообраќај за 
време на зимата. 

Во бројот 3 од 17 јануари 1964 година објавува: 
Одлука за измена на Одлуката за определу-

вање височината на придонесот за сечено дрво во 
шумите во граѓанска сопственост. 

Решение за укинување Училиштето за ученици 
во стопанството во Вареш; 

Решение за укинување Економското училиште 
во Гламоч; 

Решение за разрешување и назначување дирек-
тор на Заедницата на npeTnppij ати јата за патишта; 

Упатство за постапката за спроведување кон-
трола на цени во прометот на мало; 

Список на објектите за производство на поса-
дочен материјал на кои е утврдено присуство на 
калифорниската штитоноша вошка. 

Во бројот 4 од 24 јануари 1964 година нема слу-
жбен дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

,,Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија" во бројот 1 од 22 јануари 1964 го-
дина објавува: 

Решение за разрешување и именување потсе-
кретар и помошник секретар во Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи; 

Решение за назначување помошник на дирек-
торот на Републичкиот завод за техничка помош; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на собранието на Заедницата на осигурувањето 
на СРМ. 

С О Д Р Ж И Н А Страна 
113. Резолуција за претстојната конферен-

ција на Обединетите нации за трговија и 
развој — — — — — — — — — 193 

114. Уредба за измена на Уредбата за постап-
ката за спроведување на национализаци-
јата на наемните згради и на градежното 
земјиште — — — — — — — — 195 

115. Уредба за измени и доно лиени ја на 
Уредбата за инвалидскиот додаток — — 196 

116. Одлука за склучување договор за кре-
дит со Народната банка за покривање на 
привремениот вишок на расходите над 
приходите на сојузниот буџет за 1964 
година — — — — — — — — — 196 

117. Одлука за условите и начинот на кори-
стењето на средствата на сојузниот буџет 
со кои федерацијата учествува во 1964 
година во изградбата и опремањето на 
определени факултети, високи школи и 
институти — — — — — — — — 196 

118. Одлука за давање регрес за греж во 1964 
година — — — — — — — — — 197 

119. Правилник за работата на печаторезни-
ците за изработка на државниот печат 
и печатите на сојузните органи — — 197 

120. Правилник за подолг платен годишен од-
мор на летачкиот персонал на претпри-
јатијата за воздушен сообраќај — — 198 

121. Наредба за измени на Наредбата за мер-
ките за безбедност на сообраќајот на де-
ловите од меѓународниот пат Осипаони-
ца—Ниш—Скопје — — — — — — 198 

122. Упатство за измена и дополнение на 
Упатството за составување на завршната 
сметка за извршувањето на буџетот на 
општествено-пзолитичките заедници за 
1963 година — — — — — _ _ _ _ _ 198 

123. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за утврдување на подрачјата на 
окружните и околиските јавни обвини-
телства — — — — — — — — 198 

124. Решение за југословенските стандарди 
за енергетски кабли — — — — — 199 

125. Решение за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на гума — 199 

126. Решение за југословенските стандарди за 
семето од иглолисници — — — — — 199 

127. Решение за југословенскиот стандард за 
турпии — — — — — — — — 199 

128. Решение за југословенските стандарди 
за козметички производи — — — — 200 

129. Решение за повлекување од оптек на 
пригодните поштенски марки издадени во 
1963 година — — — — — — — — 200 

130. Список на хемиските средства за зашти-
та на растенијата за кои се издадени до-
зволи за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија, а на кои им е о-
добрена громена на името — — — — 200 

131. Список на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои се издадени 
привремени дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југославија, а чие 
важење престанало — — — — 201 

132. Список на хемиските средства за зашти-
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