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На основу члана 4. став 2. и члана 41. ст. 1. и 
2, у вези са чланом 37. став 2. Закона о југословен-
с к а стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), у сагласности са савезним секретаром 
за здравство и социјалну политику, савезним секре-
таром за пољопривреду и шумарство и савезним 
секретаром за индустрију, савезни секретар за тр-
говину прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КВАЛИТЕТУ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА, 
СИРИЛА И МЛЕКАРСКИХ КУЛТУРА, СЛАДО-
ЛЕДА И ПРАШКА ЗА СЛАДОЛЕД, ЈАЈА И ПРО-

ИЗВОДА ОД ЈАЈА 

Члан 1. 
У Правилнику о квалитету млека и производа 

од млека, сирила и млекарских култура, сладоледа 
и прашка за сладолед, ја ја и производа од ја ја 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 15/64) у члану 93. став 
2. на крају додаје се текст: „или од другог погодног 
материјала тамне боје односно од материјала који 
не пропушта светлост и који не делује неповољно 
на квалитет и хигијенску исправност вирила". 

Члан 2. 
Члан ИЗ. мења се и гласи: 
„Јајима из хладњаче, у смислу овог правилни-

ка, сматрају се ј а ја која су као свежа јаја I ква-* 
литета стављена у хладњачу и чувана у њој за 
време дуже од 4 недела ва темеператури од 
— 0,5°С до +5°С. 

Ј а ј а из хладњаче која се стављају у промет 
морају испуњавати услове из члана ИО. односно 
члана 111. овог правилника, е тим да жуманац при-
ликом п р о с в е т у в а њ а може изгледати незнатно 
спљоштен." 

Члан 3. 
У члану 115. после речи: „смрзнута ја ја" став-

ља се тачка, а даље речи до кра ја члана бришу се. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа ва снагу осмог дана од 

дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", 

Бр. 3540/1 
27. августа 1964. године 

Београд 

Савезни секретар 
за трговину, 

Драгутин Косовац, с. р. 

На основу члана 26. ст. 1. и 3. Основног закона 
о квалитету и контроли квалитета вештачких ђу-
брива (^Службени лист СФРЈ", бр. 18/64), у сагла-
сности са савезним секретаром за трговину и са-
везним секретаром за индустрију, савезни секретар 
за пољопривреду и шумарство прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О РЕГИСТРУ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И О ДЕ-

KJI АРИС АЊУ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА 

I. Регистар вештачких ђубрива 

Члан 1. 
У регистар вештачких ђубрива уписују се сва 

вештачка ђубрива која испуњавају услове пропи-
сане Основним законом о квалитету и контроли 
квалитета вештачких ђубрива и прописима доне-
сеним на основу њега. 

Члан 2. 
За упис у регистар вештачких ђубрива произ-

вођач односно увозник вештачког ђубрива дужан 
је поднети захтев Савезном секретари јату за пољо-
привреду и шумарство. 

Захтев мора да садржи: 
1) назив произвођача, а ако се подноси захтев 

за вештачко ђубриво из увоза — називе произво-
ђача и увозника; 

2) назив вештачког ђубрива оа његовом форму-
лом, ако је има; 

3) податке о особинама вештачког ђубрива (ко-
личину и врсту активне хранљиве материје, рас-
творливост Р2О5 у одређеним растворима, с а д р х а ј 
слободних штетних киселина и других штетних ма-
терија, садржај влаге, финоћу млевења односно ве-
личину гранула, пратеће материје, време трајања 
декларисаних особина). 

Ако се подноси9 захтев за упис у регистар ве-
штачких ђубрива за мешана или комплексна ђу-
брива, у пријаву се морају унети, поред оста/ог, 
и компоненте од којих се састоји мешавина једи-
начних ђубрива односно хемијско једињење, као 
и пратеће активне материје (микроелементи и ин-
сектициди); 

4) поступак ускладиштење и чувања вештачког 
ђубрива. 

Ако се уз захтев за упис у регистар вештачких 
ђубрива подносе исправе и документи који су са-
стављени на страном језику, они морају бити пре-
ведени на српскохрватски језик. 

Члан 3. ' 
По пријему захтева Савезни секретаријат з* 

пољопривреду и шумарство одређује научну пољо-
привредну установу која ће извршити испитивање 
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и дати мишљење о квалитету и особинама вештач-
ког ђубрива означеним у захтеву, о чему обаве-
штава произвођача односно увозника. 

Произвођач односно увозник вештачког ђубрива 
дужан је заједно са дунликатом захтева за упис 
у регистар бесплатно доставити одређеној установи 
из става 1. овог члана потребну количину вештач-
ког ђубрива ради испитивања и давања мишљења. 

Члан 4. 
Испитивање се врши по јединственим методама. 
Испитивање вештачког ђубрива састоји се из 

провераван^ навода произвођача односно уводника 
вештачког ђубрива о квалитету и особинама веш-
тачког ђубрива означеним у захтеву. Трошкове 
овог испитивања сноси подносилац захтева. 

По извршеном испитивању одређена установа 
из члана 3. став 1. овог правилника доставља проко 
произвођача односно увозника Савезном секретарп-
јату за, пољопривреду и шумарство извештај о ре-
зултатима испитивања са образложеним мишљењем 
да ли вештачко ђубриво испуњава услове пропи-
сане Основним законом о квалитету и контроли ква-
литета вештачких ђубрива и прописима донесеним 
на основу њега и да ли су резултати испитивања 
показали да су квалитет и особине тог ђубрива о-
накви какви су означени у захтеву. 

На * основу испитивања и мишљења одређене 
установе Савезни секретаријат за пољопривреду и 
шумарство доноси решење којим се ђубриво упи-
сује у регистар и дозвољава његово пуштање у про-
мет, односно којим се одбија упис у регистар ве-
штачких ђубрива. 

Члан 5. 
Ако се изврши промена само имена вештачког 

ђубрива које је уписано у регистар вештачких ђу-
брива, произвођач односно увозник дужан је о томе 
обавестити Савезни секретаријат за пољопривреду 
и шумарство ради уношења тог податка у регистар. 

Члан 6. 
Вештачко ђубриво из увоза које је уписано >у 

регистар вештачких ђубрива не уписује се у реги-
стар вештачких ђубрива приликом поновног увоза, 
већ се само нови увозник уписује у рубрику увоз-
ника. 

IL Декорисање вештачких ђубрива 

Члан 7. 
Декларација која се ставља на амбалажу ве-

штачког ђубрива мора да садржи следеће податке: 
1) назив вештачког ђубрива; 
2) назив и седиште произвођача односно увоз-

ника; 
3) бруто за нето тежину производа; 
4) регистровану врсту и садржај у процентима 

активне хранљиве материје; 
5) регистарски број домаћег ђубрива. 
Декларација за комплексна ђубрива мора, по-

ред података из става 1. овог члана, да садржи и 
облик азотне, фосфорне и калијумове компоненте, 
као и растворљивост фосфорне компоненте. 

Декларација мора бити лако уочљива, јасна и 
читка. 

Члан 8. 
Декларација која се доставља уз фактуру мора 

да садржи следеће податке: 
1) назив вештачког ђубрива; 
2) назив и седиште произвођача односно увоз-

ника; 
3) датум производње; 
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4) стварни садржај активне хранљиве материје, 
облик и растворљивост фосфорне компоненте; 

5) садржај влаге; 
6) финоћу млевења односно величину гранула; 
7) садржај дозвољених слободних штетних ки-

селина и других штетних материја; 
8) број и датум регистрације вештачког ђубрива; 
9) време трајања декларисаних особина; 

10) количину ђубрива из фактуре на коју се де-
кларација односи. 

Декларација за комплексна ђубрива мора, по-
ред података из става 1. овог члана, да садржи и 
облик азотне, фосфорне и калијумове компоненте, 
као и растворливост фосфорне компоненте. 

Наручилац ђубрива је дужан доставити, препис 
декларације кориснику ђубрива. 

III, Прелазне и завршне одредбе 

Члан 9. 
Вештачка ђубрива која су п р о и з в о ђ е н или уво-

жена и која су се налазила у промету до дана сту-
пања на снагу Основног закона о квалитету и кон-
троли квалитета вештачких ђубрива а испуњавају 
услове прописане тим законом и прописима доне-
сеним на основу њега, имају се уписати у регистар 
вештачких ђубрива у року од 15 дана од дана сту-
пања на снагу овог правилника. 

Упис из става 1. овог члана врши се само на 
основу поднетог захтева из члана 2. овог правил-
ника. 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 1965 

године. 

Бр. 320.5-109 
30. јула 1964. година 

Београд 

Замењује савезног секретара 
за пољопривреду и шумарство 

Државни подсекретар, 
инж. Милун Ивановић, е. р 

514. 

На основу члана 26. став 1. Закона о промету 
семенске робе („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/54 
и 52/61) и члана 10. одељак I под б) тачка 5. алине-
ја 3. Уредбе о преношењу послова у надлежност са-
везних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), савезни секре-
тар за пољопривреду и шумарство прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА 
ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СЕМЕНСКЕ РОБЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о условима за промет пољоприв-

редне семенске робе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
8/55 и 15/56) у члану 1. после става 3. додаје се но-
ви став 4, који гласи: 

„Изузетно, за јесењу сетву 1964. године, а на ј -
доцније до кра ја новембра 1964. године, може се 
стављати у промет као семенска роба и употребља-
вати за сопствену сетву озима пшеница клијавости 
за I класу најмање 85%, а за II класу најмање 
75*/g.tt 
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Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од. 

дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
Бр. 320-82 

26. августа 1964. години 
Београд 

Савезни секретар 
за пољопривреду 

и шумарство. 
Јоже Инголич, с. р. 

515. 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Уредбе о 
трговинској делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), савезни секре-
тар за трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИ-

ВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОМЕТ СУВИХ ШЉИВА 

1. Наредба о одређивању услова за промет сувих 
шљива („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/58, 32/59 и 
38/59) престаје да важи. 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог ддна од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 3417 
24. августа 1964. године* 

Београд 

Савезни секретар 
за трговину, 

Драгутин Косовац, с. р. 

516. 

На основу чЈ^ана 4. став 1, члана 25. став 4. и 
члана 29. став 1. Закона о југословенски стан-
дардима („Службени лист ФНРЈ" бр. 16/60 и 30/62), 
директор Југословенског завода за стандар дизаше ју 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ИНДУСТРИЈЕ ГУМЕ 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Производи од гуме: 
Гумена црева оа уметком. Црева 

за заваривање — — — — — — JUS G.C6.020 
Гумена црева са уметком. Црева 

за збијен ваздух — — — — — JUS G.C6.025 
Гумена црева оа уметком. Црева 

за засићену пару — — — — — JUS G.C6.026 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југос лепен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3: Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају ка снагу 1. марта 1965. 
године. 

4. Југословенски стандарди: 
Гумене цеви са уметком: Цеви за 

заваривање топл>ењем — — — — JUS G.C6.020 
Гумене цеви са уметком: Цеви за 

збијен ваздух — — — — — — JUS G.C6.025 

Гумене цеви са уметком: Цеви за 
засићену пару — — — — — — JUS G.C&026 
донети Решењем о југословенским стандардима за 
производе од гуме („Службени лист ФНРЈ", бр, 
39/54) и Решењем о измени југословенских стан-
дарда за производе од гуме („Службени лист СФРЈ*, 
бр. 18/63) престају да важе 1. марта 1965. године. 

Бр. 24-5626/1 
19. августа 1964. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода за 
ста нд ардизаци ј у, 

инж. Славољуб Виторовић, с. ри 

517. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор Југосло-
венског завода за стандард из аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКО!*! СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

ГРАЂЕВИНАРСТВА 

1. У издању Југословенсмог завода за стандар-
дима цију доноси се следећи југословенски стандард: 

Азбестцементни производи. Цеви 
за канализацију и наводњавање. Ди-
мензије, квалитет, методе испитивања 
и услови испоруке — — — — — JUS В.С4.020 

2. Југословенска стандард из тачке 1. овог ре-
шења објављен је у посебном издању Југословен-
ског завода за ста нд ардазаци ј у, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. марта 1965. 
године. 

Бр. 17-5628/1 
19. августа 1964. година 

Београд 
Директор 

Југословенског завода за 
стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

518. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенски^ стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30i/62), директор Југословен-
ског завода за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБ-
ЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

1. У издању Југословенка«- завода за стандард и-
зацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Типови коловозних конструкција 
за лак и средњи саобраћај — — JUS U.S4.050 

Типови коловозних конструкција 
за тежак саобраћај — — — — JUS U.S4.051 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Ју ^ с л о в е н -
ског завода за стаедардизацију, кој« чини саставни 
део овог решења. 
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3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења примењују се од 1. фебруара 1965. године. 

Бр. 18-5747/1 
25. евгуста 1964. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

519. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор Југосло-
вегаског завода за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ЛЕПКОВА ЗА ДРВО 

1. У издању Ј у г о с л о в е н а ^ завода за станд»ар-
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Лепкови за дрво. Глутикски лепак JUS Н.К1.041 
Технички крвни албуми« — — JUS Н.К1.042 
Л е п и т и за дрво. Кезеински 

лепак — — — — — — — — JUS Н.К1.045 
Лепкова за дрво. Поливинил-

ацетат-дисперзиони лепак — — — JUS Н.К2.021 
Лепкова за дрво. Карбамидни 

лепак — — — — — — — — JUS Н.К2.023 
Лепкови з<а дрво. Фенолни лепак JUS Н.К2.024 
Методе испитивања лепкова за 

дрво. Узимање узорака — — — JUS Н.К8.020 
Методе испитивања лепкова за 

дрво. Припремање узорака за испи-
тивање — — — — — — — JUS Н.К8.021 

Методе испитивања лепкова за 
дрво. Одређивање органолептичких 
и физикалних испитивања — — — JUS Н.К8.022 

Методе испитивања лепкова за 
дрво. Одређивање хемијских каракте-
ристика — — — — — — — JUS Н.Кб.023 

Методе испитивања лепкова за 
дрво. Одређивање смицајне чврстоће JUS Н.К8.024 

Методе испитивања лепкова за 
дрво* Време припреме лепка за упо-
требу, радно време и рок употребе — JUS Н.К8.025 

Методе испитивања лепкова за 
дрво. Испитивање допунских карак-
теристика — — — — — — — JUS Н.Кб.026 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

* 3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су, осим стандарда JUS Н.К8.026, 
и ступају на снагу 1. марта 1965. године. 

4. Југословенски стандард JUS Н.К8.026 приме-
њиваће се од 1. марта 1965. године-. 

Бр. 09-5625/1 
19. августа 1964. године 

Београд 
Директор 

Југословен скот завода за 
стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

520. 

На основу члана 4. ста® 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени* 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор Југосло-
вен ског завода за стандард из аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 
МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ХИДР АУ ЛИЧНИХ УЉА 

1. У издању Југос лов епског завода за стандар-
дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Производи од нафте. Методе ис-
питивања хидрауличних уља — JUS В.Н8.238 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења објављен је у посебном издању Ју ^словен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. фебруара 
19€5. године. 

Бр. 08-5746/1 
25. августа 1964. године 

Београд 
Директор 

Југосл»венског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

521. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25 став 4. 
Закона о југословенским стаадардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор Југосло-
венског завода за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ^ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБ-

ЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ МАСТИ 

1. У издању Југословенско^ завода за ст амд ар-
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Свињска маст, техничка — — JUS Е.К2.110 
Техничка маст животињског по-

рекла — — — — — — — JUS Е.К2.115 
Коштана маст — — — — — JUS Е.К2.120 
Лој, технички — — — — — JUS Е.К2.125 
Методе испитивања ул»а и масти. 

Одређивање боје — — — — — JUS Е.К8.031 
Методе испитивања уља и макети. 

Одређивање оксимасних киселина — {JUS Е.К8.032 
Методе испитивања уља и масти. 

Одређивање титра масних киселина JUS Е.К8.033 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Ју ^ с л о в е н -
ског завода за стандардизацију које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. марта 1965. 
године. 

Вр. 09-5627/1 
19. августа 1964. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода за 
стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 
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522. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор Југосло-
венског завода за. стакдардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБ-
ЛАСТИ ДЕТЕРЏЕНАТА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА И 

ЧИШЋЕЊЕ 

1. У и з д а т у Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Детерџент за прање финог руља JUS Н.Е2.081 
Детерџент за прање белог и 

шареног рубља — — — — — — JUS Н.Е2.082 
Универзални детерџент за прање JUS Н.Е2.083 
Течни неутрални детерџент — JUS Н.Е2.0&4 
Детерџент за машинско прање 

рубља — — — — — — — — JUS Н.Е2.085 
Детерџент за претпрање — — JUS Н.Е2.086 
Детерџенти. Узимање узорака и 

методе испитивања — — — — — JUS Н.Е8.025 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. марта 1965. 
године, осим стандарда JUS Н.Е2.082 који ступа на 
снагу 1. јула 1965. године. 

Бр. 08-5623/1 
19. августа 1964. године 

Београд 
Директор 

Југосл©венског завода за 
стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

523. 

На основу тачке 3. Одлуке о измени одређених 
елемената на иовчаницама и кованом новцу („Слу-
жбени лист СФРЈ", бр. 51/63), чл. 34. и 45. став 1. 
тачка 10. Закона о банкама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61, 30/62 и 53/62) и члана 2. тачка 5. алинеја 
2. Уредбе о преношењу послова у надлежност са-
везних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 46/62), у сагласности са савезним 
секретаром за финансије, управа у Народној банди 
Југославије доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ОПТИЦАЈ НОВЧАНИЦА И КО-
ВАНОГ НОВЦА СА ИЗМЕНАМА ОДРЕЂЕНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА 

1. Народна банка Југославије пуштаће од 15. 
септембра 1964. године, према потреби, у оптицај 
течајне новчанице у апоенима од 5.000, 1.000, 500 и 
100 динара израђене са следећим изменама: 

а) на лицу: 
1) уместо грба Федеративне Народне Републике 

Југос лави је стављен је ф б Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије; 

2) уместо назива: „Народна банка Федеративне 
Народне Републике Југославије" стављен је назив: 
„Народна банка Југославије"; 

3) уместо датума: „2 мај 1955" стављен је датум: 
„1. мај 1963."; 

4) уместо потписа: „Гувернер В. Гузина" и 
^Председник управног одбора Д. Радосављевић" 
стављени су потписи: „Гувернер Н. Миљанић" и 
„Вицегувернер И. Сион"; 

б) на наличју: 
1) уместо назива: „Федеративна Народна Ре-

публика Југославија" стављен је назив: „Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија"; 

2) при набрајању назива појединих република, 
редослед република је по азбучном реду — ћири-
лицом исписан на новчаницама од 5.000 и 500 ди-
нара, а по абецедном реду — латиницом исписан 
на новчаницама од 1.000 и 100 динара. 

2. Народна банка Југосл авије пу плаће од 15. 
септембра 1964. године, према потреби, у оптицај 
течајни ковани новац у комадима од 10, 5, 2 и 1 
динара израђен са следећим изменама: 

а) на лицу: 
1) уместо грба Федеративне Народне Републике 

Југославије стављен је грб Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије; 

2) уместо назива: „Федеративна Народна Ре-
публика Југославија" стављен је назив: „Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија"; 

б) на наличју: 
1) уместо године: „1953" на комадима од 5, 2 и 1 

динара стављена је година: „1963"; 
2) уместо године: ,.1955" на комаду од 10 динара 

стављена је година: „1963"; 
3) крупније су цифре које означавају вредност 

на комаду од 10 динара. 
3. У погледу врсте хартије односно метала, ди-

мензија и тежине, цртежа, орнамената, боја и оста-
лог текста и врсте штампе односно ковања, новча-
нице и ковани новац из тач. 1. и 2. овог решења 
задржали су иста својства и изглед као и течај не 
новчанице и течај ни ковани новац који се налазе 
у оптицају према Решењу о пуштању у оптицај 
новог металног новца од 5, 2, 1 и 0,50 динара („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 36/54) и Саопштењу Народне 
банке ФНРЈ о пуштању у оптицај нових новчаница 
и новог кованог новца („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/57). 

4. Течај не новчанице од 1.000 динара са датумом: 
„1 мај 1946" и од 5.000, 1.000, 500 и 100 динара са 
датумом: „1 мај 1955", као и течај ни ковани новац 
од 50, 20 и 10 динара са ознаком године: ,.1955" и 
од 5, 2, 1 и 0,50 динара са ознаком године: „1953". 
остају и даље у оптицају -као законско средство 
плаћања. 

5. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр 90 
27. августа 1964. године 

Београд 

Народна банка Југославије 

Гувернер, 
др Никола Миљанић, с. р. 
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УК&ЗИ 
Председник Републике на основу члана 217-

став 1. тачка 3. Устава, а на предлог државног сек-
ретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНО! 
ПОСЛАНИКА И ОНУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У ДЕМОКРАТСКОЈ РЕПУБЛИЦИ 
НЕМАЧКОЈ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНО! 
ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У ДЕМОКРАТСКОЈ РЕПУБЛИЦИ 

НЕМАЧКОЈ 

I 
Опозива се 
Ђуро Јовић са дужности изванредног послани-

ка и опуномоћеног министра Социјалистичко Феде-
ративне Републике Југославије у Демократској Ре-
публици Немачкој. 

II 
Поставља се 
Бојан Полак, амбасадор у Државном секрета -

ријату за иностране послове, за извенредног посла-
ника и опуномоћеног министра Социјалистичко Фе-
деративне Републике Југослав^ е у Демокра1тској 
Републици Немачкој. 

I I I 
Државни секретар за иностране послове из-

вршиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. в 
12. августа 1964. година 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник Републике на основу члана 217. 
став 1. тачка 3. Устава, а на предлог државног сек-
ретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМјБАСАДОРА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л -
ВИЈЕ У ТУРСКОЈ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАН-
РЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

Ј У Г О С Л В И Ј Е У ТУРСКОЈ 

I 
Опозива се 
Драгоје Ђурић са дужности изванрсдног и опу-

номоћеног амбасадора Социјалистичке Федеративне 
Републике Југос лави је у Турској. 

II 
Поставља се 
Милић Бугарчић, опуномоћени министар у 

Државном секретари]ату за иностране послове, за 
изванредног и опуномоћеног амбасадора Социјали-
стичко Федеративне Републике Југославија у 
Турској. 

I I I 
Државни секретар за иностране послове из-

вршиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах 

У. бр. 7 
12. августа 1964. годино 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник Републике ва основу члана 217. 
став 1. тачке 4. Устава, а на предлог државног сек-
ретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л -
ВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ К У Б И И О ПОСТАВЉЕЊУ 
ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСА-
ДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕ-
ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ КУДОГ 

I 
Опозива се 
Бошко Видаковић са дужности изванредно®1 

и опусомоћеног амбасадора Социјалистичко Феде-
ративна Републике Југославије у Републици Куби. 

II 
Поставља се 
Михајло Мајер, опуномоћени министар у Др-

жавном секретари јату за иностране послове, за из-
ванредан1 и опуномоћеног амбасадора Социјали-
стичко Федеративне Републике Југос лави је у Ре-
публици Куби. 

I I I 
Државни секретар за иностране послове из-

вршиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 8 
17. августа 1964. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, е. р-

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Социјалистичко Републике 
Србије" у броју 32. од 1. августа 1964. године објав-
љује: 

Пословник Уставног суда Србије; 
Наредбу о привременој забрани риболова у 

Ломничкој и Срндаљској реци; 
Наредбу о одређивању марже у промету на ве-

лико шећера; 
Одлуку о мерилима и начину за разврставање 

осигураник — занатлија у осигураничке разреде. 
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У броју 33. од 8. августа 1964. године објављује: 
Закључке о мерама за унапређена здравствен е 

заштите мајке и детета; 
Закључке о мерама за развој ант итубер к у лоз не 

заштите. 
У броју 34. од 15. августа 1964. године нема 

правних прописа. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Социјал нетач-
не Републике Хрватске у броју 30. од 30. јула 1964. 
године објављују: 

Закон о школама са наставом на језику поје-
диних народности; 

Закон о изменама Закона о радним односима 
радника на раду код куће; 

Одлуку Уставног суда Хрватске; 
Наредбу о одређивању трошкова трговине на 

велико за пшеницу, раж, кукуруз, јечам (осим пи-
варског), овас и прекрупу; 

Наредбу о одређивању трошкова трговине на 
велико за шећер. 

У броју 31. од 6. августа 1964. године објављују: 
Правилник о условима под којима занатске рад-

ње самосталних занатлија могу држати ученике у 
привреди. 

У броју 32. од 13. августа 1964. године објављују: 
Препоруку о мерама за сузбијање помора одој-

чади и побољшању дечје исхране у Содијеластич-
ној Републици Хрватској. 

УРАДНИ ЛИСТ С О Ц И Ј А Л И С Т И Т Е Р Е П У Б Л И К Е 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" у броју 23. од 23. јула 1964. године објав-
љује : 

Наредбу о проглашењу храстове шуме на Ци-
гонци код Словенске Бистрице за природну рет-
кост; 

Наредбу о одређивању инвестиционих објеката 
-од ширег регионалног значаја за које да јс саглас-
ност на ванредна одобрења за коришћење ^ и з -
грађених земљишта републички урбанистички ин-
спекторат; 

Акте Уставног суда СРС, и то: 
Решење о поништају неких одредаба Одлуке о 

одређивању плаћања доприноса из дохотка кому-
налних радних организација на подручју општине 
ЈБубљана-Центер и Одлуке о висини к а м а т у стопе 
по којој плаћа ју камату на посл ов ни фонд кому-
налне радне организације на подручју општине 
Љубл*ана-Центер; 

Исправку Закона о додатку запосленим учесни-
цима Н арод нео сл обод и л а ч ко г рата. 

У броју 24. од 27. јула 1964. године објављује : 
Одлуку о допуни Одлуке о овлашћењу Админи-

стративне комисије за одлучивање о одређеним по-
словима из надлежности Извршног већа; 

Одлуку о повећању средстава за личне расходе 
републичких органа и установа; 

Решење о нацрту статистичких истраживања за 
1964. годину; 

Решење о потврди ста тута рио г решења о из-
мени статута оног решења а оснивању Института за 
економику, статистику и демографи ју у Љубл>ани; 

Решење о именовању три члана Савета Завода 
за у п о р е ђ и в а њ е школства СР Словеније; 

Решење о именовању два члана Савета Геоло-
шког завода; 

Решење о именовању чланова радничког савета 
Завода за рибарство у Љубљани; 

Решење о именовању члана радничког савета 
Завода за узга јање дивљачи „Јелен" на Снежнику; 

Решење о именовању чланова Савета Завода 
за узга јање дивљачи „Козорог" у Камнику; 

Решење о именовању три члана Савета Завода 
за узга јање дивљачи „Фазан" у Мурској Соботи; * 

Решење о именовању два члана Савета Завода 
за узга јање дивљачи. „Триглав" ва Бледу; 

Наредбу о спајању, раздва јању и промени име-
на неких насеља. 

У броју 25. од 6. августа 1964. године објављује: 
» Наредбу о трошковима трговине иа велико за 

житарице. 
Акте самоуггравних организација, и то: 
Уговор о социјалном осигурању католичких све-

штеника у СР Словенији. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Херцеговине" у броју 27. од 1. августа 1964. 
године објављује: 

Одлуку о одређивању рока за раописивање из-
бора органа управљања у установама; 

Решење о начину финансирања и ослобођењу 
од плаћања одређених доприноса и камата на по-
словни фонд Геодетског сервиса Б а њ а Лука; 

, Решење о укидању 'Дома за слушаоце Бише 
школе за социјалне раднике у Сарајеву; 

Решење о постављењу помоћника републичког, 
секретара за просвету; 

Решење о постављењу помоћника директора 
Републичког завода за статистику; 

Наредбу о одређивању трошкова трговине на 
велико у промету шећера; 

Наредбу о допуни Наредбе о одређивању поје-
диних производа који се обухватају контролом цена; 

Наредбу о спровођењу мера у циљу спречавања 
сточних заразних, паразитних и других болести. 

У броју 28. од 10. августа 1964. године објављује: 
Одлуку о повећању средстава за личне расходе 

републичких органа и установа; 
Одлуку о накнадама члановима стручних савета 

Извршног већа; 
Уговор о социјалном осигурању музичара чла -

нова Удружења музичара забавне и народне му-
зике СРБиХ, 
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СЛУЖјБЕН ВЕСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Социјалистичке Републике 
Македоније" у броју 28. од 30. јула 1964. године 
објављује: ' 

Решење о давању сагласности на Одлуку о сто-
пама основног доприноса за инвалидско и пензиј-
ско осигурање и о стопи доприноса за додатак на 
децу за 1964. годину; 

Решење о давању сагласности на Одлуку о ви-
сини средстава која ће се у 1964. години издвајати 
за сигурносну резерву и валоризациону резерву 
фондова инвалидног осигурања и пензијског оси-
гурања; 

Наредбу о одређивању трошкова промета на 
велико за пшеницу, раж, кукуруз, јечам (осим пи-
варског), овас и прекрупу; 

Наредбу о одређивању трошкова промета на 
велико за шећер; 

Одлуку о висини средстава која ће се у 1964. 
години издвајати за сигурносну резерву и валори-
зациону резерву фондова инвалидног осигурања 
и пензијског осигурања; 

Одлуку о стопама основних доприноса за инва-
лидско и пензијско осигурање и о стопи доприноса 
за додатак на децу за 1964. годину; 

Исправку Правилника о утврђивању накнаде 
штете учињене у шуми; 

Закон о коришћењу путничких аутомобила у 
друштвеној својини и о начину располагања дру-
штвеним средствима за коришћење путничких ау-
томобила; 

Одлуку о утврђивању престанка поданичког 
мандата; 

Препоруку о мерама које треба предузима™ за 
унапређивање научноистраживачке делатности. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Црне Горе" у броју 20. од 20. јула 1964. године об-
јављује: 

Одлуку о распореду и начину коришћења сред-
става за студије за израду седмогодишњег плана и 
друге студије; 

Одлуку о задужењу Социјалистичко Републике 
Црне Горе код Југословенско инвестиционе банке 
по кредиту за прекорачења трошкова изградње на 
објектима г а р а н т о в а н а инвестиција; 

Одлуку о спровођењу реосигурања Фонда ,здрав-
ственог осигурања земљорадника за друго полуго-
доште 1964. године; 

Наредбу о одређивању појединих производа 
који се обухватају контролом цена; 

Одлуку о одређивању стопа основног доприно-
са за инвалидско и пензијско осигурање и стопе 
доприноса за додатак ка децу за 1964. годину. 

У броју 21. од 23. јула 1964. године објављује: 
Уредбу о укидању Ловног газдинства у Тито-

граду; 
Одлуку о орочавању средстава Друштвеног ин-

вестиционог фонда Социјалистичка Републике Цр-
не Горе у 1964. годинћ; 

Одлуку о одређивању висине помоћи жртвама 
фашистичког терора. 

У броју 22. од 24. јула 1964. године објављује: 
Закон о завршном рачуну о извршењу буџета 

Социјалистичке Републике Црне Горе (Републичког 
буџета) за 1963. годину; 

Закон о јавним путевима и другим саобраћај-
ницама ; 

Закон о изменама и допунама Закона о слатко-
водном рибарству; 

Закон о коришћењу путничких аутомобила у 
друштвеној својини и о начину располагања дру-
штвеним средствима за коришћење путничких ау-
томобила ; 

Закон о потврђивању статута установа чији је 
оснивач Република; 

Одлуку о одобрењу завршног рачуна Резерв-
ног фонда Социјалистичко Републике Црне Горе 
за 1963. годину; 

Одлуку о учешћу Социјалистичко Републике 
Црне Горе у 1965. години у кредитирању инвести-
ција које служе унапређивању туристичког проме-
та странаца; 

Одлуку о одлагању плаћања ануитета пољопри-
вредним организацијама за 1964. годину; 

Рехцење о разврставању функционера у групе 
којима припада увећана дневница приликом слу-
жбеног путовања у иностранство. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

512. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника 0 квалитету млека и производа 
од млека, сирила и млекарских .култура, 
сладоледа и прашка за сладолед, ј а ја и 
производа од ја ја — — — — — — 709 

513. Правилник о регистру вештачких ђубрива 
и о деклариоању вештачких ђубрива — 709 

514. Правилник о допуни Правилника о усло-
вима за промет пољопривредне семенске . 
робе — — — — — — — — — — 710 

515. Наредба о престанку важења Наредбе 
о одређивању услова за промет сувих 
шљива — — — — — — — — — 711 

516. Решење о југословенским стандардима из 
области индустрије гуме — — — — 711 

517. Решење о југословенском стандарду из 
области грађевинарства — — — — 711 

518. Решење о југословенеким стандардима из 
области грађевинарства — — — — — 711 

519. Решење о југословенским стандардима из 
области лепкова за дрво — — — — 712 

520. Решење о југословенском стандарду из 
области метода испитивања хидраулич-
них уља — — — — — — — — 712 

521. Решење о југосл ©венским стандардима 
из области техничких масти — — — 712 

522. Решење о југословенским стандардима из 
области детерџевата за прање рубља и 
чишћење — — — — — — — — 713 

523. Решење о пуштању у оптицај новчаница 
и кованог новца са изменама одређених 
елемената — — — — — — — — 713 

Издавач: Новинска установа „Службени лист СФРЈ", Београд, Јована Ристића 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Јована Ристића бр. 1. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 

Среда, 2. септембар 1964. 


