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601. 
Врз основа на членот 49 од Уредбата за книго-

водството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55), во врска со чл. 11, 23 и 
46 од Законот за општественото книговодство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Уредбата за завршната сметка на стопанските 

организации за 1963 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/63), со измените пропишани со оваа 
уредба, ќе се применува и на завршните сметки 
на стопанските организации за 1964 година. 

Член 2 
Во сите одредби на уредбата бројот: „1963" се 

заменува со бројот: „1964", а бројот: „1964" со бро-
јот „1965". 

Член 3 
Членот 30 се брише. 

. Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 150 
29 октомври 1964 година ^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

602. 

Врз основа на чл. 14, 15, 17 и 32 од Законот за 
кредитните и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 
НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПО-

ПЛАВА ВО ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА 
I 

1. На лицата 1џто претрпеле штета поради по-
плавата во октомври 1964 година во Социјалистичка 
Република Хрватска и Социјалистичка Република 
Словенија, комуналните банки можат да им одо-
бруваат потрошувачки кредити за купување ' гра-
дежни материјали за поправка на оштетените згра-
ди и за купување огрев и индустриски стоки, освен 
за купување автомобили и прехранбени артикли. 

Овој кредит ќе се одобрува со рок за враќање до 
шест години и со интерес по стопа од 1°/о годишно. 

Извршниот совет на Социјалистичка Република 
Хрватска односно Социјалистичка Република Сло-
венија ќе ги утврди местата односно подрачјата што 
биле зафатени со поплава и врз чие населние ќе се 
применуваат одредбите од оваа одлука. 

Лицата од ставот 1 на оваа точка се должни 
кон барањето за потрошувачки кредит да и подне-
сат на банката потврда од. надлежниот општински 
орган на управата дека претрпеле штета од по-
плава со проценка на претрпената штета. 

2. Потрошувачки кредити според оваа одлука 
можат да им се одобруваат: 

1) на работници и службеници во редовен ра-
ботен однос — до 1/3 од нето износот на личниот 
доход што ќе го остварат за времето за кое се дава 
кредитот; 

2) на пензионери и инвалиди — до 1/3 од вку-
пната пензија односно инвалиднина што ќе ја при-
маат за времето за кое се дава кредитот; 

3) на лица со самостојни занимања — до 1/3 од 
вкупниот износ на кој плаќаат придонес за соци-
јално осигуравање за времето за кое се дава 
кредитот; 

4) на иматели на приватни занаетчиски дуќани 
— до 1/3 од основицата по која им е обложен со 
данок доходот за изминатата година односно за 
текуштата година ако данокот го плаќаат паушално, 
пресметана за времето за кое се дава кредитот; 

5) на индивидуални земјоделски производители 
— до 1/3 од основицата по која им е обложен со 
данок доходот \за изминатата година, пресметана за 
времето за кое се дава кредитот. 

'Височината на потрошувачкиот кредит во сми-
сла на ставот 1 под 1, 2 и 3 од оваа точка се утвр-
дува врз основа на височината на личниот доход, 
пензијата, инвалиднината односно износот на кој се 
плаќа придонес за социјално осигурување во 
месецот што му претходи на месецот во кој се бара 
кредит. 

3. Кредит според оваа одлука може да се добие 
само еднаш. 

4. При утврдувањето на кредитната способност 
на барателот на кредитот не се зема предвид не-
говото задолжување пред 25 октомври 1964 година 
по потрошувачки кредити и кредити за станбена 
изградба. 

5. Лицата од точката 2 на оваа одлука можат 
да добијат потрошувачки кредит според одредбите 
од оваа одлука најмногу до износот на проценетата 
штета. 

6. Потрошувачки кредит според оваа одлука 
може да му се одобри и на лице на кое му1 при-
паѓа надоместок за претрпената штета по основот 
на осигурување к а ј осигурителен завод, но само до 
височината на разликата помеѓу вкупниот износ 
на проценетата штета и вкупниот износ на надоме-
стокот по основот на осигурување. 

7. Комуналната банка одобрувањето на потро-
шувачки кредити според оваа одлука нема да го 
обусловува со полагање во готови пари определен 
дел (процент) од износот на одобрениот кредит. 
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8. Комуналната банка го определува, според сво-
јата -сопствена оцена, видот на обезбедувањето што 
ќе и го даде корисникот на потрошувачкиот кредит 
за уредно враќање на кредитот. 

Ако комуналната банка користењето на креди-
тот го обуслови со ставање административна забрана 
на личниот доход (заработка, плата, пензија одно-
сно инвалиднина), исплатителите на личните доходи 
се должни да ја спроведуваат уредно таквата ад-
министративна забрана. 

9. Потрошувачките кредити одобрени врз основа 
на оваа одлука можат да се исплатат до 30°/о во 
готови џари, а остатокот во барирани чекови. 

10. Барањето за потрошувачки кредит според 
одредбите од оваа одлука може да и се поднесува 
на банката до 31 март 1965 година. 

По потрошувачките кредити одобрени врз основа 
на оваа одлука до 31 декември 1964 година првата 
рата стасува на 1 април 1965 година, а по кредитите 
одобрени по 1 јануари 1965 година првата рата ста-
сува по истекот на три месеци од месецот во кој 
е одобрен кредитот. 

11. Комуналните банки ќе ги одобруваат кре-
дитите според оваа одлука од сите банкарски сред-
ства и од средствата на кредитите што ги добиваат 
од Народната банка. 

12. На под офицерите, офицерите и службениците 
на Југословенската народна армија што претрпеле 
штета од поплавата во Социјалистичка Република 

.Хрватска ли Социјалистичка Република Словенија, 
ќе им се одобруваат потрошувачки кредитити од то-
чката 1 на оваа одлука според прописите по кои им 
се одобруваат потрошувачки кредити на тие лица, 
а со условите предвидени со оваа одлука. 

13. На лицата што претрпеле штета поради по-
плавата а кои на 25 октомври 1964 година веќе ко-
ристеле потрошувачки кредит, им се одлага от-
платувањето на тој кредит до 31 март 1965 година. 

На лицата на кои им е одложено отплатувањето 
на потрошувачкиот кредит во смисла на ставот 1 
од оваа точка, банката односно стопанската орга-
низација што го одобрила кредитот нема да им 
наплатува интерес од 31 октомври 1964 година до 
31 март 1965 година. Овој интерес банката ќе го 
наплати на товар на интересот што и го плаќа на 

.Народната банка, а стопанската организација — на 
товар на интересот што и го плаќа на банката ка ј 
која користи кредит за покривање на одобрените 
потрошувачки кредити. Ако стопанската организа-
ција не го користи овој кредит ка ј банката, пре-
сметаниот интерес ќе го наплати од Народната 
банка на товар на интересот што го наплатува На-
родната банка по дадените кредити. 

Ако штетата што ја претрпел корисник на кре-
дитот е помала од износот што на 31 октомври 1964 
година го долгува по потрошувачки кредит, одлага-
њето на отплатување™ и ослободувањето од пла-
ќање на интересот во смисла на ст. 1 и 2 на оваа 
точка се однесува само на делот од кредитот што и 
одговара на височината на претрпената штета. Де-
лот на потрошувачкиот кредит на кој се однесуваат 
одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка корисникот на 
кредитот ќе го отплати во рок од шест години и 
со интерес по стопа од 1% годишно. На делот од кре-
дитот на кој не се однесува одредбата од ст. 1 и 2 
на оваа точка ќе се утврди нов износ на месечна 
отплата за преостанатото време за отплатување 

Барање за одлагање отплатување™ на потро-
шувачкиот кредит корисникот на кредитот е дол-
жен да и поднесе на банката односно на стопанската 
организација ка ј која го користи кредитот до 15 
декември 1964 година. 

14. На лицата на кои им е одобрен потрошувач-
ки кредит според одредбите од оваа одлука и на 
кои им е одложено отплатувањето на тој кредит 
во смисла на точката 13 од оваа одлука, ќе им се 
спојат износот на новиот кредит и износот на кре-
дитот чие плаќање е одложено во единствен кре-
дит, кој ќе се исплати во рокот што ќе се утврди 

според отплатите, кои не можат да бидат поголеми 
од една третина на нето личните доходи на тие 
лица (точка 2). 

Ако корисникот на кредитот, покрај споениот 
кредит во смисла на ставот 1 од оваа точка, треба 
да отплатува и кредит за кој давањето на отплата-
та не е одложено, ќе го отплатува прво кредитот 
за кој не е одложено давањето на отплатите, со 
тоа што за тоа време споениот кредит ќе го отпла-
тува со отплати во височина на разликата помеѓу 
1/3 од личниот доход на тие лица и отплатите по 
неспоениот кредит. 

15. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе издаде, по потреба, Народната банка. 

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

P. п. бр. 152 
4 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

603. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС 

ЗА СОПНА САЧМА И СОПНИ ПОГАЧИ 
1. Во Одлуката за давање регрес за сопна сачма 

и сопни погачи („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64) 
во точката 1 по зборот: „храна" се става точка и 
целиот текст до крајот на реченицата со брише. 

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

P. п. бр. 151 
4 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

604. 
Врз основа на членот 24 од Законот за регули-

рање платниот промет со странство (Девизен закон) 
— („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46, 46/51 и 5/54), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗНИ 

ПРАВИЛНИК) 

Член 1 
Во Правилникот за извршување Законот за ре-

гулирање платниот промет со странство (Девизни 
правилник) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 73/45, 
18/48, 53/32 и 21/62) во членот 51 ставот 3 се брише. 

Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 2 
По членот 51 се додава нов , кој гласи: 

„Член 51 а 
Занаетчиските и индустриските претпријатија 

што се занимаваат со преработка на злато или во 
своето производство користат злато во која и да 
било форма и состојба, се должна да го чуваат 
златото во обезбедени каси (трезори) што имаат 
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најмалку два клуча, а со кои ќе ракуваат лица о -
властени од органот на управуваното на претпри-
јатието, при задолжителна евиденција за распоре-
дот на соклучарството. 

Занаетчиските и индустриските претпријатија 
се должни да »одат тре горска картотека за касите 
(трезорите) што ќе ја покажува состојбата на зла-
тото вр касите (трезорите) на претпријатието. 

Тренерската картотека се води на картички, и 
тоа на збирен картон што ја покажува вкупната 
состојба на златото во гпретпријатието, и на посе-
бни картони што претпријатијата ги отвораат спо-
ред своите потреби, а на ко<и се евидентира зла-
тото според изгледот, финоќата, намената или н е ^ 
кое друго својство. 

Вкупниот збир од посебните картови мора да и 
одговара на состојбата на збирниот картон, однош-
ено на состојбата на златото во книговодството на 
претпријатието. 

Сите промени што ќ е настанат во прометот со 
злато се евидентираат н а соодветните картони а 
врз основа на прописно испостарени налози (те-
мелници) што содржат бруто-нето тежина на зла-
тото и .негова динарска вредност. 

Работничкиот совет на претпријатието ќе ја о-
предели височината на калото во преработката и 
користењето на златото и тоа според фазите на ра-
ботата и . според одделни производи. v Настанато 
кало во преработката и користењето на златото 
треба да се евидентира, со определената докумен- _ 
тација, низ трезорската картотека. 

Занаетчиските и индустриските претпријатија 
се должни да и доставуваат на Народната банка 
годишен извештај за примените и потрошените ко-
личини злато најдоцна до 10 февруари за измината 
година. ^ 

Народната банка ќе издаде технички упатства 
за примена на одредбите за начинот на чување на 
златото, за водењето на трезорската картотека и 
за доставувањето на извештаите." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист ка СФРЈ". 

Бр. - 3-492-1591 
31 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигор*^ е. р. 

Врз основа иа точката 4 скд Одлуката за опре-
делување посебна премија за пченица и рж ' од ро-
дот на 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/64 и 42/64), во согласност со' сојузниот секретар 
за финансии и сојузниот секретар за трговија, соју-
зниот секретар за земјоделство и шумарство издава 

И А Р Е Д В А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
ПОСЕБНА "ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И Р Ж ОД 

РОДОТ НА 1964 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за начинот и условите за опре-
делување посебна премија за пченица и ' рж од ро-
дот на 1964 година t,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/64) во точката 2 под 1 зборовите: „под точката 1 
на Одлуката" се заменуваат со зборовите: „од точ-
ката 1 став 1 на Одлуката". 

По одредбата под 1 се додава нова одредба под 
2, која гласи: 

од точката 1 став t оа Одлуката — за сите 
и ш г ш н и меркантилна пченица од родот на 1964 
година од одредбата под 1 на оваа точка, од квали-

тетот 70 kg хектолитарска тежина или помала те-
жина, продадени и испорачани до 31 декември 1964 
година на овластените претпријатија за промет на 
жито на големо или на Дирекцијата за исхрана;" 

Досегашната- одредба под 2" станува одредба под 
3. 

2. По точката 4 се додава, нова точка 4а, која 
гласи: 

„4а. Кон барањето за дополнителна посебна 
премија од точката 2 под 2 на-оваа наредба корис-
никот на премијата прилага: 

1) документи наведени во точката 4 под 1, 2, 3 
и 4 од оваа наредба; 

2) потврда за хектолитарска тежина на меркан-
тилната пченица издадена од овластено претприја-
тие или од Дирекцијата за исхрана; 

3) пресметка на премијата во која е назначена 
вкупната количина на меркантилна пченица спо-
ред хектолитарска тежина, како и износ на допол-
нителната посебна премија за еден килограм и за 
вкупната количина." 

3. За количините на меркантилна пчелица од 
квалитетот 70 kg'хектолитарска тежина или помала 
тежина, за кои е остварена посебна премија од § 
динари определена во точката 1 став 1 на Одлу-
ката, корисникот на премијата може да оствари и 
дополнителна посебна премија од точката 1 став 
2 на Одлуката, ако кон барањето за дополнителна 
посебна. премија приложи: 

1) спецификација за испорачаните количини и 
за остварените посебни премии за меркантидна 
пченица, во која мора да биде назначен: 

а) број и датум на изводот на Службата на оп-
штественото книговодство за остварувањето на по-
себна премија од 5 динари; 

б) назив и седиште на овластеното претприја-
т и е или установата на кои им е испорачана мер-
кантилната пченица; 

в) број и датум на фактурата за продажбата на 
меркантилната пченица на овластеното претприја-
т и е или на Дирекцијата .за исхрана; 

г) количина на испорачаната меркантидна пче-
ница од квалитетот 70 kg хектолитарска тежина 
или помала тежина, со ознака на квалитетот по 
секоја фактура ; 

д) износ на остваренава посебна премија по еден 
килограм и вкупно; 

2) доказ за хектолитарската тежина на испора-
чаната меркантилна пченица издаден од овластено 
претпријатије или од Дирекцијата за исхрана; 

3) пресметка на дополнителната посебна преми-
ја »о која е назначена количината на меркантилна-
та пченица според хектолитарската тежина, како и 
износ на дополнителната посебна премија по еден 
килограм и за вкупната количина. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
^енот на објавувањето во. „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4-443-214/64 
2 ноемвпи 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Ингодич, е р. 

606. 

Врз основа на членот 17, во врска со членот 
13 од Законот за здруженијата, соборите и дру-
гите јавИи собранија („Службен лист на. ФНРЈ", 
бр. 51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО „БОКЕЉСКА МОРНАРИЦА" 

Се одобрува основањето и работата на Здруже-
нието „ Б о е в с к а мв^рад*аЛ според гадоооеинот 
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статут усвоен на Основачкото собрание на Здру-
жението одржано на 30 август 1964 година во Ко-
тор. 

Седиштето НЕГ Здружението е во Котор, а дез-
носта на Здружението се простира на целата те-
риторија на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Бр. 0230-27/1 
5 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. p. 

JUS F.S3.039 

JUS F.S3.040 

607. 
Врз основа на членот 17, во врска/ со членот 

13 од Законот за здруженијата, соборите и дру-
гите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешна 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА КОН-

ТРОЛОРИТЕ НА ЛЕТАЊЕ 

Се одобрува основањето и работата на Југо-
словенското здружение на контролорите на летање 
според статутот поднесен од страна на основачите 
на Здружението. 

Седиштето на Здружението е во Белград, а 
дејноста на Здружението се простира на целата те-
риторија на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Бр. 0230-14 
5 Октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

608. 
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), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТЕК-

СТИЛ 

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

Испитување на текстил: 
Метода за оценување на постојаноста 

на бојосувањето на текстил спрема 
алкално валање — — — — _ j u s F.S3.034 

Метода за оценување на постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
силно кисело валање — — — JUS F.S3.035 

Методу за оценување на~ постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
благо кисело валање — — — — JUS F.S3.036 

Метод* за оценување на постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
дејството на постапките при бојосу-
вање на волна — — — — — JUS F.S3.037 

Методата оценување на постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
декатирање — — JUS F.S3.038 

JUS F.S3.042 

Метода за оценување на постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
догумирање — — — — — — — 

Метода за оценување на постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
благо белење со натриумхлорит — 

Метода за оценување на постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
силно белење со натриумхлорит — JUS F.S3.041 

Метода за оценување на постојаноста 
на бојосувањето на текстил спрема 
дејството на пара под атмосферски 
притисок — — — — — — — 

Метода за оценување на постоја-
носта на бојосувањето на текстил 
спрема триење во присуство на ор-
гански растворувачи — — — — JUS F.S3.043 

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

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

Бр. 10-7097/1 
29 октомври 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
ш*ж. Славољуб Виторовић е. р. 

609. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

и членот* 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 

-30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

СТА НА КОНЗЕРВИРАЊЕТО НА ДРВО 

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

на железнички прагови — — — JUS D.T4.020 
Конзервирање на дрво. Испитување 

на хемискиот состав на солите за 
импрегнација на столбови за водови JUS Н.В8.510 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

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

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 

Конзервирање на дрво. Импрегнација на ж е -
лезнички п р г о в и JUS D.T4.020 донесен со Решени-
ето за југословенските стандарди за конзервирање 
на дрво и за методите *за испитување на средствата 
за импрегнација на дрво („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/59); 
Конзервирање на дрво. Испитување 

на хемискиот состав на солите за 
'импрегнација на столбови за водови JUS Н.В8.510 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на конзервирањето на дрво („Службен 
лист на .ФНРЈ", бр. 5/62), 
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5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 31 март 
1965 година. 

Бр. 06-7087/1 
28 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е. р 

610.. 

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 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

РИНАРНИ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ ' 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Серум против црвен ветар к а ј 
свињите — — — — — — — JUS Н.Н3.130 

Серум против тетанус — — — JUS Н.НЗЛ50 
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 1965 го дада. 

Бр. 06-7088/1 
29 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

611. 
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 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ОГНООТПОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Огнотпорен материјал. Казански ту-

ли. Класификација и технички ус-
лови — — — — — JUS B.D6.258 

2. Југословенскиот стандард одч точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со^ 
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжитен и влегува во сила на 
1 април # 1965 година. 

Бр. 03-7090/1 
29 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, 

612. 
Врз основа на членот 4г став 1 и членот 25 став 4 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ 

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

Методи ^а хемиските испитувања 
на железни руди. Определување -на 
молибден — — — — — — JUS B.G8.124 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. \ 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 март 1965 година. 

Бр. 03-7091/1 
29 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ е. р. 

613. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот заввод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-
ДАРД ОД ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА 

ШУМИ 
1. Во југословенскиот стандард Дрво за целу-

лоза и дрвесина — — — — — JUS D.B5.020 
кој е донесен со Решението за југословенските 
стандарди од областа на експлоатацијата на шуми 
(„Службен лист н а - Ф Н Р Ј " , бр. 2/63) во точката 2. 
1 на крајот на четвртата реченица по зборовите: 
„на дебљем кра ју" се додаваат зборовите „односно 
и веќег пречника али дужине испод 2ш". 

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

Бр. 06-6823/1 
24 октомври* 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб^ Виторовић с.р. 

614. 
Врз основа членот 82 точка 7 и членот 95 точка 

4 од Законот за организацијата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 50/60 и 16/61), генералниот директор на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО* ПОВОД ОДРЖУВА-
ЊЕТО НА VIII КОНГРЕС НА СОЈУЗОТ НА КО-

МУНИСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

На 7 декември 1964 година ќе се пуштат во 
продажба пригодни поштенски марки 'по повод одр-
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Чувањето на VIII конгрес на Сојузот на кому-
нистите на Југославија. 

Серијата на овие,марки има три вредности, со 
следните мотиви и во следните бои: 

1) марка од 25 динари — симбол на слобода и 
еднакост — црвена, жолта, кафеа bob ио летова и 
златна; 

2) марка од 50 динари —^симболички ја прика-
жува борбата за мир и социјализам — темносина, 
црвена, жолта и златна; 

3) марка од 100 динари — симбол на изградбата 
на социјализмот, со црвена петокрака ѕвезда во бели 
облаци — црвена, темносина, жолта и златна. 

На сите марки во долниот дел хоризонтално е 
напечтен натцисот: „Југославија", и тоа со лати-
ница на марките од 50 и 100 динари, а со кирилица 
на марката од 25 динари. Вредноста на одделна мар-
ка е означена во долниот десен агол над натписот 
„Југославија". Натписот: „УШ конгрес СКЈ 1964" 
е напечатен на горниот дел од марката, и тоа со 
латиница на марките од 50 и 100 динари, а со кири-
лица на марката од 25 динари. 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе 
важат до 6 декември 1965 година. 

Бр. 01-10544/1 
26 октомври 1964 година 

Белград 
Заедшвда на Југословенските пошти, телеграфи 

и телефони 
Генерален директор, 

Првослав Васил»евиќ, е р 

615. 
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", dp. 50/60 и 16/61), генералниот ди-
ректор на Заедницата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ „УМЕТНОСТА ВО ЈУГО-

СЛАВИЈА НИЗ ВЕКОВИ" 

По повод Денот на Републиката 1964 година ќе 
се пушти во продажба на 28 ноември 1964 година 
III серија пригодни поштенски марки со мотиви од 
уметноста во Југославија низ векови. 

Серијата на ове марки има шест вредности, со 
следните мотиви и во следните бои: 

1) марка од 25 динари — иницијал на рако-
писот од Хилендарското евангелие (ХШ век) — 
окер, зелена, пурпурноцрвена, црна и златна; 

2) марка од 30 динари — иницијал на ракописот 
од Мирославлевото евангелие (ХН век) — ^зелена, 
црвена, окер, црна, сива и златна; 

ЗД-марка од 40 динари — детаљ од Цетинскиот 
октоих (XV век) — окерестозелена, сина, црна и 
златна; 

4) марка од 50 динари — минијатура од Тро-
гирскиот евангелистар (XIII век) — сивозелена, 
црвена, жолта, кафеава, сивосина, црна и златна; 

5) марка од 150 денари — минијатура од Хр-
воевиот мисал (XV веќ) — сивозелене., црвена, црна 
и златна; 

6) марка од 200 динари — минијатура на перга-
ментен ракопис од Словенија (XIV век) — зелена, 
црвена, црна и златна** 

На сите марки во долниот дел хоризонтално 
е напечатен натписот: „Југославија", и тоа со кири-
лица на марките од 25, 80 и 40 динари, а со лати-
ница на марките од 50, 150 и 200 динари. Ознаката 
на вредноста на марката и годината „1964" се ис-

печатени во разни агли од марките. Називот на 
ракописот од кој е земен мотивот е напечатен вер-
тикално во горниот лев агол од марката, освен на 
марката од 200 динари на која тој натпис е напе-
чатен хоризонтално во горниот лев агол. 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе 
важат од 29 ноември 1964 година до 28 ноември 
1965 година. 

Бр. 01-10538/1 
26 октомври 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић е. p. 

По извршеното еран ну вање со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за изме-
на и дополнение на Списокот на производите и у-
слугите што се опфаќаат со контролата на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/64) се поткрадна-
ла долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА 
ЦЕНИТЕ 

1 Во точката 1 во ставот 2 наместо бројот: „14" 
треба да стоји бројот: „15", а наместо бројот: „15" 
— бројот: „16" на обете места. 

Од сојузниот секретаријат за општи стопански 
работи, Белград, 30 октомври 1964 година. 

у л а з и 
Претседателот на Републиката врз основа на 

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СНЕГА ЛЕОНЕ 

I 
Се назначува 
Чед оми л Цврље, амбасадор на СФРЈ во Гвине-

ја, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во Сиера Леоне, со седиште во Конакри. 

П 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 13 
23 октомври 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката* 

Ј е с и Броз Тито« е. р. 
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Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
З А О Т П О В И К О Д Д О Л Ж Н О С Т Н А И З В О Н Р Е Д -
Н И О Т И О П О Л Н О М О Ш Т Е Н А М Б А С А Д О Р Н А 
С Ф Р Ј У Г О С Л А В И Ј А В О К Р А Л С Т В О Т О Л А О С И 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е И З В О Н Р Е Д Е Н И О П О Л И О -
М О Ш Т Е Н А М Б А С А Д О Р Н А С Ф Р Ј У Г О С Л А В И Ј А 

В О К Р А Л С Т В О Т О Л А О С 

I 
Се отповикува 
Берислав Ж у љ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на СФР Југославија во 
Кралството Лаос. 

II 
Се назначува 
Бошко Накиќ, амбасадор на СФРЈ во Камбоџа, 

за извонреден и ополномоштен амбасадор на СФР 
Југославија во Кралството Лаос, со постојано се-
диште во Пном Пен. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 14 
27 октомври 1964 година 

Белград . 
Претседател на 

Републиката 
Јосип БРОЗ Тито, е р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 42 од 10 октомври 1964 година 
објавува: 

Деловник на Собранието на СР Србија; 
Деловник на Републичкиот собор на Собрание-

то на СР Србија; 
Деловник на Стопанскиот собор на Собранието 

на СР Србија; 
Деловник на Просветно-културниот собор на 

Собранието на СР Србија; 
Деловник на Социјално-здравствениот собор на 

Собранието на СР Србија; 
Деловник на Организационо-политичкиот собор 

на Собранието на СР Србија; 
Решение за основање отворени и полуотворени 

одделенија во казнено-поправните домови; 
Решение за измена на Решението за определу-

вање установи што вршат анализи и испитувања 
според одредбите на Законот за виното. 

Во бројот 43 од 17 октомври 1964 година обја-
вува : 

Одлука за изборот на членови на Законодавно-
правната комисија на Собранието на СР Србија; 

Одлука за изборот на претседател и членови на 
Комисијата за претставки и поплаки на Собранието 
на СР Србија; 

Одлука за изборот на претседател и членови на 
Административната комисија на Собранието на СР. 
Србија; 

Одлука за изборот на еден член на Комисијата 
за избор и именувања на Собранието на СР Србија; 

Одлука за разрешување членови на одборите и 
комисиите на Републичкиот софор; 

Одлука за изборот на претседател и членови на 
Одборот за општествено-економски односи на Ре-
публичкиот собор; 

Одлука за изборот на претседател и членови на, 
Одборот за индустрија-на Републичкиот собор; 

Одлука за изборот на претседател и членови на 
Одборот за сообраќај на Републичкиот собор; 

Одлука за изборот на претседател и членови на 
Одборот за стоковен промет и туризам на Репуб-
личкиот собор; 

Одлука за изборот на претседател и членови на 
Одборот за комунални прашања на Републичкиот 
собор; 

Одлука/за изборот на претседател и членови на 
Одборот за прашања на трудот и работните односи 
на Републичкиот собор; 

Одлука за изборот на членови на одделни од-
бори и комисии на Републичкиот собор; 

Одлука за разрешување од должност на судии 
на окружните судови; 

Одлука за изборот на судии на окружните су-
дови; 

Препорака за стопанските спорови; 
Препорака за мерките за унапредување на без-^ 

бедноста во сообраќајот. 
Во бројот 44 од 24 октомври 1964 година обја-

вува: 
Одлука за роковите за склучување договори по-

меѓу здравствените установи и заводите за соција-
лно осигурување; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Управниот одбор на Дирекцијата за уредување 
на сливот на Велика Морава; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Репзтбличката ^комисија за прифаќање иселе-
ници- повратници. 

Во бројот 45 од 31 октомври 1964 година објаву-
ва: 

Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за елементите на договор за укажување здрав-
ствени услуги на осигурените лица; 

Одлука за распишување на општите избори за 
половина членови од Собранието на Републичката 
заедница за социјално осигурување на работниците 
и за определување на собранијата на комуналните 
заедници за социјално осигурување на работниците 
во кои ќе се спроведуваат изборите; 

Решение за бројот на членовите што собрани-
јата од една половина комунални заедници за со-
цијално осигурување на работниците ги избираат за 
Собранието на Републичката заедница за социјал-
но осигурување на работниците. . 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалисти-
чко Републике Хрватске во бројот 40 од 8 октом-
ври 1964 година објавуваат: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
урбанистичкото и регионалното просторно планира-
ње; 

Закон за измени на Законот за надградбата на£ 
згради; 
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Одлука за из^енк на Одлуката за давање пре-
мии и регреси во областа на стоковниот промет и 
зем ј оделството; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
привремено регулирање надоместокот на пратени-
ците и функционерите што ги избира или ги име-
нува Са борот на СР Хрватска. 

Во бројот 41 од 15 октомври 1964 година нема 
правни прописи. 

Во бројот 42 од 22 октомври 1964 година обја-
вуваат: 

Правилник за надоместоци за службени пату-
вања и селидби во странство. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Бо-
сне и Херцеговине" во бројот 34 од 5 октомври 
1964 година не објавува правни прописи. 

Во бројот 35 од 12 октомври 1964 година обја-
вува: 

Одлука за количините ракија што се ослободу-
ваат од плаќање данок на промет за потрошувачка 
во домаќинство на индивидуални производители во 
1964/65 производствена година: 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување рокот за распишување избори на органи на 
управувањето во установите; 

Одлука за измена на Одлуката за привремено 
одлагање на воведувањето на вонредно студирање 
на одделни факултети на Универзитетот во Сара-
ево; 

Решение за назначување шеф на Републичкиот 
протокол; -

Решение за разрешување на државен потсекре-
тар во Републичкиот секретаријат за финансии; 

Правилник за организацијата на скратеното ос-
новно образование; 

Програма за полагање испити за квалификуван 
и висококвалификуван работник во занимање кино-
оператер од кинотехничка струка, кој со стручната 
спрема се здобива на практична работа во стопан-
ски организации; 

Решение за определување домови на ученици 
за прием на малолетници; 

Одлука за ризиците што задолжително се рео-
сигуруваат, за условите под кои се признава дека 
настапил случај што дава право на надоместок од 
реосигурување и за височината на надоместоците за 
реосигурени ризици; 

Одлука за пресметување и плаќање придонесот 
за здравствено осигурување на примањата на по-
себен додаток на учесниците на НОВ пред 9 септем-
ври 1943 година. 

Во бројот 36 од 26 октомври 1964 година обја-
вува: 

Закон за издавање соби на туристи и патници 
од страна на домаќинства; 

Одлука за измени на Одлуката за привремениот 
деловен ред на Републичкиот собор на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина; 

Уредба за условите и начинот на употреба на 
патнички автомобили во општествена сопственост 
за службени потреби во републичките државни ор-
гани; 

Одлука за дополнение на тарифата на надоме-
стоците на комуналните заводи за социјално оси-
гурување кои решаваат за правата од инвалидското 
и пензиското осигурување и за додатокот на деца; 

Одлука за бројот на членовиве на Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигурува-
ње на работниците и за бројот на членовите што ги 
избираат "собранијата на комуналните заедници за 
социјално осигурување на работниците. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија" во бројот 35 од 6 октомври 1964 
година објавува: 

Решение за давање согласност на Одлуката за 
нормите на додајниот придонес за инвалидско оси-
гурување за 1964 година; 

Наредба за редот на првенство за испорака на 
електрична енергија на потрошувачите; 

Упатство за начинот на водење евиденција за 
здравствено осигурување на земјоделците; 

Одлука за нормите на додај ните придонеси за 
инвалидско осигурување за 1964 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалисти-
чка Република Македонија. 

781 

781 

782 

— — — 782 

783 

СОДРЖИНА: 
Страна 

601. Уредба за завршната сметка на стопан-
ските организации за 1964 година — — 

602. Одлука за одобрување потрошувачки кре-
дити на лицата-што претрпеле штета од 
поплава во Хрватска и Словенија — — 

603. Одлука за измена на Одлуката за да-
вање регрес за сопна сачма и сопни 
погачи — — — — — —- — — — 

604. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за извршување Законот за 
регулирање платниот промет со стран-
ство (Девизни правилник) 

605. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за начинот и условите за опре-
делување посебна премија за пченица и 
'рж од родот на 1964 година — — — 

606. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Здружението „Бокељска мор-

нарица" — — — — — — — — — 783 
607. Решение за одобрување основањето и 

работата на Југословенското здружение 
на контролорите на летање — — — — 

608. Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите за испитување на 
текстил — — — — — — — — — 

609. Решение за југословенските стандарди од 
областа на конзервирањето на дрво — 

610. Решение за југословенските стандарди 
за ветеринарни биолошки препарати 

611. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на огноотпорниот материјал — 

612. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на. железни 
руди — — — — — 

613. Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард од областа на експлоата-
цијата на шуми — — — — — — — 

614. Решение за пуштање во продажба на 
пригодни поштенски марки по повод одр-
жувањето на VIII конгрес на Сојузот на 

комунистите на Југославија 
615. Решение за пуштање во продажба на 

пригодни поштенски марки „Уметноста во 
Југославија низ векови" — — — — 786 
Исправка на Наредбата за измена и до-
полнение на Списокот на производите и 
услугите што се опфаќаат со контролата 
на цените — — — — — — — — 786 

784 

784 

784 

785 

785 

— 785 

785 

— 785 


