
„ С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј " излегува 
во издание ва српскохрватски односно 
ва хрватскосрпски, словенечки и ма-
кедонски Јазик - Огласи според та-
р и ф а т а - Жиро-сметка к а ј Народната 
банка за претплата и посебни изданија 

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

Среда, 28 август 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 34 ГОД. XIX 

ц е н а на ово ј број е 20.— дин. — Прет-
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство з.ЗОО динари. -
Р е д а к ц и ј а : Улица Јована Р и с т и ќ а бр. 
I Пошт. ф а х 226.- Т е л е ф о н и : цен-
трала 50-931, 50-932 . 50-933 и 51-661: Слу-
жба за претплата 51-73? и Продавна 

служба 51-671. 

561, 

Врз основа на чл. 17, 19 и 20 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 27/62), во согласност со Соју-
зниот секретаријат за финансии, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИ-
МУМОТ НА СРЕДСТВАТА СО КОИ СТОПАН-
СКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ДА РАСПОЛАГА 
ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ РАБОТИ 

1. Во Наредбата за минимумот на средствата со 
кои стопанската организација мора да располага за 
вршење надворешнотрговски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 31/62 и 45/62) во точката 4 по ставот 
1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, по исклучок, да одобри минимумот на 
средствата на деловниот чфонд на трговската сто-
панска организација што врши малограничен про-
мет да изнесува помалку од 100 милиони динари, 
но не помалку од 10 милиони динари." 

Досегашниот став 2 станува нов став 3. 
2. Оваа наредба влегува во сила со ден-ет на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

П. бр. 4034 
22 август 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Никола Џуверовиќ, с. р. 

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

Бр. 23-5828 
22 август 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

562. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди ( „ С л у ж б е н 
лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА РАДИО-ТЕХНИКАТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниов југословен-
ски стандард: 

Прегибни прекинувачи за телеко-
муникации и електроника. Општи 
технички прописи и методи на ме-
рењето - - - - - - - - J U S N.R4 050 

2. Југословенскиот стандард 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. 

563. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕК-

СТИЛНИ ИЗОЛАЦИОНИ НАВЛАКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниов југословен-
ски стандард: 

Текстилни изолациони навлаки. 
Технички услови и испитувања — J U S N.A8.230 

2. Југословенскиот стандард 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 јануари 1964 година. 

Бр. 16-5825 
22 август 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

564. 

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

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

ЛАЦИОНИ ЦЕВКИ И НИВНИОТ ПРИБОР 

1. В а издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следниве југосло-
венски стандарди: 

Инсталациони цевки и нивниот 
прибор. Прописи за изработка и 
испитување - - - - - - J U S N.E1.010 
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Прибор за инсталациони цевки. 
Уводници за оклопни цевки — — J U S N.E1.015 

Прибор за инсталациони цевки. 
Изолационен прстен за уводници — J U S N.E1.030 

Прибор за инсталациони цевки. 
УвОДНИЦИ за инсталациони обложени 
цевки - - - - - - - - J U S N.E1.045 

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 јануари 1964 година. 

Бр. 16-5826 
22 август 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Толеранции на навоите на гра-
ничните мерила за метрички надво-
решен навоЈ - - - - - - J U S М.В0.510 

Толеранции на навоите на гра-
нични мерила за метрички внатре-
шен навој - - - - - - - J U S М.В0.511 

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 применуваат од 1 јануари 1964 
година. 

Бр. 11-5794 
21 август 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

565. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ С Т А Н Д А Р Д ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ НАПРАВИ ЗА ЗАГРЕЈУВАЊЕ ВОДА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следниве југосло-
венски стандарди: 

Електротермички направи. Про-
точни греалки за вода. . 

Дополнителни технички прописи J U S N.M1.090 
Електротехнички направи. Гре-

алки за вода со топлотна акумула-
ција. 

Дополнителни технички прописи J U S N.M1 100 
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 јануари 1964 година. 

Бр. 15-5827 
22 август 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

566. 

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

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

НИЧНИ МЕРИЛА ЗА НАВОЈ 

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

Толеранции на навои. Гранични 
мерила за навој. Општи објаснувања J U S М.В0.500 

Начела за определување толе-
ранциите на навоите на мерилата — J U S М.В0.501 

567. 

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), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

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

1. Престанува да в а ж и југословенскиот стан-
дард: 

Навои — Дефиниции и ознаки на поимите 
J U S М.В0.001 — издание 1958 година, донесен со 
Решението за престанокот на важењето на југосло-
венските стандарди за метричките навои издание 
1952 година, и за нивната замена со југословенските 
стандарди за метричките навои издание 1958 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 30/58). 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение престанува да в а ж и на 31 декември 
1963 година. 

3. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува нов југословенски стан-
дард, издание на 1963 година, со следниот наслов 
и ознака: 

Навои. Терминологија и ознаки на големините 
J U S МВ0.001. 

4. Југословенскиот стандард од точката 3 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација , кое е соста-
вен дел од ова решение. 

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

Бр. 11-5793 
21 август 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републико 
Србије" во бројот 24 до 15 дуни 1963 година об-
јавува : 

Одлука за посебниот додаток за инспекторите 
на сообраќајот; 
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Решение за промена на називот на Центарот за 
ревматизам во Белград; 

Решение за назначување директор на Инсти-
тутот за економика на земјоделството; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Управниот одбор на Ловното стопанство во 
Белград; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Управниот одбор на Заедницата на ' претпри-
јатијата на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај во Белград; 

Решение за именување претседател на Репуб-
личката комисија за туризам; 

Решение за назначување директор на Заводот 
за ктидни растенија во Крушевац; 

Решение за назначување директор на Институ-
тот за странски јазици; 

Решение за назначување в.д. директори на 
железничките транспортни претпријатија во Б е л -
град, Краљево и Ндви Сад. 

Во бројот 25 од 22 јуни 1963 година објавува: 
Извештај за резултатот на изборите на прате-

ници за Републичкиот собор на Собранието на СРС; 
Извештај за резултатот на изборите на прате-

ници за Стопанскиот собор на Собранието на СРС; 
Извештај за резултатот на изборите на прате-

ници за Просветно-културниот собор на Собранието 
на СРС; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Социјално-здравствениот собор на Собра-
нието на СРС; 

Извештај за резултатот на изборите на прате-
ници за Организационо-политичкиот собор на 
Собранието на СРС; 

Решение за измена на Решението за именување 
членови на околиските и општинските изборни ко-
мисии за спроведување на изборите за пратеници 
на Собранието на СРС. 

Во бројот 26 од 20 јуни 1963 година објавува: 
Уредба за измени на Уредбата за основање Ин-

ститут за примена на нуклеарна енергија во сто-
панството, ветеринарството и шумарството; 

Уредба за измена на Уредбата за начинот на 
користење на републичките средства предвидени 
за наградување на научниците и уметниците; 

Одлука за расподелба на средствата добиени од 
стопанските резерви на федерацијата за отстрану-
вање на последиците од поплава во СРС; 

Одлука за користење средствата на задолжител-
ните резерви на општествените инвестициони ф о н -
дови во 1963 година; 

Одлука за посебниот додаток за инспекторите 
на Републичкиот земјоделски инспекторат и Репу-
бличкиот шумарски инспекторат; 

< Решение за именување членови на Републич-
ката комисија за туризам; 

Наредба за дополнение на Наредбата за мини-
малниот годишен обем на издавачката дејност што 
треба да го оствари издавачко претпријатие кое 
освен со издавачка се занимава и со други дејности; 

Одлука за определување нормите на основниот 
придонес за инвалидско и здравствено осигурување 
и нормата на придонесот за додатокот на деца; 

Одлука за тарифата за надоместоците на кому-
налните заводи за социјално осигурување за врше-
њ е работи за спроведување на инвалидското и 
пензиското осигурување и додатокот на деца во 
1963 година; 

Исправка на Договорот за минималните гаран-
тирани цени за договореното производство и н а ј -
високите откупни цени за недоговсреното производ-
ство — гоење на јагниња, шилежиња, овци и 
овни по кои можат да се купуваат од индивидуални 
земјоделски производители. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службен лист Социјалистич-
ке Република Хрватске во бројот 26 од 13 јуни 
1963 година објавуваат: 

Одлука за определување самостојни установи 
што се финансираат според принципите на доходот; 

Решение за самостојните установи што се ф и -
нансираат според принципите на доходот; 

Решение за основање Комисија за подготвување 
на материјалите потребни за усогласување на ре-
публичките прописи со Уставот; 

Упатство за измена на точката 27 од Упатството 
за водење евиденција на држав јаните на НРХ. 

Во бројот 27 од 20 јуни 1963 година објавуваат: 
Извештај на Републичката изборна комисија за 

резултатот на изборите на пратеници во Републич-
киот собор на Саборот на СРХ одржани на 3 и 16 
јуни 1963 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот на изборите на пратеници во Сто-
панскиот собор на Саборот на СРХ, одржани на 
3 јуни 1963 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот на изборите на пратеници во Про-
светно-културниот собор на Саборот на СРХ, одр-
ж а н и на 3 јуни 1963 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на изборите на пратеници во Социјално-
здравствениот собор на СРХ, одржани на 3 јуни 
1963 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот на изборите на пратеници во Орга-
низационо-политичкиот собор на Саборот на СРХ, 
одржани на 3 јуни 1963 година. 

УРАДНИ лист НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Ура дни лист на Социјалистичка Република 
Словенија" во бројот 14 од 9 ма ј 1963 година обја-
вува: 

Решение за укинување на Комисијата за наци-
онализација на наемните згради и градежните зем-
јишта; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за Сервисот за превозни услуги на државните 
органи и установи во Љубљана ; 

Решение за укинување на интернатот на Учи-
лиштето за болничари на Голник; 

Решение за потврда на статутарното решение за 
измени и дополненија на Статутот на факултетот 
за архитектура, градежништво и геодезија во Љуб-
љана ; 

Решение за потврда на статутарното решение за 
Институтот за социологија и ф и л о з о ф и ј а ; 

Заклучок за мерките за изведување на работ-
ната програма за подготвување на Планот на сто-
панскиот и општествениот развој на Социјалистичка 
Република Словенија за периодот од 1964 до 1970 
година; 

Решение за разрешување и именување репуб-
лички секретари; 

Решение за разрешување и именување предсе-
дател на Одборот на Извршниот совет за општи 
стопански прашања ; 

Решение за разрешување и именување предсе-
дател на Одборот на Извршниот совет за општи и 
управни прашања ; 

Решение за разрешување и именување предсе-
дател на Одборот на Извршниот совет за внатрешна 
политика; 

Решение за разрешување и именување капел-
н и к на Управата на Извршниот совет за кадровски 
прашања ; 

Решение за разрешу!вањ и именување генерален 
секретар на Стопанската комора на СР Словенија; 

Упатство за спроведување на одредбите од точ-
ката 1 на Одлуката за намалување на данокот на 
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доход за услужните занаетчиски и на занаетот 
слични дејности; 

Упатство за обрасците за вршење одделни деј -
ствија според Законот за изборите на одборници на 
општинските и околиските собранија; 

Упг ГЧЈТВО ,за обрасците за вршење одделни де ј -
ствија според Законот за изборите на пратеници за 
Собранието на Социјалистичка Република Слове-
нија . 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина" во бројот 15 од 12 априла 1963 
година објавува: 

Решение за именување општински изборни ко-
мисии за избор на републички пратеници; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци на подрачјето на H P Б и Х за 1963 година. 

Во бројот 16 од 26 април 1963 година објавува: 
Одлука за определување бројот на студентите 

што можат да се започнат во Високата школа за 
политички науки во Сараево во уџебната 1963'64 
година; 

Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за составот и водењето на државните ма-
тични книги; 

Исправка на Законот за изборните единици за 
избор на републички пратеници. 

Во бројот 17 од 3 мај 1963 година ,објавува: 
Наредба за определување на кланиците во кои 

мора да се врши преглед на свињското месо на три-
хинели; 

Наредба за одбрана од поплави, за генералниот 
план и за организагтшата на мрежата на органите 
за одбрана од поплави; 

Решение за нормите и износите на придонесот 
за социјално осигурување за определени категории 
лица вон работен однос осигурени според прописите 
на социјално осигурување. 

Во бројот 18 од 15 ма ј 1963 година објавува: 
Правилник за хигиенско-техничките услови за 

основање домови за ученици; 
Правилник за организацијата и работата на 

здравствената станица во претпријатие; 
Решение за утврдување на листата на струч-

њаците за вршење надзор над стручната работа на 
здравствените работници; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање на здравствените установи во кои може да 
се специјализира; 

Наредба за определување на местата во кои на 
домаќинствата можат да им одобруват кредити за-
ради зголемување на капацитетот и за подобрување 
на условите за сместување и исхрана на туристи; 

Исправка на Правилникот за условите за осно-
вање на установи за стручно образование и за 
минималните барања за давање на општопризнае-
ните степени на стручно образование. 

Во бројот 19 од 21 ма ј 1963 година објавува: 
Одлука за финансирање на Републичката сто-

панска комора и околиските комори во 1963 година; 
Одлука за овластување Републичкиот секрета-

ријат за индустрија и градежништво да може да 
ја дозволи експлоатацијата на минерални суровини 
според членот 82 од Законот за рударството; 

Одлука за органите што издаваат посебни одо-
бренија за приредување игри на среќа: 

Одлука за содржината на правилата на од-
делни игри на среќа и за постапката за извлеку-
вање во игрите на среќа; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за посебниот додаток за наставниот персонал од 
определена специјалност на вишите стручни школи; 

Одлука за соединување на Заводот за ба ^те-
ологија и медицинска климатологија и Институтот 

за ф и з и ј а т р и ј а на Медицинскиот факултет во Са-
раево; 

Одлука за разрешување членови на одделни 
одбори и комисии на Извршниот совет; 

Решение за ра зрешување и назначување опре-
делени функционери во републичките органи и 
организации; 

Решение за ра зрешување и именување прет-
седател па Републичката стопанска комора; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Секцијата за угостителство и туризам на 
Републичката стопанска комора и претседател на 
Задружниот сојуз. 

Во бројот 20 од 24 м а ј 1963 година објавува: 
Упатство за обрасците за в р ш е њ е одделни из-

борни дејствија според Законот за изборот на оп-
штински и околски одборници; 

Упатство за обрасците за вршење одделни из -
борни дејствија според Законот за избор на ре^ 
публички пратеници. 

Во бројот 21 од 31 м а ј 1963 година објавува: 
Одлука за пренесување правото на основач 

спрема Клиничката болница за белодробни болести 
и туберкулоза на Медицинскиот факултет во Са-
раево; 

Одлука за пренесување правото на основач 
спрема Клиничката болница за детски болести и 
гинекологија на Медицинскиот факултет во Са-
раево; 

Одлука за пренесување правото на основач 
спрема Клиничката болница на Медицинскиот ф а -
култет во Сараево; 

Одлука за пренесување правото на основач 
спрема Клиничката болница за очни болести на 
Медицинскиот - факултет во Сараево; 

Правилник за измена на Правилникот за завр -
шниот испит во мајстореките и рударско-надзор-
ничките училишта; 

Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за вршење дознака, контрола на дознаката, 
сечата со шумски чекани, жигосување и извоз на 
дрво и за издавање увереније за потеклото на 
дрвото; 

Наредба за примена на Одлуката за определува-
ње премија за крав јо млеко во 1963 година; 

Решение за пропишување образец на свидетел-
ството за положениот завршен испит на курсот за 
здобивање со звање помлад здравствен техничар; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за научна работа; 

Исправка на Упатството за водење државни 
матични книги. 

СО Д Р Ж И Н А : 
Страна 

561. Наредба за дополнение на Наредбата за 
минимумот на средствата со кои стопан-
ската организација мора да располага за 
вршење надворешнотрговски работи — 785 

562. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на радио-техниката — - - 785 

за 563. Решение за југословенскиот стандард 
текстилни изолациони навлаки — — 

561. Решение за југословенските стандарди за 
инсталациони цевки и нивниот прибор 

565. Решение за југословенските стандарди за 
електрични направи за загрејување вода 

566. Решение за југословенските стандарди за 
гранични мерила за навој 

567. Решение за југословенскиот стандард за 
навои — — — — — — — — — 

- 785 

786 

- - - 786 

786 
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