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271. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМО-
БИЛИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА 
НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТ-

НИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

Се прогласува Основниот закон за користење 
на патнички автомобили во општествена сопстве-
ност и за начинот на располагаше со општестве-
ните средства за користење на патнички автомо-
били, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 17 април 1964 година и 
на седницата на Организационо-политичкиот собор 
од 21 мај 1964 година. 

П.Р. бр. 59 
21 мај 19-64 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

О С Н О В Е Н З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМО-
БИЛИ ВО бПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА 
НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТ-

НИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Патничките автомобили во општествена соп-

ственост што ги кориртат д р е в н и органи или ра-
ботни или други самоуправни организации можат да 
се употребуваат само за службени потреби на орга-
нот односно за вршење на дејноста на организаци-
јата, согласно со прописите за користење и распо-
лагање со предметите на инвентарот односно со 
основоните средства. 

Условите и начинот на употребата на патнич-
ки автомобили во општествена сопственост за 
службени потреби во сојузните државни органи ги 
пропишува Сојузниот извршен совет, а за другите 
Државни органи — надлежниот орган на опште-
ствено-политичката заедница. 

Условите и начинот на употребата на патнич-
ки автомобили во општествена сопственост за 
вршење на дејностите во работните и други само-
управни организации ги определува највисокиот ор-
ган на управувањето на организацијата. 

Член 2 
Патнички автомобили во општествена соп-

ственост можат да им се ставаат на располагање 
заради користење само на највисоките сојузни и ре-
публички функционери, што се определени со 
закон. 

Член 3 
На функционерите определени со закон, на кои 

им е неопходно користење на патнички автомо-
бил за вршење на службени должности, може да 
им се одобри паричен надоместок во месечен пау-
шален износ за користење на патнички автомобил 
за вршење на службени должности (во поната-
мошниот текст: паушален надоместок). 

При зголемувањето на личните доходи на функ-
ционерите од ставот 1 на овој член, Административ-
ната комисија на Сојузниот собор на Сојузната скуп-
штина, Сојузниот извршен совет односно надлеж~ 
ниот републички орган одлучува за постепено на-
малување на паушалниот надоместок на сојузните 
функционери односно на функционерите што пау-
шалниот надоместок го примаат врз основа на ре-
публички прописи. 

Член 4 
Определените функционери на кои им е при-

знаено правото на паушален надоместок можат да 
ги користат, на товар на претсметката на органот 
што им ги исплатува личните доходи, услугите на 
шофер за возење со патнички автомобил во лична 
сопственост. 

Кои функционери можат да користат услуги на 
шофер во смисла на ставот 1 од овој член, опре-
делува за сојузните функционери Административ-
ната комисија на Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина, а за функционерите што паушалниот 
надоместок го примаат врз основа на републички 
прописи — надлежниот републички орган. 

Член 5 

Патничките автомобили во општествена соп-
ственост се означуваат со посебна ознака. 

Начинот на означувањето на патнички автомо-
били во општествена сопственост го пропишува со-
јузниот секретар за буџет и организација на упра-
вата во согласност со сојузниот секретар за внат-
решни работи. 

Член 6 
Републиките ќе го регулираат користењето на 

патнички автомобили во општествена сопственост 
и начинот на располагање со општествените сред-
ства за користење на патнички автомобили во 
републиката, во согласност со одредбите на овој 
закон, најдоцна во рок од два месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

До, донесувањето на прописите од ставот 1 на 
овој член на односите кои според одредбите од овој 
закон се регулираат со републички прописи ќе се 
применуваат прописите што важат на денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 
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II. Ставање на располагање патнички автомо-
били и определување паушален надоместок на 

сојузните функционери 
Член 7 

Претседателот на Републиката има на распола-
гање патнички автомобил во општествена сопстве-
ност, заради користење без ограничување. 

Член 8 ' 
Претседателот на Сојузната скупштина, потпрет-

седателот на Републиката и претседателот на Сојуз-
ниот извршен совет имаат на располагање патнички 
автомобил во општествена сопственост и го кори-
стат за вршење на службената должност без огра-
ничување. 

Член 9 
Паушален надоместок им се определува на след-

ните сбЈузни функционери: на функционерите од 
членот 8 на овој закон, на фукционерите на Сојуз-
ната скупштина во постојана функција што ги из-
бира , или именува Скупштината, на членовите на 
Сојузниот извршен совет, на сојузните државни се-
кретари, сојузните секретари и секретарот на Сојуз-
ниот извршен совет, на заменикот на Врховниот ко-
мандант на Југословенската народна армија, на 
претседателот и на судиите на Уставниот суд на 
Југославија, на претседателот на Врховниот суд на 
Југославија, на претседателот на Врховниот стопан-
ски суд, на сојузниот јавен обвинител, на заменици-
те на сојузните државни секретари и на сојузните 
секретари, на секретарите на соборите на Сојузната 
скупштина и на определените секретари односно 
старешини на посебни служби на Скупштината, на 
сојузниот јавен правобранител, на државните потсе-
кретари и на доуги функционери на положба 

( »а државен потсекретар. 
Административната комисија на Сојузниот со-

бор на Сојузната скупштина ги определува секре-
тарите односно старешините на посебните служби 
на Сојузната скупштина што имаат право на паушал 
лен надоместок, како и износот на паушалниот на-
доместок за функционерите од ставот 1 на овој 
член, освен за сојузниот јавен правобранител, за 
државните потсекретари и за други функционери 
ва положба на државен потсекретар. 

Сојузниот 'извршен совет го определува износот 
на паушалниот надоместок на сојузниот јавен пра-
вобранител, на државните потсекретари и на други 
функционери на положба на државен потсе-
кретар. 

Сојузниот извршен совет определува, на пред-
лог од државниот секретар за народна одбрана, кои 
старешини teo Југословенската народна армија 
имаат право на паушален надоместок и во кој износ. 

Член 10 
Највисокиот орган на управувањето на Сојуз-

ната стопанска комора, највисокиот орган на делов-
ната заедница чиј директор го назначува Сојуз-
ниот извршен совет и највисокиот орган на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување може да од-
лучи, во согласност со одредбите од овој закон, 
определени највисоки функционери во организаци-
јата да имаат право на паушален надоместок и да 
им го определи износот на паушалниот надоместок. 

III. Преодни и завршни одредби 
Член 11 

Правата на функционерите да користат патнич- -
ки автомобил во општествена сопственост утврдени 
со досегашните прописи престануваат да важат со 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 12 
Заради овозможување на постепен премин на 

користење на патнички автомобили во опште-
ствена' сопственост и располагање со општестве-
ните средства за користење на патнички автомо* 
били според одредбите од овој закон, можат на 
одделни функционери за определено време, но на ј -

доцна до 31 декември 1964 година, да се примену-
ваат прописите што важеле на денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

За одлагање на применувањето на одредбите на 
овој закон на функционерите што ги избира и име-
нува Сојузната скупштина решава Административ-
ната комисија на Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина, а на другите сојузни функционери — 
сојузниот секретар за буџет и организација на 
управата. 

Член 13 
Административната комисија на Сојузниот со-

бор на ^Сојузната скупштина ќе им го определи 
паушалниот надоместок во соодветен износ на се-
гашните сојузни пратеници кои до изборот за соју-
зен пратеник имале право на паушален надоместок 
за користење на патнички автомобил во општестве-
на сопственост. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се одне-
сува на сојузен пратеник што има право на пау-
шален надоместок според функцијата што ја врши. 

Член 14 
На функционерите на кои според досегашните 

прописи им е одобрен паушален надоместок, може 
да им се даде паушален надоместок уште за една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, иако според одредбите од овој закон немаат 
право на паушален надоместок. 

Член 15 
Државните органи и самоуправните организа-

ции, освен работните организации, можат до 31 де-
кември 1964 година непосредно да им продаваат на 
функционерите на кои им е определен паушален 
надоместок патнички автомобили во општествена 
сопственост кои не се потребни за вршење на слу-
жбените работи односно дејности на тие органи 
односно организации. 

Сојузниот извршен совет односно републичкиот 
извршен совет ќе ги утврди со решение условите 
на продажбата на патничките автомобили во сми-
сла на ставот 1 од овој член во поглед на опре-
делувањето на цената и начинот и постапката на 
продажбата. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Одлуката за овластување 
на Сојузниот извршен совет да донесе прописи за 
користење на општествените средства за патнички 
автомобили („Службен Лист ва ФНРЈ" , бр. 23/61) 
и прописите донесени врз основа на оваа одлука. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лицт на СФРЈ". 

272. 
Врз основа на членот 32 од Законот за кредит-

ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУ-
ГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за давање потрошувачки кредити 

на работниците, службениците и на другите опре-
делени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55, 18/57 и 53/61) членот 13 се менува 
и гласи: 

„Комуналните банки и стопанските организа-
ции — даватели на кредити можат заради уредно 
враќање На потрошувачкиот кредит да бараат по-
требни обезбедувања. 
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Ако давателите на кредити давањето на потро-
шувачкиот кредит го обусловат со ставање адми-
нистративна забрана на личниот доход (заработка, 
плата, пензија односно инвалиднина), исплатители-
те на личните доходи се должни таквата админи-
стративна забрана уредно да ја спроведат." 

Член 2 
Чл. 14 и 15 се бришат. 

Член 3 
Во членот 21 уводната реченица се менува и 

гласи: 
„Ако е за да се обезбеди враќање на потрошу-

вачкиот кредит ставена на личниот доход админи-
стративна забрана, државните органи, установите, 
стопанските организации и општествените органи-
зации к а ј кои се запослени корисниците на потро-
ш у в а ч к и ^ кредит с ^ должни:". 

Член 4 
Во членот 2̂7 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Ако е за да се обезбеди враќање на потро-

шувачкиот кредит ставена на личниот доход адми-
нистративна забрана, ќе се казни со парична ка-
зна од 5.000 до 20.000 динари за прекршок одговор-
ното лице во стопанската или општествената орга-
низација:". 

Член 5 
Во членот 32 став 1 точка 3 по зборот: „нама-

лат" се додаваат зборовите: „или зголемат". 

Член 6 
Се овластува Сојузниот секретаријат за финан-

сии да го утврди и издаде пречистениот текст на 
Уредбата за давање потрошувачки кредити на ра-
ботниците, службениците и на другите определени 
категории корисници. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 65 
13 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

273. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За-
конот за стопанско-планските мерки во 1964 го црта 
(„Службен лист на* СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за определување највисоките 
продажни цени за определени производи („Слу-
жбен лист на, ФНРЈ" , бр. 16/55 и 23/56 точкава Ш 
се брише. 

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

P. п. бр. 60 
6 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Ст&мболиќ, е. р. 

274. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За-
конот за стопанско-планеките мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 
ДОМАШНАТА ВОЛНА МЕРИНО И ПОЛУМЕРИНО 
И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕ-

НИ СО ПРОМЕТ НА ТЕКСТИЛНИ СУРОВИНИ 

1. Во Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за домашната волна мерино и по-
лумерино и за користење на средствата остварени 
со промет на текстилни суровини („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 5/59 и 12/61) точката 1 се брише. 

2. Во точката 3 стар 2 зборовите: „според точ-
ката 1 од оваа одлука" се бришат. 

Во ставот 3 зборот: „одлука" се заменува со 
зборот: „точка". 

3. Во точката 6 зборовите: „од точ. 1 и 4 на 
оваа одлука" се заменуваат со зборовите: „од точ. 
2 до 4 на оваа одлука". 

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

P. п. бр. 62 
6 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

275. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За -
конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРО-

ДАЖНИ ЦЕЦИ ЗА СУРОВА КОЖА 

1. Одлуката за определуван^ на највисоките 
продажни, цени за сурова кожа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/62 и 42/62) престанува да важи. 

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

P. п. бр. 61 
6 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Нетас Стамболић, е. p. 
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276. 
Врз основа на членот 371 став 4 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и 
организација на управата, Сојузниот секретаријат 
за здравство и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА 

СПРЕМА ЗА ЗВАЊАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ 
РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за стручната спрема за зва-

њата на социјалните работници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/59) во членот 2 ставот 2 се менува 
и гласи: 

„Приправничкиот стаж трае една година." 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 15-2 
28 април 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

з>а здравство и социјална политика, 
Мома Марковиќ, е. р. 

277. 
Врз основа на членот 8 од Законот за фондо-

вите за ризици во трговските претпријатија за про-
мет на земјоделски прехранбени производи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/63), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство, Сојузниот секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 

КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА 
НА ФОНДОТ ЗА РИЗИЦИ 

1. Во Наредбата за земјоделските прехранбени 
производи за кои можат да се користат средствата на 
фондот за ризици („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/63) во точката 1 на крајот точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „свежо месо, 
живина и јајца.". 

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

Бр. 1575/1 , 
9 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, е. р. 

278. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 од Уред-

бата за трговската дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Со-
јузниот секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ ВРШИ ПРОМЕТОТ НА СУРОВА 

КОЖА И ВОЛНА 
1. Во Наредбата за определување условите под 

кои може да се врши прометот на сурова кожа и 

болна („Службен ликгг на ФНРЈ", бр. 14/58, 25/5в, 
3/60 и 16/60), во точката 1 ставот 2 се брише. 

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

„1а. Од производителеките стопански организа-
ции (кланици, земјоделски стопанства, земјоделски 
задруги и др.) можат да купуваат сурова кожа и 
волна овластените трговски претпријатија, инду-
стриските претпријатија и занаетчиските стопан-
ски организации што се занимаваат со преработка 
на сурова кожа и волна, стопанските организации 
што со сурова-кожа и волна снабдуваат занаетчи-
ски организации, како и трговските претпријатија 
што се занимаваат со извоз на сурова кожа и 
волна." 

3. Точката 4 се менува и гласи: 
„4. Овластено трговско претпријатие може за 

понатамошно препродавање да им продава на тр-
говски стопански организации само волна во ори-
гинално пакување, со тоа што декларацијата на ори-
гиналното пакување мора да содржи податоци за 
називот на овластеното трговско претпријатие што 
го извршило пакувањето, како и податок за видот 
и количината на волната." 

4. Точката 6 се менува и гласи: 
„6. Купување и продажба не сурова к о ж а и в о л н а 

помеѓу стопански организации може да се^ врши 
и на посебно организирано аукциско место." 

5. Точ. 7 до 12 се бришат. 
6. Во точката 13 ставот 2 се брише. 
7. Точката 14а се менува и гласи: 
„14а. Овластувањето од точката 13 на оваа на-

редба можат да го добијат и деловни здруженија 
ако ги исполнуваат условите пропишани во точ-
ката 14 на оваа наредба." 

8. Точката 18 се менува и гласи: 
„18. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок имател на приватен занаетчи-
ски дуќан што купува сурова кожа или волна не-
посредно од производители или од стопански орга-
низации што не ( се определени за снабдување на 
занаетчиски организации со сурова кожа и волна." 

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

Бр. 1957/1 
8 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, е. р. 

279. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 5 од У-

редбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство, Сојузниот секретаријат за трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
ДОГОВОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОРАКА 

НА ТУТУН 

1. Во Наредбата за склучување договори за про-
изводство и, испорака на тутун („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/62 и 7/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/64) во тачката 3 ставот 1 се брише. 

Во досегашниот став 2 зборовите: „на чме де-
ловно подрачје се наоѓаат" се бришат. 
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2. Оваа^ наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1969/1 
9 дај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, е. р. 

280. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 од 

Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен-лист на ФНРЈ"% бр. 
49/59, 9Ѕ/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за финансии 
и со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство, Сојузниот секретаријат за општи стопан-
ски работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕД-
БАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПО КОИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ТРГОВСКИТЕ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ КУПУВААТ 
СУРОВА СВИЊСКА КОЖА ОД ИНДИВИДУАЛНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
1. Наредбата за определување на цените по кои 

земјоделските задруги и трговските стопански ср-
ганизации ќе купуваат сурове свињска кожа од 
индивидуални производители („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/60) престанува <да важи. 

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

Бр. 667/1 
12 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац,, е. р. 

281. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за по-

ниските норми на интересот на кредитите за по-
времени обртни средства и на потрошувачките кре-
дити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/61, 31/62 
и 42/62), во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии, Народната банка, донесува 

Р Е Ш Б Н И Е 
ЗА ОТОПИТЕ НА ИНТЕРЕСОТ НА КРЕДИТИТЕ ЗА 
ИЗВОЗ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

1. Кредитите за извоз на опрема и бродови на 
кредит и за изведување инвестициони работи во 
странство на кредит, што се даваат под условите 
под кои се даваат комерцијалните кредити, можат 
деловните банки да ги одобруваат со интерес по 
стопи пониски од интересната стопа по која го 
плаќаат интересот на средствата што ги добиваат 
ОД друга банка за давање на тие видови кредити. 

Интересните стопи што ги утврдуваат делов-
ните банки во смисла на ставот 1 од оваа точка, 
ве можат да бидат .пониски од 3% годишно. 

2. Надоместокот на разликата помеѓу интере-
сот за кредитите што ги дале по пониски стопи на 
интересот^ во смисла на точката 1 од ова решение, 
и интересот што го плаќаат на средствата добиени 
од друга ба^ка за -давање на кредитите наведени 
во точката 1 од ова решение, деловните банки ќе 
го остваруваат според одредбата на точката 8 од 
Одлуката за пониските норми на интересот на кре-
дитите за повремени обртни средства и на потро-
ш у в а ч и т е кредити, без оглед на тоа дали делов-
ната банка го дала кредитот од своите средства или 

од средствата добиени од други банки за давање 
на тие видови кредити. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка ќе се при-
менува и на кредитите од точката 1 на ова реше-
ние што ги одобриле деловните банки до денот на 
влегувањето во сила на ова решение во поглед на 
обврските што стасуваат по влегувањето во сила 
на ова решение. 

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

О. бр. 23 
21 април 1964 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
др Никола Миљанић, е. р. 

282. 

Врз основа на членот 86 во врска со членот 89 
став 3 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр.-49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 
16/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот за формирањето 
на единствени стопански комори („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62), претставниците на советите 
на Сојузната стопанска комора за земјоделство и 
прехранбена индустрија, за трговија, за стопански 
односи со странство и на Главниот сојуз на земјо-
делските задруги на Југославија на состанокот одр-
жан на 27 април 1964 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИ-

СОКИТЕ ЦЕНИ НА ИМЕНКАТА 
1. Претставниците на советите на Сојузната сто-

панска комора за земјоделство и прехранбена ин-
дустрија, за трговија, за стопански односи со стран-
ство и на Главниот сојуз на земјоделските задруги-
на Југославија на состанокот одржан на 27 април 
1964 година во Сојузната стопанска комора се дого-
ворија да го укинат Договорот за највисоките цени 
на пченката („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/63). 

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

Бр. 2134/16 
13 мај 1964 година 

Белград 
Сојузна стопанска комора 

Потпретседател, 
Душан Богданов, е. р. 

283. 
Врз основа на членот 86 во врска со членот 89 

став 3 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 
16/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот за формирањето 
на единствени стопански комори („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62), претставниците на советите на 
Сојузната стопанска комора за земјоделство и пре-
хранбена индустрија, за трговија, за стопански од-
носи со странство и на Главниот сојуз на земјодел-
ските задруги »а Југославија на состанокот одржан 
на 27 април 1964 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСО-

КИТЕ ЦЕНИ НА СВИЊИ, ГОВЕДА И ОВЦИ 
1. Претставниците на советите на Сојузната 

стопанска комора за земјоделство и прехранбена 
индустрија, за трговија, за стопански односи со 
странство и на Главниот сојуз на земјоделските за-
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други на Југославија на состанокот одржан на 27 
април 1964 година во Сојузната стопанска комора 
се договорија да го укинат Договорот за највисо-
ките цени на свињи, говеда и овци („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 41/63). 

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

Вр. 2134/16 
13 мај 1964 година 

Белград 
Сојузна стопанска комора 

Потпретседател, 
Душан Богданов, е. p. 

У К 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 ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАМБОЏА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КАМБОЏА 

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

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Камбоџа. 

II 
Се назначува 
Бошко Накиќ, досегашен ополномоштен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Камбоџа. 

I II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр, 2 
7 мај 1964 година 

Белград 
Претседател нџ, 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А , 
Врз основа на членот 23 став 3 од Законот за 

општественото книговодство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/59 и 30/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО КНИГОВОДСТВО 

За помошник генерален директор на Службата 
на општественото книговодство се назначува Бран-

ко Дрезга, директор на Дирекцијата за персонални 
работи на Службата на општественото книговод-
ство. 

Б. бр. 38 
& мај. 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 
оснивање Комисија за соработка со меѓународните 
здравствени организации, Национален комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за 
Меѓународна организација на трудот (МОР) („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), во врска со членот 15 
од Законот за организацијата и работата на .Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНА-

РОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОР) 

1. За претседател и членови на Југословенската 
национална комисија на Меѓународна организација 
на трудот (МОР) се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Антон Подајнер, потпретседател на Централ-

ниот одбор на Синдикатите на работниците на ин-
дустријата и рударството-на Централниот совет на 
Сојузот на синдикатите на Југославија; 

за членови: 
2) др Борислав Благоев, професор на Економ-

скиот факултет во Скопје; 
3) Јанко Димиќ, секретар на Службата за уна-

предување и развој на стопанството на Сојузната 
стопанска комора; 

4) др Руди Киевски, професор на Правниот ф а -
култет во Љубљана; 

5) Марјан Логар, помошник секретар за труд на 
Социјалистичка Република Хрватска; 

6) Новак Мати јатевиќ , раководител на Секто-
рот за меѓународни врски во Сојузниот завод за 
продуктивност на трудот; 

7) др Ратко Пешиќ, професор на Правниот ф а -
култет во Нови Сад; 

8) Јован Поповиќ, помошник сојузен секретар 
за труд; 

9) Рафаел Табор, секретар на Централниот со-
вет на Сојузот на синдикатите на Југославија; 

10) др Милан Шаховиќ, научен соработник во 
Институтот за меѓународна политика и стопанство; 

И) Милорад Зориќ, директор на Сојузниот завод 
за социјално осигурување. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение 
престанува да важи Решението за измена и допол-
нение на Решението за именување членови на Југо-
словенската национална комисија за Меѓународна 
организација на трудот (МОР) — („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/58 и 40/58). 

Б. бр. 39 
6 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. P-
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Врз основа на членот 3 став 1 од Уредбата за 
осниваше Југословенска национална комисија за 
соработка со Организацијата на обединетите нации 
за исхрана и селско стопанство (ФАО) — („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 41/53), во врска со чле-
нот 15 од Законот за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет 'донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАЦОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТ-
КА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ ЗА ИСХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛСТВО (ФАО) 

1. За претседател и членови на Југословенската 
национална комисија за соработка со Организаци-
јата на обединетите нации за исхрана и земјодел-
ство (ФАО) се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Петар Зечевиќ, претседател на советот за зе-

мјоделство и прехранбена индустрија на Сојузната 
стопанска комора и директор на Земјоделскиот ком-
бинат „Београд"; 

за членови: 
2) др инж. Франце Адамич, професор на Био-

техничкиот факултет во Љубл>ана; 
3) Душан Аврамов, директор на Дирекцијата за 

исхрана, Белград; 
4) инж. Владимир Дам јановиќ, началник во Со-

јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство 
и секретар на Југословенската национална коми-
сија за соработка со организацијата ФАО; 

5) Миљенко Грубелић директор на Управата 
за рибарство на Секретариjattfr за земјоделство на 
Соци ј а листичка Република Хрватска; 

6) инж. Борис Грујоски, професор на Шумар-
скиот факултет во Скопје; 

7) инж. Милун Ивановиќ, државен потсекре-
тар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство; 

8) Ибрахим Латифиќ, заменик директор на 
Сојузниот завод за статистика; 

9) инж. Бранислав Милосављевиќ, професор на 
Земјоделскиот факултет во Белград; 

10) инж. Јосип Мимица, секретар на Одборот за 
земјоделство на Сојузниот собор на Сојузната скуп-
штина; 

11) Иван Новак, директор на Југословенскиот 
центар за земјоделство и шумарсвто во Белград; 

12) Ј о ж е Новиншек, директор на Дирекцијата за 
анализи и статистики на. Југословенската земјодел-
ска банка; 

13) Звонко Пе{>ишиќг ополномоштен министер во 
Државниот секретаријат за надворешни работи; 

14) Светолик Поповиќ, директор на Институтот 
за економика на земјоделството во Белград; 

15) Исидор Савиќ, професор на Ветеринарниот 
факултет во Белград; 

16) др инж. Абдурахман Тупара, виш предавач 
на Економскиот факултет во Сараево. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение 
престанува да важи Решението за именување за 
членови на Југословенската национална комисија 
за соработка со Организацијата за исхрана и сел-
ско стопанство на Обединетите наци (ФАО) — („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/54). 

Б. бр. 36 
6, мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот И од Законот за Југосло-
венската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/62 и 53/62), во врска со членот 15 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Југосло-
венската лотарија се именуваат: 

1) Марко Чанчаревић советник во Сојузниот 
секретаријат за финансии; 

2) Милоица Давидовиќ, секретар на Централ-
ниот одбор на Сојузот на инвалидите на трудот на 
Југославија; 

3) Никола Ѓорѓевиќ, секретар на Градскиот од-
бор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија, Белград и пратеник на Собранието 
на Социјалистичка Република Србија; 

4) Саша Јаворина, секретар на Сојузниот одбор 
на Сојузот на здружени јата. на борците на Народно-
ослободителната војна на Југославија; 

5) Драган Мартиновиќ, претседател на Управ-
ниот одбор на Југословенскиот завод за физичка 
култура; 

6) Горѓе Мииќ, редовен професор на Земјодел-
скиот факултет во Белград; 

7) Мила Нешовиќ, член на Претседателството на 
Советот на организациите и установите за воспиту-
вање на деца на Југославија „Општество и воспи-
тување"; 

8) Блажимир Оцокољиќ, стручен соработник на 
Заводот за јавна управа на Социјалистичка Репу-
блика Србија и потпретседател на Сојузот на орга-
низациите за физичка култура на Социјалистичка 
Република Србија; 

9) Јован Одавиќ, секретар на Сојузниот одбор 
на Сојузот на глувите на Југославија; 

10) Љубица Перовиќ, советник во Сојузниот 
секретаријат за здравство и социјална политика; 

11) Анѓелка Радуновић советник во Сојузниот 
секретаријат за буџет и организација на управата; 

12) Мара Ру пена - Ос ол ник, генерален секретар 
на Централниот одбор на Југословенскиот Црвен 
крст; 

13) Јово Угрчиќ, пратеник на Сојузната скуп-
штина; 

14) Стеван Узелац, претседател на Сојузниот од-
бор на Сојузот на слепите на Југославија; 

15) Тодор Вујасиновкќ, член на Претседател-
ството на Советот на народната Техника на Југо-
славија. 

2. Главниот директор и претседателот на Сове-
тот на работниот колектив на Југословенската ло-
тарија се членови на Управниот одбор според сво-
јата положба. 

3. Претседателот и потпретседателот на Управ-
ниот одбор на Југословенската лотарија ги избира 
Управниот одбор од својата средина. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение пре-
станува да важи Решението за именувале Управен 
одбор на Југословенската лотарија („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 37/62). 

Б. бр. 37 
6 мај 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 
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ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 17 од 30 април 1964 година обја-
вува: 

Заклучоци за понатамошниот развој на основ-
ното образование; 

Заклучоци за десетгодишниот развиток на ин-
ституциите за образование на втор степен на обра-
зование (1952—1962); 

Заклучоци за развитокот на високото школство 
во Србија од 1953—1963 година; 

Правилник за измена на - Правилникот за орга-
н и з а м јата и работата на Секретаријатот за земјо-
делство и шумарство на Извршниот совет на На-
родното собрание на Н Р Србија; 

Исправка на Одлуката за задолжително здрав-
ствено реосигурување во 1964 година. 

Во бројот 18 од 9 мај 1964 година објавува: 
Заклучоци за мерките за унапредување на ор-

ганизацијата и работата на службата на санитар-
ната инспекција во СР Србија; 

Уредба за постапката за спроведување првите 
избори на органи на управувањето во работните 
организации; 

Одлука за патничката тарифа на бродовите во 
внатрешната пловидба во речниот сообраќај; 

Одлука за определување единствена стопа по 
која ќе се издвојуваат средства за Републичкиот 
завод за запослување работници и за учеството на 
заводите на автономните покраини во приходите 
на Републичкиот завод за з аложување на работни-
ци во 1964 година; 

Одлука за ограничување на запишувањето на 
студенти на одделни високошколски установи во 
СР Србија во учебната 1964-1965 година 

Во бројот 19 од 16 мај 1964 година објавува: 
Одлука за основање определени одбори на Со-

цијално-здравствениот "собор на Собранието на СР 
Србија; 

Одлука за изборот на претседатели и членови 
на определени одбери на Социјално-здравствениот 
собор на Собранието на СР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалисти-
чко Република Хрватске во,бројот 15 од 23 април 
1964 година објавуваат: 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за спортскиот риболов, на море. 

•Во бројот 16 од 30 април 1964 година објавуваат: 
Закон за организирање служби за вршење вна-

трешни работи во општините; 
Заклучоци за општественото самоуправување 

во работните организации што Ершат дејност или 
работи од посебен општествен интерес; 

Одлука за основање Правен совет; 
Решение за именување и разрешување на чле-

нови на Комисијата за физичка култура; 
Решение за разрешување на секретгрот на Ко-

мисијата за физичка култура; 
Решение за именување секретар на Комисија-

та за физичка култура; 
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Решение за разрешување на потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за буџет и општа управа; 

Одлука за определување на стоките на додај -
ниот придонес за инвалидско осигурување за 1964 
година. 

Во бројот 17 од 7 мај 1964 година објавуваат: 
Закон за избирањето и отповикот на членови 

на работничките совети и други органи на управу-
вањето во работните организации; 

Одлука за осигурување средства за отстрану-
вање на последиците од земјотресот во око ли јата 
Осиек; ' 

Одлука за наградување научни работници. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

271. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за користење на патнички автомо-
били во општествена сопственост и за 
начинот на располагање со општестве-
ните средства за користење на патнички 
автомобили — — — — — — — — 393 
Основен закон за користење на патнички 
автомобили во општествена сопственост 
и за начинот на располагање со опште-
ствените средства за користење на пат-
нички автомобили — — — — — — 393 

272. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за давање потрошувачки кредити на ' 
работниците, службениците и на другите 
определени категории корисници — — 394 

273. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување највисоките продажни цени за 
определени производи — — — — — 395 

274. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени 
за домашната волна мерино и полуме-
рино и за користење на средствата оства-
рени со промет на текстилни суровини — 395 

275. Одлука За престанок на важењето на 
Одлуката за определување на највисо-
ките продажни цени за сурова кожа — 395 

276. Правилник за измена на Правилникот за 
стручната спрема за звањата на социјал-
ните работници — — —, — — — — 396 

277. Наредба за дополнение на Наредбата за . 
земјоделските прехранбени производи за 
кои можат да се користат средствата на 
фондот за ризици — — — — — — 396 

278. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за определување условите под 
кои може да се врши прометот на сурова 
кожа и волна — — — — — — — 396 

279. Наредба за измена на Наредбата за склу-1 

чување договори за производство и ис-
порака на тутун — — — — — — 396 

280. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за определување на цените по* 
кои земјоделските задруги и трговските 
стопански организации ќе купуваат су-
рова свињска кожа од индивидуални 
производители — — — — — — — 397 

281. Решение за стопите на интересот на 
кредитите за извоз на опрема и бродови 
и за изведување инвестициони работи во 
странство — — — — — — — — 397 

282. Договор за укинување на Договорот за 
највисоките цени на пченката — — — 397 

283. Договор за укинување на Договорот за 
најриг^хтттр цепи на свињи, говеда и овци 397 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 


