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572. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАН-

СКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за стопанско-планските мерки во 
1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 19 октомври 1964 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 19 
октомври 1964 година: 

П. P. бр. 86 
20 октомври 1964 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 
1964 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за стопанско-планските мерки во 

1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 
31/64) во членот 35 ставот 1 се менува и гласи: 

„Општествено-политичките заедници не можат 
да трошат од приходите на буџетот што ќе ги о-
стварат во 1964 година 10% до 30 септември 1964 
година, а 15°/о од 1 октомври 1964 година." 

Член 2 
По членот 38 се додава нов оддел со дванаесет 

членови, кои глават: 

„5. Употреба на средствата наменети за 
инвестиции 

Член 38a 
. Корисниците на општествениот имот не можат 

од 20 октомври Г964 година да отпочнуваат изградба 
на нови административни fr управни згради. 

Член 386 
Од 20 октомври 1964 година давателите на кре-

дити и инвеститорите се должни од средствата од 
кои го вршат финансирањето на инвестициите, при 
исплатите за инвестиции да пресметаат 25°/о од из-
носот на исплатите и тој износ да го уплатат на по-
себна сметка к а ј Службата на општественото книго-
водство к а ј која се води жиро-сметката на давате-
лот на кредитот односно инвеститорот. 

За административните и управните згради од 
членот 38а на овој закон чија изградба е започната 
пред 20 октомври 1964 година издвојувањето во сми-
сла на ставот 1 од овој член се врши по стопа 
од 40°/о. 

Член 38в 
Исплатите за аванси извршени до 20 октомври 

1964 година се сметаат како исплати за инвестиции 
извршени до тој ден. 

Член 38г -
Одредбите на членот 386 на овој закон ќе се 

применуваат и на исплатите што се вршат од сред-
ствата по обезбедувањата дадени за исплата на ин-
вестиции во смисла на Уредбата за обезбедувањата 
за плаќање на обврските по договорите помеѓу ко-
рисниците на општествен имот („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 53/61). 

Член 38д 
Износот на кредитот што давателите на креди-

тот го договориле со инвеститорот се намалува за 
износот што давателите на кредитот го издвојуваат 
на посебна сметка во смисла на чл. 386 и 38г од 
овој закон. 

Член 38ѓ 
Инвеститорите и изведувачите на работите од-

носно испорачувачите на опремата спогодбено ќе ги 
регулираат меѓусебните односи што произлегуваат 
од примената на одредбите на чл. 386, 38г и 38д од 
овој закон. 

Ако не се постигне спогодба помеѓу инвестито-
рот и изведувачот на работите односно испорачу-
вачот на опремата, изведувачот на работите односно 
испорачувачот на опремата може да ја запре по-
натамошната инвестициона изградба односно изра-
ботка на инвестиционата опрема, откако ќе го из-
врши неопходното конзервирање на работите. 

Трошоците за конзервирање на работите од ста-
вот 2 на овој член паѓаат на товар на инвеститорот. 

Член 38е 
Средствата за изведување на посебната сметка 

к а ј Службата на општественото книговодство во сми-
сла на членот 35 став 1 и чл. 386 до 38г од овој за-
кон, давателите на кредитите и инвеститорите мо-
жат да ги користат според прописите што зависно 
од движењето во стопанството ќе ги донесе Соју-
зната скупштина. 

На средствата од ставот 1 на овој член не се 
плаќа интерес. 

Давателите на кредитите и инвеститорите не* 
плаќаат интерес според Законот за интересот на 
фондовите во стопанството на средствата издвоени 
во смисла на ставот 1 од овој член. 

Член 38ж 
Одредбите на членот 386 став 1 од овој закон 

нема да се применуваат на исплатите што се одне-
суваат на инвестиционите вложувања за: 

1) хидроелектрани и термоелектрани, топлани, 
далноводи, трафостаници и расклопни постројки за 
напон од 35 и над 35 kV; 
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2) рудници на камен и мрк јаглен и лигнит, 
вклучувајќи ги и еепарациите, коксарниците, су-
шарниците, брикдтниците и плинарниците 

3) објекти за експлоатација на сурова нафта и 
природен гас и рафинерии на нафта; 

4) рудници на железна руда, објекти за флота-
ција и облагородување на железна руда, како и 
железарници, освен погоните на железарници што 
спаѓаат во металопреработувачката гранка; 

5) рудници на обоени метали, објекти за обла-
городување на обоени метали и за производство на 
глиница и објекти за производство на обоени ме-
тали; 

6) рудници на сол; 
7) геолошки и рударски истражувања; 
8) објекти за производство на огноотпорен мате-

ријал, за производство на азбестно-цементни про-
изводи и цементарници; 

9) објекти за производство на сулфурна кисе-
лина, вештачки ѓубриња од сите видови, сода (на-
триум карбонат), фармацеутски суровини и антиби-
отици, и објекти за производство на вискоза како 
И мономери за хемиски влакна и пластични маси; 

10) објекти за производство на префабрикувани 
елементи за ѕидање; 

11) објекти за производство на дрвесина, целу-
лоза и хартија, чија изградба е започната пред 1 
октомври 1964 година; 

12) објекти што се наменети за зголемување на 
извозот според договорите склучени со банката; 

13) објекти во областа на земјоделството, вклуч-
у в а ј ќ и ги и објектите за производство на сточна 
храна, сладниците и масларниците; 

14) објекти за подигање, одгледување и експлоа-
тација на шуми; 

15) објекти на железничкиот, речниот и поштен-
ско-телефонско-телеграфскиот сообраќај; 

16) странска опрема за друмски сообраќај, врз 
основа на договорите склучени до 30 септември 1964 
година; 

17) странска опрема за авионски сообраќај, врз 
основа на договорите склучени до 30 септември 1964 
година; 

18) бродови за поморски сообраќај; 
19) морски луки; 
20) Јадранскиот пат, патот „Братство—единство", 

патот Ниш—Димитровград и патот Жупања—Сара-
ево—Матковиќ, како и другите јавни патишта во 
чија изградба и реконструкција не се употребува 
цемент и бетонско железо; 

21) објекти за сместување на земјоделски и пре-
хранбени производи и продажен простбр за трго-
вијата на мало; 

22) изградба и реконструкција на објектите со 
кои ќе се обезбеди зголемување на сместувањето, 
исхраната, превозот и други услуги со кои се уна-
предува туристичкиот промет на странци; 

23) објекти на услужното занаетчиство и сер-
висите за услуги на домаќинството; 

24) станбени згради со подготовка на земјиште 
за нивната изградба, објекти на водовод и канали-
зација и училишни објекти; 

25) инвестиции на стопански недоволно разви-
ените подрачја што се финансираат во целина или 
делумно од средствата на федерацијата наменети за 
нивниот побрз стопански развој; 

26) објекти за изградба на Скопје, Славонски 
Врод и околните места, што претрпеле штета на 
згради поради земјотресот; 

27) објекти амбулантни, поликлинички и диспан-
Зерски и објекти на установи за детска заштита. 

Член 38з 
Одредбите на членот 386 став 1 од овој закон 

нема да се применуваат: 
1) на исплатите за инвестиции што инвестито-

рите ги вршат од средствата на својот деловен 
фонд и амортизацијата; 

2) на исплатите за инвестиции што се финан-
сирани од странски заеми, а се завршени до 30 сеп-
тември 1964 година. 

Член 38ѕ 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

Инвестициите што служат за потребите на Југосло-
венската народна армија. 

Член Зби 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да донесува, по потреба, поблиски прописи за тоа 
кои згради во смисла на членот 38а и 386 став 2 
од овој закон се сметаат како административни 
односно управни згради и што се смета како отпо-
чнување на нивната изградба. 

Член 38ј 
Сојузните секретари, според дејноста за која се 

надлежни, а во спогодба со сојузниот секретар за 
општи стопански работи, донесуваат, по потреба, 
поблиски прописи за тоа кои објекти се опфатени 
со одредбите на членот 38ж од овој закон." 

Член 3 
.Членот 41 се брише. 

Член 4 
Во членот 42 ст. 2 и 3 се заменуваат со три 

нови става, кои гласаат: 
„Средствата на орочените депозити со рок за 

враќање односно отказ пократок од една година и 
средствата прибавени <со издавање обврзници и бла-
гајнички записи со рок за враќање пократок од 
една година не можат да се користат за давање кре-
дити за вложување во основни средства и трајни 
обртни средства. 

Народната банка ќе определи кои средства на 
деловните банки, покрај орочените средства со от-
казен рок подолг од една година, се сметаат како 
орочени депозити што можат да се употребат за 
давање кредити за намените од ставот 1 на овој 
член, со тоа кредитите првенствено да се одобру-
ваат за користење постојните услови за производ-
ство во случаите кога со помали вложувања се 
остварува во пократко време зголемување на про-
изводството на стоки за извоз. 

Народната банка може да ги определи роковите 
во кои деловните банки се должни од средствата од 
ставот 1 на овој член да обезбедат покритие за кре-
дитите дадени за целите наведени во тој став од 
средствата од ставот 2 на овој член и од сред-
ствата што не се орочени депозити со рок за вра-
ќање подолг од една година ниту според одлуката 
на Народната банка донесена во смисла на ставот 
3 од овој член се сметаат како орочени депозити.'4 

Член 5 
Кредитите што до денот на влегувањето во сила 

на овој закон се одобрени од средставта наведени 
во членот 42 став 4 од Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1964 година ќе се отплатат под 
условите предвидени со договоров за кредит. 

Член 6 
Средствата со кои федерацијата учествува во 

финансирањето на инвестициите во 1964 година, а 
кои се предвидени во вкупен износ од 432.500 ми-
лиони динари (член 4 од Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1964 година) се намалуваат за 34.000 
милиони динари. 

Намалувањето на износот на средствата во 
смисла на ставот 1 од овој член се однесува на 
средствата што треба да се остварат од заемот што 
ќе го распише федерацијата во земјата а се наме-
нети за финансирање на инвестициите преку Југо-
словенската инвестициона банка. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 
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573. 

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 ЗАКОНОТ ЗА ЗГОЛЕ-

МУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

Се прогласува Законот за зголемуваше на пен-
зиите, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 19-октомври 19-64 година 
и на седницата на Социј а л но-здравствениот собор 
од 13 октомври 1964 година. 

П. Р. бр. 87 
20 октомври 1964 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р-

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

Член 1 
На уживателите на инвалидска, лична и фами-

лијарни пензија им се зголемуваат месечните износи 
на вкупните постојани пензиски примања за 1.500 
динари, за да им се надомести зголемувањето на 
цените на определени предмети за лична потрошу-
вачка до кое дојде според посебни прописи. 

Износите на зголемувањето на пензиите според 
одредбите на овој закон припаѓаат од 1 август 1964 
година, а на лицата што со право на пензија ќе се 
здобијат по 1 август 1964 година — од денот на сте-
кнувањето на тоа право. 

Член 2 
По исклучок од членот 1 на овој закон, не се 

зголемуваат пензиите: на зашилените уживатели на 
пензија (на кои им се исплатува само определен дел 
пензија или не им се исплатува пензија), како и на 
уживателите на пензија што живеат1 во странство. 

Член 3 
При утврдувањето на просечниот личен доход 

според кој осигуреникот се распоредува во осигу-
ренички разред заради определување на пензискиот 
основ, просечните месечни износи на личните дохо-
ди остварени по 1 август 1964 година се сметаат на-

. малени За 1.500 динари на име зголемување на лич-
ните доходи ако личните доходи се наголемени на ј -
малку за тој износ, и за 400 динари на име зголему-
вање на личните доходи до тој ден во смисла на 
точката 7 став 2 од Одлуката за воведувања посе-
бен додаток на пензиите во 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/61, 22/62 и 53/62). „ 

Член 4 
Износот на посебниот додаток што им припаѓа 

на учесниците на Народноослободителната војна и 
на Шпанската граѓанска војна според членот 265а 
од Законот за пензиското осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 
22/62 и 53/62) се определува од 1 август 1964 година 
во височина на разликата помеѓу просекот на 
остварените .лични доходи и износот од 27.900 ди-
нари. 

Член 5 
г Зголемувањето на пензијата според овој закон 
ке се исплатува по службена должност и без доне-
сување решение, заедно со пензијата. 

Член 6 
Зголемувањето на пензијата според овој закон 

не се засметува во приходот на корисникот односно 
на неговото домаќинство кој се зема предвид за 
стекнување или губење на некое право. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

574. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративана Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за воените инвалиди од војните, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-, 
јузниот собор од 15 септември 1964 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор од 
13 октомври 1964 година. 

П.Р. бр. 83 
14 октомври 1964 годиш* 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател на Републиката, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди од војните 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63) во членот 22 
став 1 зборовите: „12.000 динари" се заменуваат со 
зборовите: „13.500 динари". 

Член 2 
Во членот 26 став 2 во точката 1 зборовите: 

„16.U00 динари" се заменуваат со зборовите: „18.500 
динари", а во точката 2 зборовите: „10.500 динари", 
се заменуваат со зборовите: „12.000 динари", а во 
точката 3 зборовите: „15.000 динари" се заменуваат 
со зборовите: „17.500 динари". 

Член 3 
Во членот 30 став 1 на крајот по зборовите: 

„тој додаток" се додаваат зборовите: „и над изно-
сите определени во членот 26 став 2 од овој закон". 

Член 4 
Овој закон влегува во- сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ" а, ќе се при-
менува од 1 август 1964 година. 
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575. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот н.а Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОШТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НА ЗА-

ДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
помошта на членовите на фамилиите чии хранител]! 
се на задолжителна воена служба, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 15 септември 1964 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор од 13 октомври 
1964 година. 

П. Р. бр. 84 
14 октомври 1964 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател на Републиката, 

Александар Ранковиќ, е. p. 
Претседател 

на Сојузната скупштина 
Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОШТА НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ 

СЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за помошта на членовите на фами-

лиите чии хранители се на задолжителна воена 
служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/59, 48/59, 
10/61, 52/61 и 53/62) во членот 11 став 1 зборовите: 
„10.500 динари" се заменуваат со зборовите: „12.000 
динари". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 август 1964 година. 

576. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративана Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ДОНЕ-
СУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА, УПРАВУВАЊЕТО И ФИНАНСИРА-

ЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Уредбата за донесување републички про-
писи за организацијата, управувањето и финанси-
рањето на социјалните установи, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 16 јуни 1964 година и на седницата на Со-
нија лно-здравствениот собор од 13 октомври 1964 
година. 

П. Р. бр. 85 
14 октомври 1964 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател на Републиката, 

Александар Ранковиќ, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА, УПРАВУВАЊЕТО И ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Уредбата за донесување републички прописи за 

организацијата, управувањето и финансирањето на 
социјалните установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

577. 

Врз основа на членот 176 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 19 октомври 1964 година и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор од 13 октомври 1964 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА 

НА ДОДАТОК НА ПЕНЗР1ЈА ВО 1964 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за исплата на додаток на пен-
зија во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/64) по точката 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„За. На уживателите на пензија од точката 1 
на оваа одлука, како и на уживателите на пензија 
на кои им е признаено правото на примање пензија 
по 31 декември 1963 година но најдоцна со денот 
31 јули 1964 година, ќе им се исплати еднократен 
додаток во износ од 7.500 динари заедно со пензи-
јата за ноември 1964 година, со тоа што во поглед 
на исплатувањето на. овој додаток се применуваат 
и одредбите на точката 1 став 2 и точката 2 на 
оваа одлука. До преведувањето на пензиите според 
новиот закон за пензиското осигурување на овие 
уживатели ќе им се исплатува со вкупните месечни 
примања и додаток во износ од 1.500 динари месечно, 
и тоа од 1 јануари 1965 година и понатаму " 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 163 

20 октомври 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

на Социјално-здравстве- на Сојузниот 
ниот собор, собор, 

Олга Врабич, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

578. 
Вр основа на членот 176 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 19 октомври 1964 година и на седницата на Соци-
ј а л н о ^ дравствениот собор од 13 октомври" 1964 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА 
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И 
МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СПОРЕД 

ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД 
ВОЈНИТЕ 

1. Според одредбите на оваа одлука ќе им се 
исплати еднократен додаток на уживателите на 
лична и фамилијарна инвалиднина на кои според 
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Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/61 и „Службен лист н а СФРЈ", 
бр. 8/64 и 42/64 односно според Уредбата за 
професионалната рехабилитација на воените ин-
валиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/60 и 10/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 42/64) 
им е признаено правото на инвалидски додаток од-
носно на материјално обезбедување за октомври 
1964 година, ако не се уживатели на пензија. 

2. Еднократниот додаток ќе се исплати во ви-
сочина од 7.500 динари. 

3. Еднократниот додаток ќе го исплати по служ-
бена должност општинскиот орган на управата што 
го исплатува инвалидскиот додаток односно мате-
ријалното обезбедување, без донесување решение. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 162 
20 октомври 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
На Социјалио-здравствениот на Сојузниот 

собор, собор, 
Олга Врабич, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

579. 

Врз основа на членот 26 став 4 и чл. 28 и 30 став 
1 од Законот за воените инвалиди од војните („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 13/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", 42/64), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК 

Член 1 
/ 

Во Уредбата за инвалидскиот додаток („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 53/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/64) во членот 7 став 3 зборовите: „3.000 
динари" се заменуваат со зборовите: „4.000 динари". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Износот на општиот инвалидски додаток зао-

кружен според ставот 3 од овој член, им се зголе-
мува за 2.000 динари месечно на корисниците чие 
домаќинство нема приход од земјоделство, а за 1.500 
динари месечно на другите корисници — ако не се 
уживатели на пензија.*4 

Член 2 
Во членот 20 ставот 4 се менува и гласи: 
„Износот на посебниот инвалидски додаток заок-

ружен според ставот 3 на овој член, им се з а л е м у в а 
за 3.500 динари месечно на децата чие домаќинство 
нема приход, од земјоделство, а за 1.500 динари ме-
сечно на другите деца — ако не се уживатели на 
пензија. Ако децата се уживатели на пензија изно -
сот на посебниот инвалидски додаток им се зголе-
мува само на децата чие домаќинство нема приход 

земјоделство, и тоа за 1.500 динари месечно." 

Член 3 
Членот 21 а се брише. 

Член 4l 
Зголемувањето на личниот доход од работен 

однос, на давањата по основот на социјално осигу-
рување, на додатокот на деца и на другите при-
мања што се земаат предвид при; определувањето 

на општиот и посебниот инвалидски додаток, наста-
нато врз основа на прописите донесени во врска со 
зголемувањето на цените на определени земјоделски 
и индустриски производи, нема да се зема предвид 
при утврдувањето на правато на општ и посебен 
инвалидски додаток и при определувањето на ви-
сочината на истите. 

Член 5 
Зголемувањето на општиот и посебниот инвалид-

ски додаток го исплатува општинскиот орган на уп-
равата надлежен за исплата на инвалидските при-
надлежности по службена должност и пред донесу-
вањето на формално решение. 

Член 6 
Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа уредба престанува да важи Одлуката за зголе-
мување на инвалидскиот додаток („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62). 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 август 1964 година. 

Р. п. бр. 123 
15 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

580, 

Врз основа на членот 41 став 2 од Законот за 
воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13'763 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/64), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за професионалната рехабилита-

ција на. воените инвалиди од војните („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 41/60 и 10/61) во членот 16 став 2 
на крајот по зборовите: „како 100 динари" се додава 
запирка и зборовите: „па заокружениот износ се 
зголемува за 10% без понатамошно заокружување". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Износот н-а материјалното обезбздување ут-

врден според ст. 2 и 3 на овој член им се зголемува 
за 2.000 динари месечно на корисниците чие- домаќи-
нство нема приход од земјоделство, а за 1.500 динари 
месечно — на другите корисници." 

Член 2 
Зголемувањето на личниот доход од работен од-

нос, давањата по основот на социјално осигурување, 
додатокот на деца и на другите примања што се 
земаат предвид при определувањето на материјал-
ното обезбедување, настанато врз основа на пропи-
сите донесени во врска со зголемувањето на цените 
на определени земјоделски и индустриски произ-
води, нема да се зема предвид при утврдувањето 
на правото на материјално обезбедување и височи-
ната на истото. 

Член 3 
Зголемувањето на материјалното обезбедување 

од членот 1 на оваа уредба го исплатува о п ш т и -
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мекиот орган на управата надлежен за исплата на 
инвалидските припад лежности по службена долж-
ност и пред донесувањето на формално решение. 

Член 4 
Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа уредба престануваат да важат: чл. 2 и 4 од 
"Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
професионалната рехабилитација на воените. инва-
лиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61) 
и Одлуката за зголемување на материјалното обез-
бедување за време на рехабилитација на воените 
инвалиди од војните (.,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/62). 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува о д 1 август 1964 година. 

Р.п. бр. 124 
15 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. p. 

582. 

Врз основа на членот 7 стг.в 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1964 година (..Службен лист на 
СФРЈ", бр, 52/63) и членот 47 став 1 точка 4 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина (..Службен лист на СФРЈ", бр. 52 ОЗ и 31/64), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА 

И РЖ ОД РОДОТ НА 1964 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување посебна пре-
мија за пченица и 'рж од родот на 1964 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/64) во точката 
1 се додаваат два нови става, кои гласат: 

„За сите количини мдркантилна пченица од ста-
вот 1 на оваа точка, покрај посебната премија во из-
нос од 5 динари, се исплатува и дополнителна посебна 
премија за пченица од квалитетот 70 kg хектоли-
тарска тежина или помал« тежина, и тоа во след-

ените износи: 
за хектолитарска тежина 

во kg 
70 
69 
68 
-67 
бб 
65 
64 
63 
62 и под 

износ на премината 
Дин/kg 

0,40 
1,60 
2,80 
4,00 
5,20 
6,40 
7,60 
8,80 

10,00 

581. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичката Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со членот 15 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО БРАЗИВИЛ — РЕПУБЛИКА КОНГО 
(БРАЗАВИЛ) 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Бразавил — 
Република Конго (Бразавил). 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3 Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 144 
8 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. 

Посебните премии рд ст. 3 и 2 на оваа точка 
сочинуваат надоместок кој по исклучок се испла-
тува поради слабиот род и квалитет на пченицата и 
'ржта во 1964 година." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето ео „Службен лист на СФРЈ4'. 

P. п. бр. 147 
14 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
И стар Стамболић е. р. 

583. 

Врз основа на членот 11 став 3 од Законот за 
помошта на членовите на фа мисиите чии хранител*! 
се на задолжителна воена служба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/50, 46/59, 10/61, 52/61 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/64), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛ!! 

СЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

1. Во Одлуката за зголемување на паричната 
помош на членовите на фамилиите чии хранител« 
се на задолжителна воена служба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/62) во точката 1 зборовите; „500 
динари месечно" се заменуваат со зборовите: „2.ООО 
динари месечно, а за другите уживатели на парич-
на помош за 1.500 динари месечно". « 

2. Зголемувањето на личниот доход од работен 
однос, давањата по основот на социјално осигуру-
вање, додатокот на деца и другите примања што се 
земаат предвид при определувањето на паричната 
помош, настанато врз основа на прописите донесени 
во врска со зголемувањето на цените на определени 
земјоделски и индустриски производи, нема да се 
зема предвид при утврдувањето на правото и висо-
чината на паричната помош на членовите на фами-
л и ј е чии храните ли се на задолжителна воена 
служба. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот па об-
јавувањето во ..Службен лист на СФРЈ", в се 
применува од 1 август 1964 година. 

Р. п, бр. 125 
15 октомври 1964 

Белград 
година 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е, р. 



Среда, 21 октомври 1964 ЈЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 42 — Страна 771 

584. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување премија за семе од високородни сорти 
пченица и 'рж што се дава во замена за пченка во 
1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/64), 
во согласност со сојузниот секретар за, финансии 
и со сојузниот секретар за трговија, сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА СЕМЕ ОД 
ВИСОКОРОДНИ СОРТИ НА ПЧЕНИЦА И РЖ 

ШТО СЕ ДАВА ВО ЗАМЕНА ЗА ПЧЕНКА 
ВО 1964 ГОДИНА 

Стопанските организации што се занимаваат 
:о земјоделско производство (во понатамошниот 
текст: корисникот на премијата) ја остваруваат пре-
мијата од точката 1 на Одлуката за определување 
премија за семе од високородни сорти пченица и 
'рж што се дава во замена за пченка во 1964 година 
(во понатамошниот'текст: Одлуката), со поднесу-
вање барање за премија до филијалата на Народ-
ната банка како основна организациона единица 
на Службата на општественото книговодство к а ј 
која имаат жиро-сметка. 

2. Како овластени претпријатија за промет на 
жито на големо (во понатамошниот текст: овласте-
ното претпријатие) од точката 2 на Одлуката се 
сметаат претпријатијата определени во точката 3 од 
Наредбата за примена на Одлуката за определување 
премија за пченица и 'рж во 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/64). 

3. Кон барањето за премија корисниците на 
премијата прилагаат: 

1) список на индивидуалните земјоделски про-
изводители со кои засновале кооперативен однос " 
заради производство"на пченица и 'рж од родот на 
1965 година и на кои семето од високородни сорти 
на пченица и 'рж им го испорачале во замена за 
пченка во однос 1 kg семенска пченица односно 
'рж за 1,6 kg пченка со 14% влага. Овој список 
треба да' содржи: 

а) фамилијарно, татково и родено име на инди-
видуалниот земјоделски производител и место на 
неговото живеење; 

б) број и датум на договорот со кој е заснован 
^оперативниот однос за производство на пченица 
и 'рж од родот на 1965 година; 

в) назив на установата што го издала атестот; 
г) количина на семе од високородни сорти на 

пченица и 'рж што им е испорачана на индивиду-
алните земјоделски производители во замена за 
пченка, изразена во килограми; 

д) количина на преземената пченка изразена во 
килограми; 

ѓ) процент на влажноста на преземената пченка; 
е) датум на извршената замена; 
гк) потпис на индивидуалниот земјоделски про-

изводител што го презел семето од високородни сор-
ти на пченица и 'рж и ја предал соодветната ко-
личина пченка; 

2) атест издаден од овластената установа за кон-
трола на семе; 

3) пресметка на премијата за 1 kg и за вкупната 
количина на семенската пченица и 'рж; 

4) фактора односно копија од фактура за про-
давање пчеиката добиена со замена за семенска пче-
ница односно 'рж на овластените претпријатија или 
Дирекцијата за исхрана, од која се гледа дека 
пченката не е продадена по цена повисока од 52 
динари за 1 kg; 

5) доказ за испорака на гранката (товарен 
лист, отпремница и ел.), или потврда од овласте-
ното претпријатие или Дирекцијата за исхрана дека 
е преземена пченката. Потврдата мора да содржи 
точен назив и седиште на купувачот, датум на пре-
земањето и количина на преземената пченка. 

Ако пченката се испорачува по налог од овла-
стеното претпријатие или Дирекцијата за исхрана, 

кон доказот за испораката на пченка та се прилага 
и тој налог; 

6) потврда од овластеното претпријатие што ја 
презело пченката од која се гледа бројот и дату-
мот под кој е издадена дозволата да може тоа прет-
пријатие да работи како овластено претпријатие за 
промет на жито на големо. 

4. Како семе од високородни сорти пченица се 
подразбира семето од сортите на пченица опреде-
лени во точката 3 став 1 на Наредбата за примела 
на Одлуката за определување посебна премија за 
семе од високородни сорти пченица во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/64), 

Како семе од високородни сорти 'рж се под-
разбира семето од сортите на 'рж определени во 
точката 4 став 2 на Наредбата за начинот, постап-
ката и условите за остварување на посебната пре-
мија за семе од високородни сорти на пченица и 
'рж во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/64). 

Премијата може да се одобри ако во атестот 
од точката 3 под 2 на оваа наредба наведената 
сорта на -семенска стока му одговара на називот 
на едаа од сортите на пченица и 'рж од ст. 1 и 2 
на оваа точка, 

5. Ако преземената пченка содржи повеќе или 
помалку од 14Vo влага, корисникот на премијата 
ги пресмета количините на таквата пченка на ко-
личини со 14% влага. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека е барањето за премија во 
поглед на пресметувањето на премијата и докумен-
тацијата точно, таа им го одобрува износот на пре-
мијата во корист на жиро-сметката на корисниците 
на премината , а на товар на сметката бр. 630-29 — 
Премија за семе од високородни сорти пченица и 
рж заменето за пченка. 

7. Корисниците на премијата се должни ш; сво-
ето книговодство да водат уредна и прегледна еви-
денција за остварените премии според одредбите 
па Одлуката и оваа наредба. ^ 

8. Премијата од точката 1 на Одлуката може ла 
се исплатува само за семе од високородни сорти на 
пченица и 'рж што е заменето за пченка и испора-
чано од денот на влегувањето во сила на Одлуката 
до 30 ноември 1964 година. 

9. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални документи (атест, фактура, 
товарен лист, потврда и др.) тие мораат да бидат 
потпишани од овластеното лице и на нив мора да 
има втиснат печат на корисникот на премијата. 
оригиналните документи се поднесуваат на увид. 

С лу небата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ од ставот 1 па 
оваа точка, кој се поднесува на увид. да назначи 
дека е исплатена премијата. 

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

Бр. 4-443-208/64 
14 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство. 
Јоже Инг-олнч, е р. 

585. 
Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на Ф Н Р Ј ' , бр, 51/46 
и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работ*? 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕМАЈЛИРАНИТЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува основањето и работата на Здруже-
нието на емајлираните на Југославија, според под-
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несениот статут усвоен на Основачкото собрание на 
Здружението одржано на 2 јули 1964 година во 
Загреб. 

Седиштето на Здружението е во Загреб, а деј-
носта на Здружението се простира на целата т е р и -
торија на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Бр. 0230-18 
26 септември 1964 година 

Белград Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Воин'Лукиќ, е. р 

586. 
Врз основа на членот 17, во врска со членот 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЛМСКИТЕ АРТИСТИ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува основањето и работата на Здруже-

нието на филмските артисти на Југославија, спо-
ред поднесените правила усвоени на Основачкото 
собрание на Здружението одржано на 29 и 30 јули 
1964 година во Пула. 

Седиштето на Здружението е ^ о Белград, а деј-
носта на Здружението се простира лга целата тери-
торија на Социјалистичка Федератвна Република 
Југославија. 

Бр. 0230-22 
14 септември 1964 година 

Белград Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Воин Лукиќ, е. р. 

Куќен мебел од дрво: 
Орман за облека — — — — — JUS D.E2.021 
Орман за рубелина — — — — JUS D.E2.022 
Трпезариска маса — __ — j u s D.E2.024 
Кујнска маса — — — — — — JUS D.E2.025 
Кревет за едно лице — — — — JUS D.E2.033 
Легло за едно лице — — — — JUS D.E2.035 
Детски кревет — — — — — JUS D.E2.036 
Влошка за кревет за едно лице — JUS D.E2.037 
Душек за кревет за едно лице — JUS D.E2.038 
Влошка за детски кревет — — — JUS D.E2.043 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот 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 април 1965 година. 

Бр. 06-6597/1 
9 октомври 1964 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

587. 
Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ХРАНАТА 

ЗА ДОБИТОК 
1. Во издание на југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат Прописи за квали-
тетот на храната за добиток. 

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

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

Бр. 09-6596/1 
9 октомври 1964 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

588. 
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 до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КУЌЕН МЕБЕЛ ОД ДРВО 
1. Во издание на југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следнити југословен-
ски стандарди: 

589. 
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 ЗА 

АМБАЛАЖА ОД ДРВО 
1. Во издание на југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди 
Амбалажа од дрво: 

Сандак за пекарски квасец, содр-
жина 4 kg — — — — — — JUS D.F1.321 

Сандак за пекарски квасец, содр-
жина 8 kg — — — — — — JUS D.F1.322 

Сандак за пекарски квасец, содр-
жина 16 kg — — — — — — JUS D.F1.323 

Сандак за пекарски квасец, содр-
жина 25 kg — — — — — — JUS D.F1.324 
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 април 1965 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 
Амбалажа од дрво: 

Сандак за пекарски квасец, со со-
држина од 4 кр — — — — — JUS D.F1.321 

Сандак за пекарски квасец, со со-
држина од 8 кр — — — — —- JUS D.F1.322 

Сандак за пекарски квасец, со со-
држина од 12 кр — — —- —• JUS D.F1.323 

Сандак за пекарски квасец, со со-
држина од 20 кр — — — — JUS D.F1.324 

донесени со решението за југословенските стандарди 
од областа на амбалажата од дрво („Службен ^ист 
на ФНРЈ", бр. 2/63 и („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/63). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 31 март 
1965 година. 

Бр. 06-6598/1 
9 октомври 1964 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славол>уб Виторовић, е. р. 
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590 

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 до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 

ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

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

ТЈ^меиски катрански мака дами — J U S U.E4.012 
Технички услови за изработка на ас-

фалтни бетони — — — — — J U S U.E4.014 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 април 1965 година. 

Бр. 18^6593 ч 
9 октомври 1964 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација.^ 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

591. 

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 до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОМО-
ШНИ СРЕДСТВА ВО ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Помошни средства за кожа. Препарат 

за нагризување (бајцање) на к о ж а J U S Н.М2.101 
2. Југословенскиот стандард од 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 задолжителен и влегува во сила на 
1 април 1965 година. 

Бр. 24-6594/1 
9 октомври 1964 година • 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

592, 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД 
ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1. Во издание на југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Производи од гума. Гумени црева со 
влошка. Црева за протек на течност 
за ладење на мотор S.U.S. — — J U S G.Сб.023 

2. Југословенскиот стандард о д 4 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 се применува од 1 април 1965 година. 

4. Престанува да в а ж и југословенскиот стан-
дард: 
Гумени цевки со у ф р л у в а ч : Цевки за 

топла вода — j u s G.C6.023 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за производите од гума („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 39/54). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да в а ж и на 31 март 1965 година. 

Бр. 24-6595/1 
9 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

593. 

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 32/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САНИТАРНА ОПРЕМА 

ЗА СТАНОВИ 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
за санитарна опрема за станови („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 29/63 во точката 3 зборот: „ јануари" се 
заменува со зборот: „јули". 

2. Во југословенските стандарди што се донесени 
со решението наведено во точката 1 од ова решение, 
во левиот агол на заглавјето датумот: „од 1-1-1965." 
се заменува со датумот: „од 1. VII 1965." 

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

Бр. 17-64794 
2 октомври 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација.^ 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

594. 

Врз основа на членот 32, во врска со чл. 5. 6 и 9 
од Уредбата за давање потрошувачки кредити на 
работниците, службениците и на другите определе-
ни категории корисници („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 36/55, 18/57 и 53/61 и „Службен лист »а СФРЈ" , 
бр. 21/64) и членот 2 оддел I под а) точка 42 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 18/58, 18/59 и 9/61), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии. 
Народната банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУ-
ГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 

1. П о т р о ш у в а ч и т е кредити можат Да i-м с е 

даваат најмногу до следните износи, и тоа: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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1) на работниците и службениците во редовен 
работен однос — до 1/5 од впупниот нето износ на 
личниот доход за времето за кое се дава кредитот; 

2) на пензионерите и инвалидите — до 1/5 од 
вкупната пензија односно инвалиднина за времето 
за кое се дава кредитот; 

3) на лицата со самостојни дејности — до 1/5 од 
вкупниот износ на кој плаќаат придонес за социјал-
но осигурување за времето за кое се бара кредитот; 

4) на имателите на приватни занаетчиски дуќа -
ни — до 1/5 од основицата на која им е извршен 
облог со данок на доход за изминатата година 
односно за текушта та година ако данокот го плаќаат 
паушално, пресметана за времето за кое се дава 
кредитот а намалена за износот на обложениот 
данок. 

2. Потрошувачки кредити за купуваше инду-
стриски стоки, освен прехрамбените артикли, можат 
да им се даваат: 

1) на работниците и службениците во редовен 
работен однос, на пензионерите (лични и ф а м и л и -
јарни). инвалидите, на лицата со самостојни дејно-
сти што се социјално осигурени, на офицерите, по-
дрфицерите и службениците на Југословенската 
народна армија со рок за враќање: 

а) до 1 година — ако височината на кредитот не 
го надминува износот на двемесечните примања на 
барателот на кредитот; 

б) до две и пол години — ако височината на 
кредитот ги надминува двемесечните примања на 
барателот на кредитот; 

2) на имателите на приватни занаетчиски д у ќ а -
ни — со рок за враќање до една година без оглед на 
височината на кредитот. 

3. Потрошувачките кредити за купување авто-
мобили, моторцикли, скутери и мопеде се одобруваат 
со рок за враќање до четири години. 

4. По одобрување на потрошувачкиот кредит а 
пред неговото користење, корисниците на кредитот 
полагаат во готови пари на јмалку 20% од износот 
на одобрениот кредит за купување - индустриски 
стоки, а 30% — за купување автомобил, моторцикл, 
скутер и мопед 

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престануваат да в а ж а т : Упатството за давање 
потрошувачки кредити на работниците, службени-
ците и на другите определени категории корисници 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 13/63 и 22/64) и Упат-
ството за условите за одобрување потрошувачки 
кредити за купување моторни возила („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 13/63). 

6. Ова упатство влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

О. бр. 97 
9 октомври 1964 родина 

Белград 

Народна банка 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, е. р. 

595. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за понис-
ките норми на интересот на кредитите за повремени 
обртни средства и на п о т р о ш у в а ч и т е кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/61, 31/62 и 42/62), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
Народната банка на Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА СТОПА НА КРЕДИТИТЕ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ИЗВОЗ И ЗА И З В О З НА Ј А З -

Л И Р А Н И ТЕПИСИ ОД РАЧНА И З Р А Б О Т К А 

1. На краткорочните кредити што од банкар-
ските средства се даваат за подготовка на извоз и 
за извоз на јазлирани теписи од рачна изработка 

стопанските организации плаќаат интерес по стопа 
од 3°/о годишно. 

2. Надоместокот на разликата во интересот за 
кредитите дадени според точката 1 од ова решение, 
деловните банки ќе го остваруваат согласно со од-
редбата на точката 8 од Одлуката за пониските 
норми на интересот на кредитите за повремени об-
ртни средства и на потрошувачките кредити. 

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

О. бр. 98 
9 октомври 1964 години 

Белград 

Народна банка 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за југосло-
венското држав јанство („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 38/64) се поткраднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А ^ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 

ДРЖАВЈАНСТВО 

Во членот 21 став 3 наместо зборовите: „став 2" 
треба да стојат зборовите: „став 3". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, Белград, 15 октомври 1964 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
• јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр 

53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија се назначува Славко 
Баум, генерален директор на Рударско-хемискиот 
комбинат во Тузла. 

Б. бр. 63 
8 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
С Л У Ж Б Е Н ГЛАСНИК НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А 

„Службен гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 40 од 26 септември 1964 година 
објавува: 

Препорака за развојот и унапредувањето на 
градежништвото. 
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Во бројот 41 од 3 октомври 1964 година обја-
вува* 

Уредба за Институтот за организацијата на гру-
дот и автоматизација на работењето; 

Уредба за определување органите на управата 
што ќ е ги вршат определените работи од чл. 5 и 13 
на Уредбата за поставањето и работата на емиеио-
ните радио-станици. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалисти-
чко Републике Хрватске во броевите 37 од 17 сеп-
тември и 38 од 24 септември 1964 година не обја 
вуваат правни прописи. 

Во бројот 39 од 28 септември 1964 година обја-
вуваат: 

Закон за измена и дополненија на Законот за 
основното училиште; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
ва Законот за буџетот на СР Хрватска (Републич-
киот буџет) за 1964 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадим лист Социјалистичне Републике Сло-
веније" во бројот 27а од 17 септември 1964 година 
не објавува правни прописи. 

Во бројот 28 од 24 септември 19Ѕ4 година обја-
вува: 

Решение за измена на Решението за основање 
на Сава-филм — завод за школски и поучен филм; 

Наредба за забрана на користењето на 
трична енергија за загревање простории; 

Наредба за ограничување на користењето на 
електрична енергија. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Херцеговине" во бројот 32 од 19 септември 
1964 година објавува: 

Одлука за определување времето за спроведу-
вање на изборите за членови на собранијата на ко-
муналните заедници за социјално осигурување на 
работниците; 

Решение за начинот на финансирање и за осло-
бодување од плаќање определени придонеси и ин-
тер си на деловниот фонд на Земјоделската станица 
Сараево. 

Во бројот 33 од 28 септември 1964 година обја-
вува: 

Деловник на Уставниот суд на Босна и Херце-
говина; 

Исправка на Упатството за работата на судовите 
и казнено-поправните установи во врска со постап-
ката за помилување. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија '1 БО бројот 33 од 16 септември 1964 
година објавува: 

Правилник за организацијата и работата на Ре-
публичкиот секретаријат за народно здравје и со-
цијална политика. 

Во бројот 34 од 24 септември 1964 година обја-
вува: 

Решение за назначување помошник на секрета-
рот на Извршниот совет. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 22 од 24 јули 1964 година објавува: 

Закон за завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на СР Црна Гора (Републичкиот буџет) 
за 1963 година; 

Закон за јавните патишта и други сообраќај-
ници; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
слатководно!*) рибарство. 

Закон за користење на патнички автомобили во 
општествена сопственост и за начинот на распо-
лагање со општествените средства за користење на 
патнички автомобили; 

Закон за потврдување на статутите на-устано-
вите чи ј основувач е Републиката; 

Одлука за одобрување на завршната сметка на 
Резервниот фонд на СР Црна Гора за 1963 година; 

Одлука за учеството на СР Црна Гора во 1965 
година во кредитирањето на инвестиции што слу-
ж а т за унапредување на туристичкиот промет на 
странци; 

Одлука за одлагање на плаќањето на ануите-
тите на земјоделските организации за 1964 година; 

Решение за разврставање на функционерите во 
групи на кои им припаѓа наголемена дневница при 
службено патување во странство. 

Во бројот 23 од 10 август 1964 година објавува: 
Закон за избор на работнички совети и дру-

ги органи на управувањето во работните органи-
зации; 

Одлука за разрешување на републичкиот секре-
тар за трговија >и за именување претседател на Ре-
публичкиот комитет за туризам; 

Одлука за избор на судии на Окружниот суд во 
Титоград и Окружниот суд во Иванград; 

Одлука за разрешување и именување еден член 
на управниот одбор на Републичкиот општествен 
фонд за школство: 

Одлука за разрешување и именување одделни 
членови на Републичката изборна комисија за избор 
на пратеници на Собранието на СР Црна Гора и за 
избор на одборници за собранијата на општините; 

Уредба за основање Геодетски завод; 
Одлука за мерилата за расподелба на приходите 

од бензин и плинско масло наменети за јавни па-
тишта: 
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Решение за дополнение на Решението за утвр-
дување на листата на стручњаците за вршење над-
зор над стручната работа на здравствените установи, 
лекарите и другите здравствени работници во 1964 
година. 

Во бројот 24 од 1 септември 1964'година објавува: 

Одлука за наголемување на средствата за лични 
расходи на републичките органи и установи; 

Наредба за определување трошоците на тргови-
јата на големо во прометот на шеќер. 

Во бројот 25 од 10 септември 1964 година обја-
вува: 

Програма на дејноста на социјалното осигурзг-
вање и на мерките за унапредување заштитата на 
осигурениците на територијата на Републичката 
заедница за социјално осигурување на работниците 
во Титоград за 1964 година; 

Деловник на Републичката заедница за соци-
јално осигурување на земјоделците Титоград. 

С О Д Р Ж И Н А ; : 

Страна 

572. Указ за прогласување на Законот за из -
мени и дополненија на Законот за сто-
панско-планските мерки во 1964 година 765 
Закон за измени и дополненија на З а к о -
нот за стопанско-планските мерки во 
1964 година — — — — — — — — 765 

573. Указ за прогласување на Законот за зго-
лемување на пензиите — — — — — 767 
Закон за зголемување на пензиите — — 767 

574. Указ за прогласување на Законот за из -
мени и дополненија на Законот за вое-
ните инвалиди од војните — — — — 767 
Закон за измени и дополненија на З а к о -
нот за воените инвалиди од војните — 767 

575. Указ за прогласување на Законот за из -
мена на Законот за помошта на члено-
вите на фамилиите чии хранители се на 
задолжителна воена служба — — — 768 
Закон за измена на Законот за помошта 
на членовите на фамилиите чии храни-
тели се на задолжителна воена служба 768 

576. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Уредбата за до-
несување републички прописи за органи-
зацијата, управувањето и финансирањето 
на социјалните установи — — — — 768 
Закон за престанок на важењето на 
Уредбата за донесување републички про-
писи за организацијата, управувањето и 
финансирањето на социјалните установи 768 

577. Одлука за дополнение на Одлуката за 
исплата на додаток на пензија во 1964 
година — — 7бз 

Страна 
578. Одлука за исплата на еднократен до-

даток на уживателите на инвалидски до-
даток и материјално обезбедување за вре-
ме на професионална рехабилитација 
според Законот за воените инвалиди од 
војните — — — — — — — — 768 

579. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за инвалидскиот додаток — 769 

580. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за професионалната рехабили-
тација на воените инвалиди од војните 769 

581. Одлука за отворање амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Б р а з а в и л — Република Конго 
(Бразавил) — — — — — — — — 770 

582. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување посебна премија за пченица 
и ' рж од родот на 1964 година — — — 770 

583. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за зголемување на паричната по-
мош на членовите на фамилиите чии х р а -
нители се на задолжителна воена служба 770 

584. Наредба за начинот, постапката и усло-
вите за остварување на премијата за 
семе од високородни сорти на пченица и 
' р ж што се дава во замена за пченка во 
1964 година — — — — — — — — 771 

585. Решение за одобрување основањето и 
работата на Зружението на емајл ирците 
на Југославија — — — — — — — 771 

586. Решение за одобрување основањето и р а -
ботата на Здружението на филмските ар-
тисти на Југославија — — — — — 772 

587. Решение за Прописите за квалитетот на 
храната за добиток — — — — — — 772 

581?Т^Решение за југословенските стандарди за 
куќен мебел од дрво — — — — — 772 

589. Решение за југословенските стандарди за 
амбалажа од дрво — — — — — — 772 

590. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — 773 

591. Решение за југословенскиот стандард за 
помошни средства во индустријата на 
к о ж а — — — — — — — — — 773 

592. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на индустријата на гума — — 773 

593. Решение за измена на Решението за ј у -
гословенските стандарди за санитарна 
опрема за станови — — — — — — 773 

594. Упатство за давање потрошувачки кре-
дити на работниците, службениците и на 
другите определени категории корисници 773 

595. Решение за интересната стопа на креди-
тите за подготовка на извоз и за извоз на 
јазлирани теписи од рачна изработка — 774 

Исправка на Законот за југословенското др-
жав јанство — — — — — — — 774 


