
Среда, 25 март 1964 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 13 ГОД. XX 

175. 
Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот 

на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 
6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62, 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7''64 и 
10/64), во делот II од Тарифата се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) во тар. бр. 1 во точката 14 по зборот: „биту-
мен" се става запирка и зборовите: „и чаѓ" се за-
менуваат со зборовите: „петролкокс и чаѓ"; 

2) во тар. број 6 се додава забелешка, која 
гласи: 

„Забелешка: 
Не се плаќа данок според овој тарифен број 

кога брусинот материјал во прав или зрно се уве-
зува или им се продава на производители заради 
преработка во други производи од овој тарифен 
број, а под условите определени со општата забе-
лешка 6 кон овој дел од Тарифата."; 

3) тар. број 15 се менува и гласи: 
„15 Вијачни стоки од сите видови: 
виј аци челични за метали; матици че-

лични; виј аци за железнички колосеци; 
подложни плочки — челични; расцепки; 
тирфони; виј аци за дрво — челични; ви-
јачни стоки од обоени метали — за мета-
ли; вијачни стоки од обоени метали — за 
дрво — — — — — — — — — — 8в/о"; 

4) во тар. број 16 нормата „20°/о" се заменува со 
нормата „10°/о"; 

5) тар. број 18 се брише; 
6) тар. број 20 се менува и гласи: 
„20 Арматури од обоени метали: 
1) славини, вентили и дихтунзи за вода 

и пара, со пречник до 2 цола — — — — 10Ve 
2) санитарни славини, вентили, сифони, 

цевки за тушеви, тушеви и батерии — — 10*/» 
Забелешка: 
За другите неспоменати арматура без оглед на 

видот на материјалот, за течности, пара и гас во 
поглед на даночната обврска важат одредбите од 
општата забелешка 2 кон овој дел од Тарифата."; 

7) тар број 22 се менува и гласи: 
„22 Садови: 
1) емајлирани садови и садови од чели-

чен лим кој не 'рѓосува — — — — — 15°/о 
2) брусеви, калаисани и други садови, 

освен садовите од алуминиум, садовите од 
бакар и бакарни легури, поцинкуваните 
садови и ^ема јлираните канти за млеко 20%"; 

8) во тар. број 26 точката 3 се менува и 
гласи: 

„3) фото-апарати и камери од вредност 
лад 22.000 динари и часовници од вредност 
над 15.000 денари, освен филмските студи-
ски камери — — — — — — — — 20Vo": 

9) тар. број 28 се менува и гласи: 
„28 Печки и шпорети, бојлери, решои и 

други греачи за цврсти и течни горива, гас 
и алкохол, вклучувајќи ги и печките за 
етажно греење — — — — — — — 5 W ; 

10) тар. број 36 се менува и гласи: 
„36 Алат, прибор и справи, освен земјо-

делскиот алат — — — — — — — 5°/§"; 
11) во тар. број 37 во забелешката се додава 

нов став 2, кој гласи: 
„На прометот на машини работилки се плаќа 

данок според овој тарифен број без оглед дали се 
со или без вграден погонски мотор."; 

12) во тар. број 45, во точката 1 по зборовите: 
„други инсталациони материјали" точката и запир-
ката и зборовите: „изолациони материјали" е« 
бришат. 

Во точката 2 нормата: „20%" се заменува со 
нормата: „10°/о", а во забелешката нормата: „17°/®" — 
со нормата: „14°/о"; 

13) тар. број 49 се менува и гласи: 
„49 Радио-приемници со над 7 ламби 

(цевки) — — — — — — — — — 5®/» 
Забелешка: 
Радио-приемниците комбинувани со други апа-

рати (грамофон, магнетофон, телевизор) подлежат 
на плаќање данок сразмерно со вредноста на секој 
вграден производ — по нормата што важи за вгра-
дениот производ."; 

14) по тар. број 53 се додава нов тар. број 53а, 
кој гласи: 

„53а Електронски цевки — — — — 10°/» 
Забелешка: 
Не се плаќа данок според овој тарифен број на 

прометот на електронски цевки што ги изработу-
ваат, набавуваат или увезуваат производителите на 
телевизори, радио-приемници, грамофони и магне-
тофони, заради вградуваање во овие производи, а 
под условите пропишани со општата забелешка 
6 кон овој дел од Тарифата. 

Исто така не се плаќа данок на прометот на 
електронски цевки што се употребуваат за други 
апарати и уреди, освен споменатите во ставот 1 на 
оваа забелешка."; 

15) во тар. број 64 се додава нова забелешка 2, 
која гласи: 

„2) Не се плаќа данок според овој тарифен број 
кога литопон и цинково белило се набавуваат од 
страна на производителите на производите од овој 
тарифен број заради натамошна преработка, а под 
условите пропишани со општата забелешка 6 кон 
овој дел од Тарифата." 

Досегашната забедешка 2 станува забелешка 3: 
16) тар, број 77 се брише; 
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17) во тар. број 80, во списокот на производите 
што се ослободени од плаќање данок, по зборови-
те: „фармацеута«! суровини" точката и запирката 
се бришат и се додаваат зборовите: „и материјали-
те за производство на фармацеутски синтетички 
суровини;", а зборовите: „натриум сулфит за про-
изводство на полуцелулоза и картонска амбалажа 
од полуцелулоза" се заменуваат со зборовите: „на-
триум сулфит и хидросулфит". 

Во истиот тарифен број на крајот на списокот 
на производите што се ослободени од плаќање данок 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додаваат зборовите: 

„бутил-алкохол; 
полимерни фосфати: натриум триполифосфат и 

пирофосфат; 
цинков сулфит; 
металит."; 
18) во тар. број 88, во наименувањето зборовите: 

„ретортен јаглен;" се бришат; 
19) во тар. број 121 во точката 2 одредбата г) е« 

менува и гласи: 
,,г) семиш — — — — — — — — 12°/о". 
По одредбата г) се додава нова одредба 

д), која гласи: 
«д) други — _ — — — — — ЗОе/о"; 
20) во тар. број 131 нормата: „15W се заменува 

со нормата ,Д0%"; 
21) во тар. број 141 во точката 7 во колоната А 

нормата: .ДО0/?" се заменува со знакот: „— 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
P. п. бр. 37 

18 март 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар стамболић, е, р. 

176. 
Врз основа Hia членот 9 став 1 од Законот за 

Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), на предлог од Сојузниот геоло-
шки завод,, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ 
РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1964 ГОДИНА 

1. Средствата за геолошко-руд&рски истражни 
работи, предвидени во 5 дел, 1 раздел, глава IV, 
партија 246 од Сојузниот буџет за 1964 година, мо-
жат до износот од 4.000 милиони динари да се ко-
ристат за намените од Програмата на геолошките 
истражувања за 1964 година (во понатамошниот 
текст: Програмата) која е составен дел на оваа 
одлука 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се користат само за оние истражни работи 
за кои е обезбедено учество од страна на заинте-
ресираните органи, установи и организации во ви-
сочината што им одговара на односите утврдени во 
програмата. 3. Странските средства за плаќање 
предвидени во Програмата ќе се обезбедат преку 
Југословенската инвестициона банка. 

4. Средствата на резервата од Програмата може 
Сојузниот геолошки завод да ги користи за не-
предвидените и недоволно предвидените потреби 
БО Програмата, 

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

P. п. бр. 36 
12 март 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

177. 
Врз основа на членот 9 од Законот за Сојузниот 

буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ПРЕДВИДЕНИ ВО 

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА 
1. Средствата за водостопанство предвидени во 

5 дел, 1 раздел, глава 4, партија 5—247 на Сојуз-
ниот буџет за 1964 година можат до износот од 500 
милиони динари да се користат за намените од Про-
грамата за употреба на средствата за водостопан-
ство предвидени во Сојузниот буџет за 1964 година 
(во понатамошниот текст: Програмата), која е со-
ставен дел од оваа одлука. 

2. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство, како носител на средствата од точката 1 
на оваа одлука, може за извршување на работите 
по позициите 1 до 6 на Програмата да склучува со 
републичките органи на управата надлежни за ра-
ботите на водостопанството договори за пренесува-
ње извршувањето на дел од Програмата врз тие 
органи, со тоа републичките органи на управата 
надлежни за работите на водостопанството да го ор-
ганизираат извршувањето на соодветниот дел од 
Програмата, да ги договараат работите со непосре-
дните изведувачи на работите, да го контролираат 
извршувањето на договорените работи и да даваат 
налози за исплата на привремените ситуации на то-
вар на акредитивите отворени од страна на Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Конечно пресметување на извршените работи 
што републичките органи на управата надлежни за 
работите на водостопанството ги договориле со из-
ведувачите на работите (колаудација) врши репу-
бличкиот орган на управата надлежен за работите 
на водостопанството по пат на комисија чиј едри 
член е претставник од Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

3. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство може своите права на инвеститор во по-
глед на изведувањето на работите во режија, во 
смисла на Основниот закон за изградбата на инве-
стиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/61), да ги пренесе врз републичките органи на 
управата надлежни за работите на водостопан-
ството. 

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство врши општ надзор над извршувањето на 
Програмата и над употребата на средствата пред-
видени со Програмата. 

5. Средствата што врз основа на членот 9 став 
3 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година се 
доделувани за водостопанството за привремено ф и -
нансирање на потребите од Програмата, влегуваат 
во износот од 500 милиони динари од точката 1 на 
оваа одлука. 

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

P. п. бр. 38 
18 март 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 
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178. 

Брз основа на членот 35 став 2 од Законот за 
кредитните и други банкарски работи (Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), во врска со чле-
нот 2 точка 6 алинеја 7 од Уредбата за пренесува-
ше работите во надлежност на сојузните и репуб-
личките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/62), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, Сојузниот секретаријат за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ВО 1964 ГОДИНА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ОД СТРА-
НА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА 
БАНКА ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И 

ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

1. Југословенската земјоделска банка може во 
1964 година од средствата на својот кредитен фонд, 
од расположивите девизни средства и од другите 
средства кои според важечките прописи можат да 
се користат за инвестиции, да дава по пат на не-
посредна погодба кредити за вложувања во основни 
и трајни обртни средства, и тоа: за зголемување на 
ооработливите површини на општествениот сектор; 
за инвестиции на работните организации со кои се 
постигнува рентабилно производство на земјодел-
ски производи за домашен пазар и извоз; за инве-
стиции за механизација, примарна преработка на 
земјоделски производи и изградба на неопходен 
ек ладов ен простор на земјоделски производи, за 
изградба на помали системи за наводнување со брзи 
ефекти во производството и за изградба на м е т а л -
ни на храна за добиток и објекти за производства 
на, суровини од белточинско потекло. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка банката 
ќе ги дава по пат на непосредна погодба ако најде 
дека со давањето на кредитите по пат на конкурс 
не би можеле да се постигнат поволни резултати. 

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

Бр. 2/2-421-77 
19 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар, 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

179. 

Врз основа на членот 8 став 4 од Уредбата за 
обезбедувањата за плаќање на обврските по дого-
ворите помеѓу корисниците на општествен имот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/61), Сојузниот се-
кретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ ИНТЕРЕС НА ИСКОРИСТЕНИОТ ИЗНОС НА 

ОДОБРЕНИОТ АВАНС 

1. Во Наредбата за плаќање интерес на искори-
стениот износ на одобрениот аванс („Службен лист 
»а ФНРЈ", бр. 5/62) во точката 2 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Ако е авансот одобрен од сопствените средства 
на инвеститорот, изведувачот на инвестиционите 
работи односно иопорачачот на опремата што се 
изработува по порачка е должен да го пресмета 
интересот по станата од точката 1 на оваа наредба 
и пресметаниот износ на интересот да му го плати 
»а инвеститорот во роковите утврдени со договорот 
што го склучил со инвеститорот." 

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

Бр. 2-2-16398/1 
19 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

180 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за опре-
делување посебна премија за семе од високородни 
сорти пченица во 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/64), во согласност со Сојузниот секре-
таријат за финансии, Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА СЕМЕ ОД ВИСОКО-

РОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со земјоделско производство (во понатамошниот 
текст: корисниците на премијата) ја остваруваат 
посебната премија од точката 1 на Одлуката за 
определување посебна премија за семе од високо-
родни сорти пченица во 1964 година (во понатамош-
ниот текст: Одлуката), со поднесување на барање 
за премија до филијалата на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на 
општественото книговодство ка ј која имаат жиро-
сметка. 

2. Кон барањето за посебна премија корисни-
ците на премијата приложуваат: 

1) список на индивидуалните земјоделски про-
изводители со кои засновале кооперативен однос 
заради производство на пченица од родот на 1965 
оодина и на кои семето од високородни сорти пче-
ница им го испорачале во замена за меркантилна 
пченица во однос 1 кг семенска пченица за 1,3 кг 
меркантилна пченица. Овој список треба да со-
држи: 

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 
кооперативен однос за производство на пченица од 
родот на 1965 година; 

в) назив на установата што го издала атестот; 
г) количина на испорачаното семе од високо-

родни сорти пченица на индивидуалните земјодел-
ски производители во замена за меркантилна пче-
ница, изразена во килограми; 

д) количина на преземената меркантилна пче-
ница, изразена во килограми; 

ѓ) датум на извршената замена; 
е) потпис на индивидуалниот земјоделски про-

изводител што го презел семето од високородни 
сорти пченица и предал соодветна количина мер-
ка нтилна пченица; 

2) атест издаден од овластената установа за 
контрола на семе односно заверен препис на ате-
стот; 

3) пресметка на посебна премија за 1 килосрам 
и за целата количина на семенска пченица. 

3. Како семе од високородни сорти пченица, во 
смисла на точката 1 од Одлуката, се подразбира 
семето од следните сорти пченица: San Pas tore, Leo-
nardo, Etoile de Choisy, Leone, Accaio, Fortunate, 
Mara, Abbondanza, Produttore, Aurtonomia, San Ma-
rino, Genetraiso, Argelatto, Matrimp 3, Marimp 8, Fu-
none, Funo, Verna, Ella, Hellcorn, Ovest, Esematalon, 
Tudiest, Eiorello, R-16, Bezotstaja и IBO-911. 
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Посебна премија може да се одобри ако во ате-
стот од точката 2 под 2 »а оваа наредба наведената 
сорта на семенски стоки му одговара на називот 
на една од сортите на пченица од ставот 1 на оеа<а 
точка. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврда дека барањето за посебна премија 
во поглед на пресметувањето на премијата и доку-
ментацијата е точно, таа го одобрува износот на 
премијата во корист на жиро-сметката на корисни-
кот на премијата, а на товар на сметката бр. 630-14 
— Посебна премија за семе на високородни сорти 
пченица. 

5. Корисниците на премијата се должни во сво-
ето книговодство да водат уредна и прегледаа еви-
денција за остварените посебни премии според од-
редбите од Одлуката и oeata наредба. 

6. Посебната премија од точката 1 на Одлуката 
може да се исплатува само за семе од високородни 
сорти пченица што е заменето за мерка нтилна пче-
ница и испорачано, и тоа од денот на влегувањето 
во сила на Одлуката до 30 ноември 1964 година 
заклучно. 

7. Ако кон барањето за посебна премија се при-
ложува препис на атестот, кој мора да биде пот-
пишан од овластените лица, и на него мора да биде 
втиснал* печатот на корисникот на премијата. 

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

Бр. 6-320-6/64 
20 март 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

»а! земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголмч, е. р. 

181. 
Врз основа на точката 5 од Одлуката за одобру-

вање регрес за увезената концентрирана храна за 
добиток за потребите на земјоделството и за интер-
венции на пазарот во 1964 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/64), во согласност со Сојузниот се-
кретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за 
земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ 
ЗА УВЕЗЕНАТА КОНЦЕНТРИРАНА ХРАНА ЗА 
ДОБИТОК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со увоз на концентрирана храна за добиток (во по-
натамошниот текст: увозниците) го остваруваат ре-
гресот во смисла на Одлуката за одобрување регрес 
за. увезената концентрирана храна за добиток за 
потребите на земјоделството и за интервенции на 
пазарот во 1964 година (во понатамошниот текст: 
Одлуката) под условите, на начинот и по постап-
ката пропишани со оваа наредба. 

2. Регресот се одобрува за концентрирана храна 
за добиток од увоз, и тоа за: 

1) сопна сачма со најмалку 44% суров протеин 
и најмногу 12,5% влага; 

2) арашидова сачма со најмалку 47°/о суров про-
теин и 1°/о до 2°/о туѓи примеси; 

3) сточен квасец; 
4) млеко во прав со најмалку 33% суров про-

теин, 8°/о минерални материи, 50% млечен шеќер и 
1,25% маст, и најмногу 8% влага; 

5) јачмен, сув и здрав, од квалитетот на јачмен 
за човечка исхрана; 

6) пченка, сува и здрава, од квалитетот на пчен-
ка за човечка исхрана, со најмногу 5% оштетени 

зрна, 4% кршени зрна и туѓи примеси, и 15,5% 
влага. 

3. Регресот претставува разлика помеѓу набав-
ната цена на концентрираната храна за добиток и 
продажната цена што ја утврдил Сојузниот завод 
за цени. 

Набавната цена се утврдува, пред извршениот 
увоз, со договор склучен помеѓу Југословенската 
земјоделска банка и увозникот. 

4. Во набавната цена влегуваат: 
1) купувачката цена ФОБ со трошоците за пре-

воз до истоварната лука, ДИФ односно франко ју-
гословенската граница; 

2) трошоците за лежарина, истовар, складира-
ње, квалитативен и квантитативен преглед, растур, 
расипување, маржа, шпедиција, трошоците на бан-
ката и другите трошоци до височината утврдена со 
договорот склучен помеѓу Југословенската земјодел-
ска банка и увозникот; 

3) трошоците за натовар во вагон или друго 
превозно средство во истоварната лука, а за кон-
центрираната храна за добиток од точката 2 под 5 
и 6 на оваа наредба, ако е таа по изборот на купу-
вачот продадена франко вагон железничката ста-
ница Нови Сад — и трошоците за превоз со 15-тон-
ски вагон од истоварената лука до железничката 
станица Нови Сад. 

Трошоците на Југословенската земјоделска бан-
ка се признаваат до износот од 0,05% врз купуван-
а т а цена од ставот 1 под 1 на оваа точка. 

Ако е купувачката цена од" ставот 1 под 1 на 
оваа точка пониска од цената утврдена со догово-
рот помеѓу Југословенската земјоделска банка и у-
вознижот, на увозникот му се признава таа пониска 
цена. 

5. Заради остварување на регресот увозниците 
»однесуваат барање за регрес до филијалата 101-14 
на Народната банка како основна организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство во Белград. 

Кон барањето за регрес увозниците прилагаат 
пресметка на регресот и следната документација 
во оригинал или во заверен препис: 

1) договор за увоз на концентрирана храна за 
добиток склучен со Југословенската земјоделска 
банка; 

2) пријава за договорот што е склучен со стран-
ски продавач за увоз на концентрирана храна за 
добиток; 

3) доказ за отворањето на акредитивот; 
4) фактура од странскиот добавувач; 
5) царинска пријава; 
6) фактура за продажбата на концентрирана 

храна за добиток на организациите од точката 1 
под 1 на Одлуката; 

7) документација за трошоците од точката 4 
став 1 на оваа наредба. 

6. Службата на општественото ( книговодство 
врши контрола на пресметката на регресот врз о-
снова на поднесеното барање за регрес. 

По извршената контрола Службата на опште-
ственото книговодство го одобрува износот на ре-
гресот во корист на жиро-сметката на увозникот 
а на товар на сметката бр. 630-22 — Регрес за кон-
центрирана храна за добиток од увоз. 

7. За концентрираната храна за добиток од точ-
ката 2 под 1 до 4 на оваа наредба, увезена и ф а к -
турирана од 1 јануари 1964 година до денот на вле-
гувањето во сила на оваа наредба, на набавната 
цена од точката 4 став 1 на оваа наредба се дода-
ваат и трошоците за превоз до истовари ата станица 
на купувачот. 

Оваа наредба ќе се применува и на храната за 
добиток од точката 2 под 5 и 6 на оваа наредба 
увезена од 1 ноември 1963 година за потребите на 
земјоделството во 1964 година. 

8. Ако кон барањето за регрес се прилагаат пре-
писи на оригинални документи (фактура, товарен 
лист, отпремница), преписите мораат да бидат пот-
пишани од овластените лица и врз нив мора да биде 
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втиснат печатот на увозникот, а оригиналните до-
кументи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секој изворен документ што се подне-
сува на увид да назначи дека е исплатен регресот. 

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 443-54/64-4 
19 март 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделството и шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 

182. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

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

ТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 
Грашок за индустриска преработка — JUS Е.В1.162 
Грозје за индустриска преработка — JUS Е.В2.110 
Дуњи за индустриска преработка — JUS Е.В2.124 
Праски за индустриска преработка — JUS Е.В2.135 
К а ј син за индустриска преработка — JUS Е.В2.136 
Југословенски тутун во лист фер-

ментиран. Општи одредби — .— JUS Е.В1.010 
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 јуни 1964 година. 

Бр. 07-2079 
17 март 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

Скретничиа брава со шип, за нормален колосек: 
Диспозиција — — — — — — — j u s Р.С8.010 
Шип — — — — — — — — — j u s Р.С8.011 
Сигурносен лост — — — — — — JUS Р.С8.012 
Капак на куќиштето од брава — — JUS Р.С8.013 
Куќипгге на бравата и осигурувач на 

т и п о т — — — — — — — JUS Р.С8.014 
Капак на клучалкатаи сворник — — JUS Р.С8 015 
Вијак за прицврстување на бравата — JUS Р.С8.016 
Куќиште на бравичка — — — — JUS Р.С8.017 
Капак на бравички и плочки со про-

рез за клуч — — — — — — JUS Р.С8.018 
Резе и плочка за резето — — — JUS Р.С8.019 
Држач на резе — — — — — — JUS Р.С8.020 
Клуч — — — — — — — — JUS Р.С8.021 

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 јуни 1964 година. 

Бр. 21-2078 
17 март 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р* 

183. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИГ-
НАЛНО-СИГУРНОСНИ ПОСТРОЈКИ НА ШИН-

СКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. Во издание на Југословнскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат .следните југословенски 
стандарди; 

184. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 
30/62), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

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

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 
Вискозен рејон. Општи услови — — JUS F.B2.080 
Ткаенини од вискозен рејон за трго-

вија. Општи услови — — — — JUS F.C0.080 
Ткаенини од вискозен рејон за кон-

фекција . Општи услови — — — JUS F.C0.081 
Поставки ткаенини од вискозен рејон 

за конфекција — — — — — JUS F.C0.082 
Определување бројот на групите на 

слепени влакна во вештачките 
влакна — — — — — — — JUS F.S2.216 

Метода за определување на тргов-
ската маса — — — — — — JUS F.S9.020 

Памучен конец за шиење — — — JUS F.B3.021 
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 точка 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јуни 1964 година. 
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4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Памук. Конец за шиење од памучен 

тип — — — — — — — — JUS F.B3 021 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за конец, преѓа и ткаенина од памучен тип („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/57). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 31 мај 1964 година. 

Бр. 10-2077 
17 март 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
станд ар дизачи ј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

185. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 
30/62), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЧНИ 

ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 

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

Лични заштитни средства: 
Кожна коленица — — — — — JUS Z.B1.071 
Кожен штитник за рачен зглоб — — JUS Z.B1.072 
Кожен штитник за рамо — — — JUS Z.В 1.073 
Армирана потколеница — — — — JUS Z.B1.095 
Технички заштитни нараквици от-

порни спрема растворувачи — — JUS Z.B 1.025 

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 јуни 1964 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 
Лични заштитни средства. Заштита на 

нозете. Кожна коленица — — JUS G.B2.008 
Лични заштитни средства. Заштита 

на рацете. Кожен штитник за 
рачниот глужд — — — — — JUS G.B2.009 

Лични заштитни средства. Заштита 
на телото. Кожен штитник за 
рамото — — — — — — — JUS G.B2010 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за средствата за заштита на телото, нозете и ра-
цете („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21 '57). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 31 мај 1964 
година. 

Бр. 10-2076 
17 март 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е р. 

, По извршеното сравмување со изворниот текст 
утврдено е дека во југословенските стандарди за 
растениски производи и казеин за техничка употре-
ба, што се донесени со Решението за југословенски-
те стандарди за растениски производи и казеин за 
техничка употреба, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/63, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАСТЕ-
НИСКИ ПРОИЗВОДИ И КАЗЕИН ЗА ТЕХНИЧКА 

УПОТРЕБА 

Во југословенскиот стандард Херцеговски тип 
на тутун — JUS Е.Р1.024 во точката 6.2 во првиот 
ред наместо зборот: „мешавина" треба да стои: 
„квалитета". 

Во југословенскиот стандард Босански тип на 
тутун — JUS Е.Р1.025 во точката 6.1 во вториот ред 
наместо зборот: „мешавина" треба да стои: „ква-
литета". 

Во југословенскиот стандард Војводине™ тип 
на тутун — JUS Е.Р1.026 во точката 6.2 во првиот 
ред наместо зборот: „мешавина" треба да стои: 
„квалитета". 

Во југословенскиот стандард Тип »а тутун све-
тла вирџинија — JUS Е.Р1.027 во точката 6.2 во пр-
виот ред наместо зборот: „мешавина" треба да стои: 
„квалитета". 

Во југословенскиот стандард Тие на тутун по-
дравине — JUS Е.Р1.028 во точката 6 2 во првиот 
ред наместо зборот: „мешавина" треба да стои: 
„квалитета". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, 17 март 1964 година. 

РЕШЕНИЈА 
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 ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО И ШУМАРСТВО 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за земјоделство и шумарство се назначува Ан-
тон Дебрецин, директор »а Земјоделскиот комбинат 
во Вуковар. 

Б. бр. 24 
18 март 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

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 ОПШТИ С У -

ДАНСКИ РАБОТИ 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за општи стопански работи се назначува Миха ј -
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ло Буковиќ, професор на Економскиот факултет во 
Сараево. 

Б. бр. 25 
18 март 1964 година 

Белград 
0 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

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 ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За државен потсекретар во Сојузниот извршен 
совет се назначува Војо В првановиќ, државен пот-
секретар во Сојузниот секретаријат за здравство и 
социјална политика. 

Б. бр. 26 
18 март 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
„Службени гласник Социјалистичке Републике 

Србије" во бројот 8 од 29 февруари 1964 година 
објавува: 

Решение за назначување републички секретар 
во Републичкиот извршен совет; 

Решение за назначување потсекретари во Ре-
публичкиот извршен совет; 

Наредба за определување услугите што се оп-
фаќаат со контролата на цените. 

Во бројот 9 од 7 март 1964 година објавува: 
Соопштение за утврдување на деловните под-

рачја на кои претпријатијата за обработка на тутун 
и тутуновите комбинати можат да склучуваат до-
говори за производство и испорака на тутун. 

Во бројот 10 од 14 мг£>т 1964 година објавува: 
Уредба за овластување на Републичкиот секре-

таријат за индустрија да врши определени работи 
од Законот за електростопанските организации; 

Одлука за определување премија за кравјо 
млеко во 1964 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за финан-
сирање на определени самостојни установи; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за воведување заедничка општа служба за репуб-
личките органи на управата; 

Решение за измена на Решението за самостој-
ните установи што се финансираат според принци-
пите на доход; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за основање шумско-стопански подрачја; 

Решение за разрешување и именување членови 
на советите на факултетите на Универзитетот во 
Белград; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Советот на Универзитетот во Нови Сад; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател, потпретседател и членови на управниот од-
бор на Стопанската банка на СР Србија; 

Наредба за редот за првенство по кој им се 
врши испорака на електрична енергија на потро-
шувачите; 

Упатство за условите и начинот за исплата на 
премијата за кравјо млеко во 1964 година; • 

Решение за определување стручњаци кои во 
1964 година можат да се именуваат за вршење 
здравствена контрола на објектите за производство 
на посад очен материјал: 

Одлука за патните и други трошоци на члено-
вите на Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците; 

Договор за социјално осигурување на музича-
рите по џез и забавна музика од територијата на 
СР Србија; 

Договор за социјално осигурување на професи-
оналните шофери сопственици на патнички и то-
варни ауто-такси — Белград. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бројот 6 од 20 февруари 
1964 година немаат службен дел. 

Во бројот 7 од 27 февруари 1964 година обја-
вуваат: 

Одлука за основање Општествен фонд за ви-
соко школство на град Загреб; 

Одлука за утврдување бројот на членовите и 
ѕа составот на Управниот одбор на Републичкиот 
општествен фонд за школство; 

Решение за разрешување на директорот на За-
водот за унапредување на стручното образование; 

Решение за именување директор на Заводот за 
унапредување на стручното образование; 

Наредба за определување на одделни услуги 
што се опфаќаат со контролата на цените. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадим лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 5 од 13 февруари 1964 година 
објавува: 

Закон за занаетчиските дуќани на самостојни 
занаетчии; 

Одлука за ослободување на средствата на по-
себната задолжителна резерва на фондовите од 
1962 година; 

Одлука за ослободување на инвалидските ду-
ќани за професионална рехабилитација и за зало-
ж у в а њ е на инвалиди од плаќање на делот од при-
донесот за буџетите од личниот доход на работ-
ниците што 6 припаѓа на СР Словенија; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на 
Републичкиот инвестиционен фонд за 1962 година; 

Заклучок за именување 5 членови во Управ-
ниот одбор на Фондот на СР Словенија за школство; 

Заклучок за именување членови на Управниот 
одбор на Водниот фонд на СРС; 

Заклучок за разрешување судија на окружниот 
суд. 

Во бројот 6 од 20 февруари 1964 година обја-
вува: 

Решение за определување на органите к а ј кои 
ќе се изврши проверувањето според првиот став 
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ва членот 18 од Законот за измени и дополненија 
на Законот за јавните службеници; 

Правилник за содржината и начинот на воде-
њето на дневникот за изведување работи и на кни-
гата за пресметковни мерења; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за маржите во трговијата на големо; 

Упатство за тоа што се смета како секундарна 
мрежа на комуналните постројки и уреди при гра-
дењето на комуналните објекти. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалиетичке Републике Бо-
сне и Херцеговина во бројот 7 од 21 февруари 
1964 година објавува: 

Наредба за ставање под контрола на цените и 
тарифите за превоз на патници и стоки во јавниот 
друмски сообраќај; 

Упатство за пресметување и наплата на при-
донесот за здравствено осигурување на земјодел-
ците; 

Одлука за стопите на основните придонеси за 
инвалидско и пензиско осигурување и за стопата 
на придонесот за додатокот на деца во 1964 година; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање и додатокот на деца за 1964 година; 

Одлука за височината на режискиот додаток за 
трошоците на службата за спроведување на инва-
лидско и пензиското осигурување и додатокот на 
деца и за начинот за неговото издвојување од сред-
ствата остварени со основните придонеси. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Црне Горе" во бројот 4 од 20 февруари 1964 година 
објавува: 

Одлука за условите и начинот на користењето 
на средствата на Општествениот инвестиционен 
фонд на СР Црка Гора и на средствата од Сојуз-
ниот фонд за стопански недоволно развиените под-
рачја во 1964 година; 

Решение за именување Управен одбор на Сер-
висот за вршење транспортни услуги на републич-
ките органи и установи; 

Наредба за престанок на важењето на Наред-
бата за определување на височината на маржата во 
трговијата на големо. 

Во бројот 5 од 29 февруари 1964 година објавува: 
Одлука за давање согласност на програмата на 

работите на Републичкиот фонд за патишта за 1964 
година: 

Одлука за финансирање на Стопанската комора 
на СРЦГ во 1964 година; 

Решение за именување на членовите на Советот 
на Републичкиот завод за продуктивност на трудот 
што ги именува Извршниот совет; 

Решение за измена на Решението за именување 
Комисија на Извршниот совет на Собранието на 
СРЦГ за работно време; 

Решение за назначување помошник на репуб-
личкиот секретар за просвета; 

Решение за назначување директор на Репуб-
личкиот завод за цени; 

Решение за именување Совет на Републичкиот 
центар за културно-уметничка дејност; 

Решение за именување на членовите на Сове-
тот на Сеизмолошката станица во Титоград што ги 
именува Извршниот совет; 

Решение за именување Републички совет за 
научна работа; 

Решение за именување Управен одбор на Сто-
панската банка на СРЦГ; 

Решение за именување на членовите на Уп-
равниот одбор на Службени лист СРЦГ што ги 
именува Извршниот совет; 

Решение за именување на членовите на Советот 
на Централната библиотека во Цетиње што ги име-
нува Извршниот совет; 

Решение за именување на членовите на Советот 
на Државниот архив во Цетиње што ги именува 
Извршниот совет; 

Правилник за книжење на приходите од такси 
на орудија за производство и на предмети во гра-
ѓанска сопственост; 

Решение за утврдување на листата на струч-
њаци за вршење надзор над стручната работа на 
здравствените установи, лекарите и други здрав-
ствени работници во 1964 година; 

Решение за утврдување на списокот на струч-
њаци за рршење здравствена контрола на објектите 
за производство на посадочен материјал во 1964 
година; 

Решение за утврдување на списокот на објек-
тите за производство на посад очен материјал на 
кои е утврдено присуство на опасни растителни бо-
лести и штетници во 1963 година; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за условите и начинот на држање на кози од 
санска раса; 

Исправка на Решението за именување Угравен 
одбор на Републичкиот фонд за унапредување на 
кинематографијата и на Решението за именување 
Управен одбор на фондот Његошева награда. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

175. Уредба за измени и дополненија на Та-
рифата за данокот на промет — — — 253 

176. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата за геолошко-рударски истраж-
ни работи предвидени со Сојузниот буџет 
за 1964 година — — — — — — — 254 

177. Одлука за Програмата за употреба на 
средствата за водостопанство предвидени 
во Сојузниот буџет за 1964 година — — 254 

178. Наредба за одобрување кредити во 1964 
година по пат на непосредна погодба од 
страна на Југословенската земјоделска 
банка за вложувања во основни и трајни 
обртни средства — — — — — — 255 

179. Наредба за дополнение на Наредбата за 
плаќање интерес на искористениот износ 
на одобрениот аванс — — — — — 255 

180. Наредба за примена на Одлуката за опре-
делување посебна премија за семе од ви-
сокородни сорти пченица во 1964 година 255 

181. Наредба за поблиските услови, начинот 
и постапката за остварување на регресот 
за увезената концентрирана храна за до-
биток за потребите на земјоделството во 
1964 година — — — — — — — — 256 

182. Решение за југословенските стандарди за 
растителни производи — — — — — 257 

183. Решение за југословенските стандарди за 
сигнално-сигурносни постројки на шин-
скиот сообраќај — — — — — — — 

184. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — — 

185. Решение за југословенските стандарди за 
лични заштитни средства — — — —1 

Исправка на југословенекитеи стандарди за 
растениски производи и казеин за тех-
ничка употреба — — — — — — — 

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 225. 
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована РиетжЈса бр. !• — 
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