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БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 ГОД. XX 

596. 

Врз основа на чл. 17 и 42 од Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/61 и '53/62) и чл. 39 до 44 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64 и 
42/64), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПШТА-

ТА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА ВО 1964 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за спроведување на мерките 

за општата кредитна политика во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/64 и 24/64) точката 
10 се брише. 4 

2. Во точката 12 став 2 зборовите: „и од сред-
ствата наведени во точката 10 од оваа одлука," се 
бришат. 

3. Во точката 25 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Се овластува Народната банка да определи, 

ло потреба, во рамките на рокот предвиден во точ-
ката 3 став 2 на оваа одлука, пократки, рокови 
за враќање на одделни кредити за промет на стоки, 
како и во рамките на р<жот од една година пред-
виден за краткорочни кредити во членот 40 став 2 
на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, да определи најдолги рокови за вра-
ќање на кредитите за залихи од точ. 5, 6 и 7 на оваа 
одлука." 

Досегашниот единствен став на Точката 25г ста-
пнува став 2. 

4. Кредитите одобрени за промет на стоки, за 
залихи и од посебни работи — до денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, се користат и се 
отплатуваат под условите од договорите за кредит. 

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

P. п. бр. 146 
20 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

597. 
Врз основа на членот 112 од Општиот закон за 

организацијата на здравствената служба („Службен 
лист »а ФНРЈ ', бр. 45/60, 9/61 и 22/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ ~НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ШТО НЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВРЗ ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Во Одлуката за определување на прописите 

за финансирањето на стопанските организации што 

не се применуваат врз здравствените установи 
(„Службен лист на ФНРЈ ', бр. 20/61 и 11/62) во 
точката 3 став 1 зборовите: „до износот од 1,5%" 
се заменуваат со зборовите: „до износот од 2,5%"-

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Износот на процентот од ставот 1 на оваа точ-

ка го утврдува советот на здравствената установа." 
Досегашниот став 2 станува став 3. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 148 
21 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р< 

598. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од За-
конот за стопанско-планските мерки во'1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5ЅУ63, 31/64 и 42/64), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЦЕНАТА НА ПЛАТИНАТА 

1. Во- Одлуката за утврдување цената на пла-
т н а т а („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/64) во точ-
ката 1 бројот: „3,000.000" се заменува со бројот: 
„4,000.000". 

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

P. п. бр. 149 
21 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р, 

599. ^ ~ 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ПРОДАЖБА НД СТРАН-
СКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Наредбата за условите и начинот за про-
дажба на странски средства за плаќање цџ граѓа-
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ните (Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62) по точката 
4 се додава нова точка 4а, која гласи: 

„4а. На граѓаните што на свој трошок патуваат 
во странство со свое моторно возило, ^Народната 
банка еднаш годишно ќе им продава странски сред-
ства за плаќање за набавка на -бензин во стран-
ство. 

Народната банка ќе им ги продава на граѓаните 
од ставот 1 на оваг точка странските средства за 
плаќање на тој начин што тие граѓани еднаш го-
дишно ка ј Авто-мото сојузот на Југославија ќе 
купуваат бонови за^ набавка на бензин во стран-
ство и тие бонови ќе ги плаќаат во динари. 

Поблиските услови ..за продавање бонови на 
граѓаните, како и кои количини бензин граѓаните 
можат да купуваат во странство во смисла на оваа 
наредба, ќе ги утврди со посебен пропис сојузниот 
секретар за^ финансии.<! 

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

Бр. 492-3338 
17 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен секретгр 
за финансии. 

Киро. Глигоров, е. р. 

600. 

Врз основа на чл. 8 и 31 став 1 од Законот за 
општествената контрола на цените (,.Службен лист 
на ФНРЈ", бр 30/62), сојузниот секретар за општи 
стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФА-

ЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Списокот на производите и услугите што 
се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63, 2/64. 16/64 и 25/64) во од-
делот I во гранката 127 одредбата под 14 се менува 
и гласи: 

.,14) храна за добиток од индустриско потекло : 
суви режанки од шеќерна репка, рибино брашно, 
.како и сачма и погали од сончоглед, соја. кикирики 
(арашид), од тиквени семки и маслсдајна репка". 

По одредбата под 14 се додава нова одредба под 
15, која гласи: / 

•„15) мешаница на храна за добиток". 
2. Работите на контрола на цените за мешавини 

на храна за добиток ги вршат републичките заводи 
за цени 

Контролата на цените за мешаници на храна за 
добиток ја опфаќа контролата на побавните цени 
за одделни В И Д О Е И храна за добиток според про-
центот на нивното учество во мешаницата, како и 
контролата на трошоците за приготвување на таа 
мешаница од страна на пропзводителските органи-
зации (индустриски претпријатија, задруги и други 
организации). 

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

Бр. 1293/1 
23 октомври 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Иоздерац, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
i 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката за условите за издавање 
во закуп на деловни простории во фамилијарни 
станбени згради и за условите за отказ на 
договорите за закуп на деловни простории на 
додрачјето на Општината Валево бр. 05-14714/1-62 од-
14 ноември 1962 година, врз основа на јавната ра-
справа одржана на 5 октомври 1Ѕ64 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат чл. 1 до 4 и членот 6 од Одлу-
ката на Народниот одбор на општината Валево за 
условите за издавање во закуп на деловни про-
стории во фамилијарни станбени згради ргза усло-
вите за отказ на договорите за закуп на деловни 
простории на подрачјето на Општината Налево, бр. 
05-14714/1-62 од 14 ноември 1962 година („Службени 
лист среза Ваљево'*, бр. 19 од 10 декември 1962 го-
дина). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и „Службени лист среза Ваљево \ 

Од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен лист на СФРЈ" нема да се применуваат 
укинатите одредби од Одлуката за условите за 
издавање во закуп на деловни простории в о ^ ф а -
милијарни станбени згради и за условите за отказ 
на договорите за закуп на деловните простории на 
подрачјето на Општината Валева 

3. Разложите поради кои Уставниот суд на Југо-
славија ја донесе својата одлука се следните: 

Со одредбите на чл. 1 до 4 од Одлуката е ре-
гулирано издавањето во закуп на деловни просто-
рии во фамилијарни станбени згради, и тоа така што 
на сопствениците на деловни простории им е 
ставено во должност да ги издаваат во закуп своите 
деловни простории, ако самите не ги користат за вр-
шење на својата дозволена деловна дејност. Ако 
сопствениците на деловни простории не постапат 
така во определен рок станбениот орган на Народ-
ниот одбор на општината Валево со свое решение ги 
издава во закуп односните деловни простории. 

Закупот на деловни простории воопшто и пра-
шањето за издавање во закуп на деловни просто-
рии во граѓанска сопственост, е регулирана со За-
конот за деловните згради и простории („Службен 
лист На ФНРЈ", бр. 16/59, 48/59 и 12/62). 

Тој закон не им дава овластување на народните 
одбори на општините да /го регулираат закупот на 
деловни простории а посебно закупот на делов-
ни простории во граѓанска сопственост на начин 
на кој тоа го стори Народниот одбор на општината 
Балаво со одредбите на чл. 1 до 4 на својата одлу-
ка. Со самото тоа е оправдан заклучокот дека од-
редбите на чл. 1 до 5 Hci таа одлука, кои претста-
вуваат целина, не се во согласност со Законот за 
деловните згради и простории. 

Понатаму, треба да се укаже и на тоа дека 
концепцијата за издавање во закуп на деловни 
простории во фамилијарните Станбени згради, од 
која тргнува наведената одлука во одредбите на 
чл. 1 до 4 му е спротивна на Законот за деловните 
згради и простории. Имено одредбите на чл. 1 до 4 
на одлуката тргнуваат од концепцијата на обврз-
кост за давање во закуп на деловни простории во 
фамилијарни станбени згради, ако сопственикот не 
ги користи сам, а Законот за деловните згради и 
простории тргнува од концепцијата за необврзност 
што очигледно произлегува од одредбите на членот 
2 на тој закон кој гласи: 

„Деловните простории во општествена соп-
ственост органите на управувањето на зградите 
се должни да ги издаваат во закуп, ако самите не 
ги користат. 

Деловните простории во граѓанска сопственост 
може сопственикот на зградата да ги издава во за-
куп под условите определени во овој закон/' 
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Разработувајќи го начелото на одредбата од чле -
нот 2 став 2 со одредбата на членот 30 став 1 од 
Законот за деловните згради л простории е пропи-
шано деловните простории во фамили јарни станбе-
ни згради да може сопственикот, ако не ги користи 
за вршење на дозволената деловна дејност, да ги 
издаде во закуп под условите што ќе ги пропише 
општинскиот народен одбор (општинското собрание). 

Од наведеното становиште на сојузниот закон 
произлегува дека со сојузниот закон му е дадено 
овластување на општинскиот народен одбор (сега 
собранието на општината) да ги пропишува усло-
вите под кои сопственикот може да ги издава во 
закуп деловните простории но не и овластување 
да може да го обврзе сопственикот на издавање 
на деловната просторија ^о закуп. 

Одредбата на членот б од наведената одлука 
со која се регулира давањето на отказ на договорите 
за закуп на деловни простории од страна на 
куќниот совет, ако деловната просторија се наоѓа 
во станбена зграда под општествено управување, не 
е во согласност со одредбите на Законот за стан-
бените односи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/62). 

Судот го зазеде ваквото становиште од причина 
што според членот 56 став 2 на Законот за стан-
бените односи давателот на користење на деловни 
простории во станбената зграда ги има правата 
на закуподавец согласно со одредбите од Законот 
за деловните згради и простории. Со тоа е исклучена 
можноста куќниот совет да дава отказ — како го 
предвидува тоа членот 6 од наведената одлука — 
„ако деловната просторија се наоѓа во станбена 
зграда под општествено управување". Законот за 
деловните згради и простории ги има предвид за 
закуп на деловните простории исклучиво договор-
ните страни, т. е. закуподавецот и заку ^ п р и м а т е -
лот, и тоа за склучување на договорот за закуп 
(член 32) и за самиот отказ (член бб). Тој закон 
го овластува ^општинскиот народен одбор, (општин-
ското собрание) на донесување прописи оо кои 

-закуподавецот може да се ограничи во поглед да-
вањето на отказ (член 67). но не предвидува 
можност куќниот совет да дава отказ наместо за-
куподавецот ниту му дава соодветнр овластување 
на општинското собрание за донесување прописи 
со кои би се конституирал© тарчво право. 

Постапката за оценување на законитоста на на-
ведената одлука на Народниот одбор на општината 
Валево е поведена по сопствена иницијатива на 
Судот врз основа на решението, У бр. 2 од 11 април 
1964 година. 

Собранието на општината Валево во својот одго-
вор ка решението на судот за поведување постап-
ка, како и на јавната расправа, ги истакнк разло-
зите од кои се раководело при донесувањето на 
својата одлука, а посебно разлогот за потребите на 
стопанство да се обезбеди и рационално иско-
ристи постојниот фонд на деловните простории. 
Тие разлози не можат да ги оправдаат одредбите на 
чл. 1 до 4 и членот 6 на одлуката, што не се во 
согласност со сојузниот закон. 

Оваа одлука е донесена на седницата на Устав-
ниот суд на Југославија од 5 октомври 1964 година. 

У бр. 2/64 
5 октомври 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

Уставниот суд на Југославија , оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката за основање фонц за без-
бедност на. сообраќајот на подрачјето на Смедерев-
ска околија, врз основа на јавната расправа одр-
ж а н а на 5 октомври 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува членот 4 •став 1 точка 1 од Одлу-

ката на Народниот одбор на околината Смедерево 
за основање фонд за безбедност за сообраќајот на 
подрачјето на Смедеревска околија (објавена во 
„Службени гласник среза Смедерево'" бр. 2<;61. 9/63 
и 20/63), со која се утврдува обврската за имателите 
на возила да плаќаат о п р е д е л б и и?коси при тех-
ничкиот преглед на возилата. » 

2. »Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на С Ф Р Ј " и „Службени гласник срез^Ѕ Смедерево". 

Од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен лист на СФРЈ ' ' , нема да се применува 
укинатата одредба на членот 4 став 1 точка 1 па 
Одлуката за основање фонд за безбедност на со-
обраќајот, на подрачјето на Смедеревска околија. 

3. Разлозите поради 1^ои Уставниот суд на Ју -
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Народниот одбор на око лиј ата Смедерево за да 
собере средства за финансирање превентивни мерки 
за безбедност на сообраќајот, донесе Одлука за осно-
вање фонд за безбедност на сообраќајот на подрачје-
то на Смедеревска околија. Таа одлука е донесена 
на седницата на околискиот собор и на Соборот на 
производителите на 10 февруари 1961 година, а е из-
менета и дополнета во текот на 1963 година. Таа од-
лука Народниот одбор на околијата ја донесе врз ос-
нова на членот 57 точка 11 од Законот за народните 
одбори на околиите и чл. 106 и 107 од Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови. 

Со членот 4 од таа одлука, помеѓу другото, како 
приход на фондот е пропишана наплата на услугите 
при техничкиот преглед на возилата, според PIT ТЈ от 
и тонажата на возилото. 

Оценувајќи ја законитоста на одлуката на На-
родниот одбор на око ли јата Смедерево, Уставниот 
суд на Југославија констатира дека Народниот сад-
бер бил овластен да "донесе одлука за основање 
фонд, но дека немал овластување да ги утврдува 
средствата на фондот вон оние средства што на 
околијата и припаѓаат врз основа на Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови. како негов приход. 

Определувајќи средствата па фондот да ги со-
чинува и наплатата на услугите иги то:ггрчкиот 
преглед на возилата според нивниот вид и тонажа, 
Народниот одбор на околијата всушност им наметна 
една обврска на имателите на возила која нема 
основа во законот и која не е по согласност со 
овластувањата цз народните одбори на с -т , 
(чл. 1 и 13 од Законот за буџетите и фпкаг~;:г г : : -"то 
на самостојните установи). 

Според тоа, одредбата на членот 4 е: ѕс а t v а 
1 од Одлуката за основање фонд за безбедност на 
сообраќајот на подрачјето на Смедеревска око-
лија не е во согласност со Законот за буџетите и 
финансирањето на самостојните установи, та поог ди 
тоа Уставниот суд на Југославија , врз основа на 
членот 26 од Законот за Уставниот суд на Југосла-
вија, ја укина наведената одредба. 

Постапката за о ц е н у в а л е законитоста на Одлу-
к а т а на Народниот одбор на око лиј ата Смедерево е 
поведена по сопствена иницијатива на Судот врз 
основа на решението У бр. 3 од 11 април 1964 година. 

Во текот на претходната постапка Собранието 
на око ли јата Смедерево истакна дека со буџетот на 
©ќелијата не можеа да бидат обезбедени дове лин 
средства за потребите за одржување на сообраќајот, 
а тоа беше нузино да се стори во општ интерес. 
Полномошникот на Собранието на јасната расправа 
ги повтори овие навода додава јќи го, и тоа дека 
Народниот одбор на околината немал сигурен пра-
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вен основ за воведување вакви обврски за имате-
лите на возила односно за вакво создавање сред-
ства на фондот. 

Оценувајќи ,ги наводите на Собранието на око-
лината Смедерево и нејзиниот полномошник, 
Уставниот суд на Југославија смета дека против-
законитото воведување приходи од страна на 
општествено-политичката заедница и противзакони-
т о ^ создавање обврски за организациите и граѓа-
ните, нема оправдание во нашиот правен систем, 
без оглед на тоа колку се оправдани потребите по-
ради кои ваквите противзаконитост се направени. 
Ваквиот начин на стекнување приход од страна на 
општествено-политичката заедница не само што 
има за последица повреда на имотните права на 
организациите и граѓаните, туку создава и други 
растројувања чија штетност е далеку поголема од 
користа за задоволување поединечни потреби на 
определени рпштествени служби. 

4. Оваа одлука на Уставниот суд на Југосла-
вија е донесена на седницата од 5 октомври 1964 
година и е јавно објавена во присуство на полно-
мошникот на Собранието на околината Смедерево. 

У бр. 3/64 
5 октомври 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

У К А З И 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. И 
16 октомври 1964 година 

Белград 

Претседател на Репуб инката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на прздлог 
од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СФР ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕНИЕ ДРЖАВИ 
НА МЕКСИКО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СФР ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ 

НА МЕКСИКО 

Се отповикува 
Густав Влахов од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Соединетите 
Држави на Мексико. 

II 
Се назначува 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на пред-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
КОСТАРИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

КОСТАРИКА 

Се отповикува 
Густав Влахов од должноста на извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Костарика. 

II 
Се назначува 
Далибор Солдатиќ, досегашен амбасадор во 

Државниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден пратеник и ополномоштен министер на 
Со ци] а листичка Федеративна Република Југосла-
вија РО Република Костарика. 

I l l 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

Далибор Солдатиќ, досегашен амбасадор во Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Соединетите Држави на Мексико. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ.* 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 12 
16 октомври 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

/ С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

596. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за спроведување на мерките за оп-
штата кредитна политика во 1964 година 777 

597. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
х ката за определувана на прописите за 

финансирањето на стопанските организа-
ции што не се применуваат врз здравстве-
ните установи — — — — — — — 777 

598. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување цената на платената — — — 777 

599. Наредба за дополнение на Наредбата за 
условите и начинот за продажба на стран-
ски средства за плаќање на граѓаните — 777 

660. Наредба за измена и дополнение па Спи-
сокот на производите и услугите што се 
опфаќаат со контролата на цените — 778 


