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Врз основа на членот 64 став 1 тон, 1 и 2 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 
19̂ 65, 20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУ-

ВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
\ 

Член 1 

Во Уредбата за начинот за формирање на це-
ните и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65) во членот 7 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Сојузниот завод за цени може да ги пропише 
мерилата за формирање на цените на електрична 
енергија по кои стопанските организации од ставот 
1 на овој член ќе им испорачуваат електрична енер-
гија на домаќинствата." 

Член 2 

Во членот 10 по ставот 1 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„Сојузниот завод за цени може да го пропише 
највисокото ниво до кое според одредбите од ставот 
1 на овој член можат да се формираат малопродаж-
ните цени на свежо месо. 

По исклучок, Сојузниот завод за цени може на 
одделни работни организации да им одобри мало-
продажните цени на свежо месо да ги формираат 
над нивото од ставот 2 на овој член, ако го бараат 
тоа посебните услови за снабдување и поголемите 
трошоци на прометот." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5. 
Члан 3 

Во членот 15 по ставот 1 се додаваат три нови 
става, кои гласат: 

„Сојузниот завод за цени може да ги пропише 
мерилата за формирање на цените на комуналните 
услуги. 

Цените на услугите на градскиот сообраќај што 
важеле на 26 јули 1965 година можат да се зголемат 
најмногу за 25 /̂о. 

По исклучок Сојузниот завод за цени може на 
одделни стопански организации да им одобри це-
ните на услугите на градскиот сообраќај да се зго-
лемат за повеќе од 25%, ако го бараат тоа посебните 
услови и поголемите трошоци за вршење на дејноста 
сообраќај." 

Досагашниот став 2 станува став 5. 

Член 4 
По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 
,станарините за становите за кои станарината 

е утврдена на 1 јануари 1960 година можат да се 
зголемат најмногу за 110%." 

Член 5 
Работните организации се должни, во рок од 

осум дена од денот на влегувањето во сила на про-
писите на Сојузниот завод за цени за определување 
на највисокото ниво до кое можат да се формираат 
малопродажните цени на свежо месо, да ги усогла--
сат своите малопродажни цени на свежо месо со 
нивото определено со тие прописи. 

Член 6 

Работните организации се должни, во рок од 
осум дена од денот на влегувањето во сила на про-
писите на Сојузниот завод за цени за определу-
вање на мерилата за формирање на цените на 
комуналните услуги, да ги усогласат цените на 
комуналните услуги со мерилата определени со тој 
пропис. 

Член 7 
Стопанските организации се должни цените на 

услугите на градскиот, сообраќај да ги усогласат со 
одредбата од членот 15 став 3 на оваа уредба до 
10 август 1965 година. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 127 
3 август 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

652. 

Врз основа на членот 41 став 1 точка 1 од Ос-
новниот закон за заштита од јонизирачки зрачења 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот се-
кретар за здравство и социјална политика пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА РЕНТГЕН-АПАРАТИТЕ И 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД РЕНТГЕНСКИ 

ЗРАЦИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради заштита од штетното дејство на ресен-

ските зраци, со овој правилник се пропишуваат у-
словите за користење на рентген-апаратите и мер-
ките за заштита од рентгенски зраци. 

Член 2 
Рентген"апарати можат да се користат во ме-

дицината и ветеринарството за прегледи и лекувања, 
за научно-иследувачки работи, како и за потребите 
на индустријата и други стопански -гранки. 
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Член 3 
Рентген-апаратите што се користат за целите од 

членот 2 на овој правилник мораат да ги исполну-
ваат определените услови во поглед на заштитата 
од рентгенски зраци и високиот напон на електрич-
на струја. 

Условите за заштита од рентгенски зраци и ви-
сок напон на електрична струја, пропишани со овој 
правилник, се однесуваат на рентген-апаратите чиј 
напон на електрична струја во рентгенската цевка 
не преминува 300 кУ. 

Член 4 
Забрането е да се користат рентген-апарати во 

рекламни цели. 
Рентген-апарати со слободно пристапен висок 

напон на електрична струја во рентгенската цевка, 
не смеат да се користат за лекување ниту смеат да 
се пуштаат во промет. 

Член 5 
' ' Подвижни рентген-апарати и рентген-апарати 

вградени во превозни средства (автомобил, желез-
нички вагон и сл.) не смеат да имаат слободно при-
стапен врисок напон на електрична струја. 

Член 6 
За продадените и испорачаните рентген"апарати, 

за рентген-апаратите со кои се работи, за лицата 
што работат со рентген-апарати, како и за лицата 
што се прегледуваат и лекуваат со рентген-апарати 
се водат евиденции. 

2: ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ РЕНТГЕН"АПА-
РАТИ 

Член 7 
Барањето за одобрување користењето на реит-

ген-апарати, покрај податоците' што се однесуваат 
на корисникот на рентген-апаратот, мора да содржи 
и: назив на работната организација што го произ-
вела рентген-апаратот; производствен број на реит-
ген-апаратот; вид на работите за кои е конструиран 
рентѓен-апаратот; максимален напон и интензитет 
со кои може да работи рентген-апаратот; обезбеду-
вање од висок напон (потполно или делум,но зашти-
тен односно слободно пристапен), број на рентген-
ските цевки со кои може да работи рентген-апаратот, 
дали рентген-апаратот работи со вентилни цевки 
и колкав е нивниот број или работи без нив, 
дали рентген-апаратот има , селевски исправувач, 
како и од кои делови се состои рентген-апаратот. 

За делови на рентген-апарат се подразбираат: 
командна маса, трансформатор, статив, маса што 
служи при лекување и рентгенска цевка. 

Корисникот на рентген-апарат е должен кон 
барањето за одобрување користењето на рентген-
-апаратот да поднесе и потврда дека ги исполнува 
условите за добивање на такво одобрение, издадено 
од овластената установа за вршење работи на заш-
тита од јонизирачки зрачења. 

Член 8 
За секоја измена на рентген-апарат и за секое 

преместување на стационарни рентген-апарати за 
кои веќе е добиено одобрение за користење, корис-

никот на рентген-апаратот мора претходно да бара 
согласност од органот што дал одобрение за негово 
користење. 

3. ЕВИДЕНЦИИ 

Член 9 
Евиденцијата за продадените и испорачаните 

рентген-апарати и евиденцијата за рентген"апара-
тите за чие користење е дадено одобрение ги водат 
органите на управата надлежни за работите на 
санитарната инспекција. 

Евиденцијата за лекарските прегледи на лицата 
што работат со реитген-апарати ја водат опреде-
лените здравствени установи што вршат здравст-
вена контрола на лицата што работат со извори на 
јонизирачки зрачења. 

Евиденцијата за користењето на рентген-апара-
ти, евиденцијата за дозите на зраците што ги дава 
рентгенска цевка под определените услови на ко-
ристење рентген-апарати, како и евиденцијата 'за 
извршените прегледи на исправноста на рентген-
-апарати, мерни инструменти и заштитни средства, 
ги водат корисниците на рентген-апарати. 

Член 10 
Работните организации што се занимаваат со 

промет на рентген"апарати -се должни за секоја 
испорака на рентген-апарати да го известат над-
лежниот орган на управата за работите на сани-
тарната инспекција, и тоа во рок од 15 дена од денот 
на испораката на рентген-апаратот. 

Корисниците на рентген-апарати што ќе му 
продадат или отстапат на друг користење рентген-
-апарат се должни за тоа да го известат оној орган 
на управата надлежен за работите на санитарнава 
инспекција што ја водел евиденцијата за рентген 
апаратот во смисла на членот 9 став 1 од овој пра-
вилник, како и оној орган на управата за работите 
на санитарната инспекција ,што е надлежен за на-
тамошно водење евиденција за тој рентген-апарат. 

Член 11 
Ако корисник на рентген-апарат расходувз или 

отуѓи рентген-апарат е должен затоа да го извести 
органот на управата за работите на санитарната 
инспекција што издал одобрение за користење на 
тој рентген-апарат и да му го врати одобрението 
што го дал тој за неговото користење. 

Член 12 
Здравствените установи што користат рентген-

-апарати за прегледи и лекување се должни да 
водат- евиденција за просветлувањето (скопија), 
евиденција за снимањето (графија) и евиденција 
за лекувањето (терапија). 

При просветување во евиденцијата се внесу-
ваат: име и презиме, пол и година на животот на 
лицето што е просветлувано, дел на^ телото што е 
просветлуван, како и дијагнозата означена 
во лекарскиот упат и дијагнозата констатирана при 
просветувањето. 

При снимање во евиденцијата се внесуваат: име 
и презиме, пол и година на животот на лицето 
што е снимано, дел на телото што е снимен и по-
ложба на телото при снимањето, број и големина на 
употребените филмови за секоја положба на дел 
од телото, елементи на снимањето, како и дијагно-
зата означена во лекарскиот упат и дијгнозата кон-
статирана при снимањето. 

При лекување во „ евиденцијата се внесуваат: 
име и презиме, пол и година на животот на лицето 
што се лекува, дневна доза и вкупно примена доза, 
технички услови на зрачењето, како и дијагцозата 
означена во лекарскиот упат. 
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Член 13 
Здравствените установи што користат рентген-

-апарати за лекување се должни во евиденцијата, 
покрај податоците од членот 12 став 4 од овој пра-
вилник, да ги внесуваат и податоците добиени со 
проверување на дозите на зраците што ги дава 
рентгенската цевка под определени услови. Тие 
проверувања се вршат најмалку еднаш месечно. 

Ако здравствените установи по извршеното сни-
мање не издаваат филмови со должни да ги чуваат 
филмовите во својата картотека најмалку 10 го-
дини. 

Лекарите што вршат преглед или лекување со 
рентген-апарати се должни во здравствената книш-
ка на здравствено осигурено лице да го забележат 
видот на извршениот преглед или лекување и да-
тумот на прегледот односно времето за кое траело 
лекувањето. 

Член 14 
Ветеринарните установи што користат рентген-

-апарати, како и другите корисници на рентген-апа-
рати, се должни да водат евиденција за начинот и 
условите за користење на рентген-апаратите, како 
и евиденција за дозите на зраци што ги дава рент-
гентската цевка под определените услови за корис-
тење. 

4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ОД ВИ-
СОК НАПОН И ОД РЕНТГЕНСКИ ЗРАЦИ 

Член 15 
Сите делови на рентген-апарати мораат да бидат 

вземјени. 
Вземјување^ треба повремено да се контро-

лира. ^ 
Подот на просторијата во која е сместен ста-

ционарен рентген-апарат или делови на рентген-
-апарат, мора да биде од изолационен материјал 
(дрво, гума и сл.). 

Член 16 
Во доводните водови на електрична мрежа мо-

раат да се вградат осигурувачи што му одговараат 
на оптоварувањето на рентген-апаратот. 

Член 17 
Прекинувачот на мрежната електрична струја 

што го напојува рентген-апаратот мора да му биде 
лесно пристапен на ракувачот на рентген-апаратот. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се од-
несува на подвижните и забарските рентген-апара-
ти што се приклучуваат преку натикачи со зашти-
тно вземјување. 

Сместување на рентген-апарати 

Член 18 
Рентген-апаратите се сместуваат во просториите 

што ги исполнуваат условите определени со овој 
правилник. 

Во една просторија може, по правило, да биде 
сместен само еден рентген-апарат чиј напон на е-
лектричната струја во рентгенската цевка не пре-
минува 150 кУ. 

По исклучок, во една просторија можат да се 
сместат два или повеќе рентген-апарати под услов 
електричната струја во рентгенската цевка на се-
кој од тие апарати да не преминува 150 кУ. Во 
таков случај со погодно електрично врзување мора 
да се исклучи можноста за едновремена употреба 
повеќе од еден рентген-апарат. 

Член 19 
Рентген-апаратите кај кои напонот на елек-

тричната струја во рентгенската цевка преминува 

150 кУ а на кои сите делови се заштитени од висок 
напон, мораат да бидат сместени најмалку во две 
простории. Во една просторија се сместува коман-
дната маса на рентген-апаратот, а во- другата про-
сторија — другите делови на рентген"апаратот. 

Рентген-а-паратите чии само одделни делови се 
заштитени од висок напон на електрична струја, 
мораат да бидат сместени во три простории. Во ед-
на просторија се сместува командната маса, во 
друга просторија — трансформаторот, а во трета 
просторија рентгенската цевка. 

Член 20 
Ако рентген-апарат штоѕ се употребува за^ ле-

кување има две рентгенски цевки со кои може 
едновремено да се работи, секоја од тие цевки мора 
да биде сместена Зо посебна просторија. /0ко рент-
генските цевки не можат да работат едновремено, 
можат да се сместат и во една просторија. 

Член 21 
Просторијата во која е сместен' ,стационарен 

рентген-апарат или само дел од таков рентген-апа-
рат со рентгенска цевка, мора да има височина и 
широчина најмалку по три метра, а вкупна повр-
шина најмалку шеснаесет метра. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се од-
несува на забарските рентген-апарати и на рентег-
-апаратите чиј напон на електрична струја во рент-
генската . цевка не преминува 60 кУ. 

Член 22 
Ѕидовите и вратата на просторијата во која е 

сместен рентген-апарат, односно дел од рентген" 
-апарат со рентгенски цевки, не смеат на своите 
надворешни површини да пропуштат годишно 
доза на рентгенски зраци поголеми од 5 тг /час 
односно 50 милирентгени интегрална доза. 

Прозорците помеѓу просторијата во која се на-
оѓа командната маса и просторијата во која се наоѓа 
рентгенската цевка, мораат да имаат стакло 
кое не пропушта годишно доза на рентгенски зраци 
поголема од 5 шг/час односно 50 милирентгени ин-
тегрална доза. 

Подот односно таваницата на просторијата во 
која е сместен рентген-апарат или дел од рентген-
апарат со рентгенска цевка, не смее на своите над-
ворешни површини да пропушта годишно доза на 
рентгенски зраци поголеми од 5 тг /час односно 50 
милирентгени интегрална доза, ако под или над неа 
се наоѓаат други простории што се користат за која 
и да е цел. 

Член 23 
Просторијата во која е сместен рентген-апарат 

или дел од рентген-апарат со рентгенска цевка, мо-
ра да има уред за проветрување со најмалку четири 
измени на воздухот во текот на еден час или ком-
плетен уред за проветрување и климатизација. 

Член 24 
Дел од рентген-апарат со рентгенска цевка, без 

оглед на видот на рентген-апаратот и на височина-
та на напонот на електричната струја во рентген-
ската цевка, мора да се постави така што жижата 
на рентгенската цевка во правецот на централниот 
зрак да биде оддалечена од ѕидот на просторијата 
најмалку два метра, а другите страни на цевката 
најмалку по еден метар, и тоа при сите можни 
положби што ги зафаќа цевката при користењето 
на рентген-апаратот. 

Заштита на лицата што работат со рентеген-апарати 

Член 25 
' Рентгенска цевка со сопствена заштита (ку-
ќиште) може да се -употребува само ако им одговара 
таа заштита на условите предвидени во овој член. 
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Куќиште во кое е сместена рентгенската цевка 
смее да има отвор само за минување на корисникот 
сноп зраци. Куќиштето мора да биде изработенд 
така што, кога" апаратот работи под свое максимално 
оптоварување, под условите на рентгенското про-
сведување при затворен отвор за минување на 
корисниот сноп зраци да не смее да пропушта на 
отстојание поголемо од еден метар во кој и да е 
правец доза на рентгенски зраци поголема од 100 
шг/час за напон на 150 kV, односно поголема од 
Д2/час за напон над 180 kV. 

Член 26 
Рентгенските зраци што се употребуваат во ме-

дицината мораат да бидат филтрирани. Фш1трите 
мораат ^ бидат вградени на отворот од куќиштето 
за минување на корисниот сноп зраци, со обележен 
хемиски знак и со обележена дебелина на мате-
ријалот од кој се произведени. 

При вршење прегледи рентгенските зраци мо-
раат да се филтрираат со филтер од алуминиум 
од најмалку 1 mm дебелина за напон на електрична 
струја до 60 KV, најмалку 2 mm за напон на елек-
трична струја од 60 до 100 kV и 3 до 4 mm дебе-
лина за напон на електрична струја од 100 до 125 
KV, а со филтер од бакар од најмалку 0,3 mm де-
белина за напон на електрична струја над 125 KV. 

Рентгенските зраци што се употребуваат за про-
светување при хируршки и ортопедски зафати,1 

мораат да бидат филтрирани со филтер од најмалку 
3 mm дебелина. 

Во дебелината на филтерот се засметува и си-
лата на филтрирањето на стаклото на рентгенската 
цевка, пресметана во вредноста на дебелината на 
алуминиум или бакар. 

Член 27 
На рентген"апаратите што се употребуваат за 

лекување, филтрите мораат да бидат видно обеле-
жени така што хемискиот знак и дебелината на ма-
теријалот од кој се произведени да се гледаат од 
местото што се наоѓа до командната маса. 

Член 28 
Стативот на рентген-апаратот што се употре-

бува за преглед мора да има екран, скутник под 
екранот и параван за лекарот. 

Екранот мора да биде од оловно стакло и да 
има големина најмалку 35,6 X 35,6 cm. Помеѓу е-
кранот и неговата рамка не смее да постои можност 
за минување рентгенски зраци. 

Стаклото на екранот ка ј рентген-апарати кај 
кои напонот на електрична струја во рентгенската 
цевка при просветување не преминува 75 KV мора 
да има заштитна сила на олово од најмалку 1,8 mm 
дебелина, а над 75 до 100 KV — 2 mm оловен Е^ви" 
)валент. За напони поголеми од 100 KV заштитната 
сила на ова стакло треба да се зголеми за секој 
киловат со најмалку 0,01 mm дебелина на олово. 

На уредот за нишането снимање не треба да се 
Зголемува еквивалентот на оловото на екранот, ако 
напонот на електрична струја при снимањето не 
преминува 135 KV. 

Скутникот под екранот мора да биде составен од 
најмалку три надолжни дела и нивните внатрешни 
рабови ,мораат да се преклопуваат најмалку по 1 
cm. Скутникот доора на биде од иста широчина како 
К екранот а со должина од најмалку 50 cm. 

При просветлување скутникот мора да има за-
штитна сила на олово од најмалку 0,2 mm дебе-
лина за напон на електрична струја во рентгенска-
та цевка до 75 kV а најмалку 0,5 mm дебелина - за 
напон на електрична струја во рентгенската цевка 
од 75 до 100 KV. 

При просветување од стативот мора да се по-
стави параван за лекарот што мора да има заштитна 
сила на олово од најмалку 0,7 mm дебелина. 

Член 29 
Куќиштето со рентгенска цевка вградено во 

стативот мора да обезбеди најмалку 35 cm отстоја-
ние на жижата на рентгенската цевка од лицето 
врз кое. се врши просветување. 

Тубусот на рентген-апарат за снимање заби со 
10 и повеќе милиав/шери и 60 и повеќе KV, мора 
да обезбеди најмалку 17 cm отстојание жижа — ко-
жата. г 

Прстенот на цевки од рентген-апарат за сни-
мање заби со 50 KV И 7 милиампери смее да овоз-
можи озрачено поле на кожата најмногу до 6 cm 
во пречник. 

Член 30 
Ако командната маса се наоѓа во просторијата 

во која е сместена рентгенската цевка, мора да биде 
заштитена ^о параван или со кабина. Параванот 
мора да има височина најмалку 190 cm, а од подот 
може да биде оддалечен најмногу до 30 cm. Широ-
чината на параванот мора да биде најмалку 135 cm. 

Параванот односно кабината не смее да пропу-
шта на страната кон командната маса доза на рент-
генски зрци поголеми од 5 mr/час. 

Член 31 
Рентген-апаратот за флуорографски снимања 

мора да има кабина за лицата што се снимаат. 
Кабината мора да биде опремена со уред за ав-

томатски прекин на електричната струја кој оне-
возможува вклучување на рентген-апаратот ако не 
е затворена вратата до кабината. -

Ѕидовите на кабината не смеат да пропуштаат 
дози на рентгенски зраци поголеми од 5 mr/час до 
работното место на рентген-техничарот. 

Член 32 
Рентген-апаратот за просветување материјали 

во индустријата мора да биде сместен во две про-
стории. Во една просторија се сместува рентген-
ов та цевка и масата за испитувања на материјал со 
уред за автоматско поместување на материјалот што 
се просветува, а во другата просторија — команд-
ната маса, оловното стакло или оптичкиот систем 
за посматрање на екранот. 

Ѕидовите на просториите не смеат да пропушта-
ат на своите надворешни површини доза на рент-
генски зраци поголеми од 2 mr/час. 

Член 33 
Стационарен рентген"апарат што се употребува 

за лекување или испитување материјали мора да 
има уред за автоматски прекин на електричната 
струја при секое отворање на вратата од простори-
јата во која се наоѓаат рентгенските цевки. 

За време на угФтребата на подвижни рентген-
-апарати во индустријата мора со погодни гранични 
знаци да се обележи опасната зона на рентгенските 
зраци. 
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Член 34 
Рентген-апарат што се употребува за кристало-

графија мора да има автоматска завеса која оне-
возможува работа на рентген апарат без соодветни 
тубуси. 

Член 35 

Лицата што работат со рентген-апарати мораат 
да бидат снабдени со' исправни заштитни средства 
(скутник и нараквици). 

Заштитниот скутник мора да го покрива лице-
то што го носи од клучните коски до половината 
на потколеницата, да ги опфаќа боковите на кол-
ковите и да има з а ш т и т а сила на олово од најмал-
ку 0,2 ш т дабелшѕа. 

Заштитните нараквици мораат ра имаат посебен 
-претор за секој прст и да донираат неколку санти-
метри под лактовит^ како и да зшаат заштитна 
сила на олово од најмалку 0,2 т ш дебелина. 

Член 36 

При вршете пиелографија или хистеросалпино-
графија мораат да се употребуваат длабински за-
веси или тубуси што допираат до кожата на лицето 
што се снима, доколку не се вршат тоа под кон-
трола на просветлување со нишането снимање. 

При брзо сериско снимање со апарати за авто-
мат-ски транспорт на филмови, контракстните сред-
ства мораат да се 'ушприцуваат само со уреди -за 
автоматско ушприцување. 

Член 
При просветлување на желудникот или црева-

та лекарот мора да има направа за палпирање (дис-
тинктор) или тубус за компресија. - Палпирање не 
смее да се врши со незашттена рака. 

При просветување ш ш снимаше деца,, стари или 
изнеможшм лица се употребуваат, но правило, спе-
цијални помагала 'за мрѕзд ракување ма тие лица, асон 
овозможуваат правилен лзрегжда а исклучуваат 
можност да се изложи медицинскиот персонал на 
рентгенско зрачење. 

Член 18 
Здравствените установи што употребуваат рент-

ген-аитарати за лекување мораат, покрај пропи-
шаните заштитни средства и мерните инструменти, 
да обезбедат и апарат за мерење на воздушните 
дози на рентгенските зраци (дозиметар). 

Член 39 
Работните организации што користат рентген-

-апарати се должни да обезбедат повремен преглед 
На рентген-апаратите, заштита од електрична струја 
од висок напон и рентгенски зраци, како и преглед 
на мерните инструменти и заштитните средства. 

Преглед на рентген-апаратчсте што се употребу-
ваат за лекување мора да се врши најмалку еднаш 
годишно. Преглед на рентген-апаратите со кои се 
врши просветување, снимање односно преглед на 
материјали мора да се врши најмалку еднаш во 
две години, 

Преглед на исправноста на мерните инструмен-
ти и заштитните средства мора да се врши најмалку 
-еднаш годишно. 

Член 40 

Работната организација што ќе заиосли лице 
за работа со реитген-апарат е должна таквото лице, 
заради контрола на неговата здравствена состојба, 
веднаш да и го пријави на определената здравстве-
на установа.на која е должна да и достави и опис 
на неговото работно место. Работната организација 
е должна да го ^одјави секое лице што ќе престане 
да работи со рентген-апарат. 

Член 41 

Работната организација во која е запослен о ли-
це што работи со рентген-апарат е должна таквото 
лице, на барање од лекар и во временско траење 
што ќе го определи лекарот на определена здрав-
ствена установа, да го премести на работно место 
што не е изложено на дејството на рентгенски 
зраци. 

Член 42 
Определената здравствена установа (член 40) е 

должна писмено да ја извести работната организа-
ција за денот на прегледот на лицето што работи со 
рентген-апарат, како и по извршениот преглед пис-
мено да ја извести за здравствената состојба на 
прегледаното лице. 

Член 43 
Работната организација што користи рентген^ 

-апарати е должна да определи лице што ќе биде 
одговорно за заштита од рентгенски 'зраци на сите 
лица што работат во неа на работните места изло-
жени на рентгенско зрачење. 

Лицето одговорно во смисла на ставот 1 од овој 
член е должно: 

1) да се грижи за набавката и употребата на 
заштитните средства пропишани со ов(ој правилник; 

2) да се гризки .за носењето на мерните инстру-
менти и да ги чир'а дозите ед дозимагрот за директ-
но очитување; 

3) да врши замена на филмовите со фшш-дози-
метри и употребуваните филмови да и ги доставу-
ва на определената здравствена установа од членот 
40 на овој правилник; 

4) да води евиденција за контролните лекарски 
прегледи и за дозите што ги примиле лицата што 
се изложени на работните места со рентгенски зра-
ци, како и да води евиденција за тие лица за сите 
прегледи ИЈЈИ лекувања со рентген"апарати; 

5) да го извести раководителот на работната ор-
ганизација и надлежниот орган на управата за ра-
ботите на санитарната инспекција кога лица што 
работат со рентген-апарати ќе примат дозволена 
годишна доза, односно кога лица што само повре-
мено работат со рентген-апарати ќе примаат 1/10 
дозволена годишна доза; 

6) да му обрне внимание на секое лице што ќе 
стапи на работа со ремтген-апарат на обврската за 
придржување кон пропишаните мерки за заштита 
ири работата м кон мерки на здравствената за -
ттитаи 
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Член 44 

Лице што постојано работи со рентген-апарат 
не смее, да биде потполно ИЛИ делумно изложено 
на примарен сноп рентгенски зраци, не смее да 
придржува лице над кое се врши просветување, 
снимање или лекување и не смее да придржува 
касети со филмови или други предмети при сни-
мањето. 

Заштита на лицата што се прегледуваат или леку-
ваат со рентген-апарати 

Член 45 
Прегледот или лекувањето со рентген-апарати 

мора да се врши на начинот и под условите кои 
оневозможуваат да биде лицето што се прегледува 
или лекува непотребно изложено на примарен сноп 
рентгенски зраци или на секундарно зрачење. 

Член 46 
Лицата што се прегледуваат или лекуваат со 

рентген-апарати, мораат да бидат заштитени со за-
штитни средства (скутник, престилка, суспензориум 
и др.), доколку -употребата на таквите средства не 
го попречува правилното вршење на преглед или 
лекување. Тие средства мораат да имаат заштитна 
сила на олово од најмалку 0,5 шш дебелина. 

При спроведувањето на заштитните мерки мора 
да се обрне особено внимание на заштитата на зву-
чникот, семникот и на крвотворните органи. 

Пропишаните заштитни мерки строго се спрове-
дуваат кај лица помлади од 40 години, 

Член 47 
Рентгенски преглед на , деда, младина и бреме-

ни жени се врши само врз основа на неопходни, 
медицински индикации и, по правило, со'снимање, 

Член 48 
,Систематски рентгенски прегледи се вршат са-

мо со флуорограф. 
За вршење систематски рентгенски прегледи е 

потребна согласност од надлежниот здравствен цен-
тар. 

Член 49 
- Одредбите од овој правилник што се однесу-

ваат на, прегледите и лекувањата со рентген-апа-
рати, на заштитата на лицата што работат со рент-
ген-апарати и на лицата што се прегледуваат и 
лекуваат ср рентген-апарати, како и на водењето 
на евиденциите согласно ќе се применуваат и во 
ветеринарството, како и при користењето на рент-
ген-апарати за други цели. 

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
За рентген-апаратите чиј напон на електрична 

струја во рентгенската цевка преминува 300 кУ. у-
словите за заштита од електрична струја од висок 

напон и од рентгенските зраци ги определува, за 
секој рентген-апарат посебно, Сојузниот санитарен 
инспекторат, на предлог од стручната комисија што 
ја формира тој. 

Стручна комисија од ставот 1 на овој член се 
состои од лекар-специјалист за радиологија, физи-
чар од една од овластените установи за вршење 
работи на заштита од јонизирачки зрачења. инже-
нер-конструктор на рентген-апарати, санитарен ин-
женер и сојузен санитарен инспектор. 

Член 51 

Сите лица што работат со рентген-апарати се 
должни во рок од една година од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник да прибават до-
кази за поседувањето на стручната спрема пропи-
шана за работа со рентген-апарати. 

Член 52 

Сите корисници на рентген-апарати се должни 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник: 

1) да му го пријават рентген-апаратот на Над-
лежниот орган на управата за работите на санитар-
ната инспекција; 

2) да к ги пријават-лицата што работат со рент-
ген-апарати на определената здравствената устано-
ва, заради вршење лекарски преглед; 

3) да го определи лицето што ќе биде одговорно 
за заштита од рентгенски зраци на сите оние лица 
што работат на работните места изложени на рент-
генско зрачење (член 43). 

Член 53 
Сите корисници на рентген-апарати се должни 

во рок од две години -од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник да прибават одобрение за 
користење на рентген апаратите. 

Член 54 
Сите лица што работат со рентген-апарати се 

должни во, рок од три месеци од" денот на влегува-
њето , во сила на- овој правилник да се подложат 
на лекарски преглед во определена здравствена у-
станова (член 40) заради добивање уверение за 
здравствена способност за работа со рентген-апа-
рати. 

Член 55 

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

16/7 Бр. 53-166/65-5 
30 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за здравство и 

социјална политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 
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653. 

Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските' 'претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со чл. 
1 и 5 од Законот за прометот на стоки и вршењето 
на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, УРЕДИТЕ 
И ОПРЕМАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА 
ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ТРГОВСКИТЕ 
ДУЌАНИ И ТРГОВСКИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за општите минимални техни-

чки услови, уредите и опремата на деловните про-
стории на ,трговските претпријатија, трговските ду-
ќани и трговските деловни единици („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/60) членот 3 став 2, членот 
5 став 3, членот 19 став 4 и членот 24 се бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2907/1 
28 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 

654. 

Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60,19/60, 
13/61, 27/61, 6/62, 16/62. и 4/63), во врска со чл. 1 и 5 
од Законот за прометот на стоки и вршењето на тр-
говски услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), 
сојузниот секретар за индустрија и трговија про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, УРЕДИТЕ 
И ОПРЕМАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ НА ОТПАДОЦИ 

И НИВНИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за посебните минимални тех-

нички услови, уредите и опремата на деловните 
простории на претпријатијата за промет на отпа-
доци и нивните деловни единици („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/60) членот 9 се брише. 

Член 2 
, ,Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2906/1 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

655. 

Врз основа на членот 90 став 1 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49^59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со 
членот 1 од Законот'за прометот на стоки и врше-
њето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трго-
вија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОТКУПНИТЕ 

СТАНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за условите и начинот на рабо-

тењето на откупните станици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/55, 23/57 и 24/59) членот 2 се брише. 

Член 2 
Членот За се менува и гласи: 
„Надлежниот орган на управата на општината 

на чија територија се наоѓа седиштето на откуп-
ната станица може да одобри откупната станица 
да не мора да ги води си,те евиденции пропишани 
во членот 3 од овој правилник." 

Член 3 
Членот 5 членот 6а став 1 се бришат. 

Член 4 
Во одредбите на правилникот зборовите: „репуб-

личкиот орган на управата надлежен за работите 
на стоковниот промет" се заменуваат со зборовите: 
„републичкиот орган на управата надлежен за трго-
вија", а зборот: „околија" — со зборот: „општина" 
во соодветно членување. „ 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2910/1 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

656. 

Врз основа на членот 28 од Основниот закон за 
шумите („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65), во 
согласност со сојузниот секретар за финансии, 
сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ВРЕДНОСТА НА 

ШУМИТЕ 

Член 1 
Вредноста на шумите се утврдува зависно од 

нивната зрелост за сечење. 
Вредноста на зрела шума или приближно зрела 

за сечење се утврдува според вредноста на дрвото 
во исправена состојба (на пењушка). 

Член 2 
Вредноста на шумите за сечење се определува 

според податоците од шумскостопанската основа. 
Преборни шуми се сметаат зрели за сечење. 
Приближно зрела шума за сечење е шума што 

има две третин-и старост на зрела шума. 
На утврдената -вредност на преборните шуми 

ќ се додава вредноста на извршените работи на 
интродукција, 
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Член 3 
Вредноста на дрво на пењушка се утврдува така 

што од пазарната цена на сортиментите што можат 
да се произведат од тоа дрво да се одбијат трошо-
ците за експлоатација на шумите. 

Како пазарни цени се подразбираат цените по 
кои организацијата што стопанисува со шума ги 
продава сортиментите од своите шуми на пазар во 
времето на утврдувањето на вредноста на шумата. 

Како сортименти што можат да се произведат 
од шумата чија вредност се утврдува се подраз-
бираат сортиментите предвидени со шумскостопан-
ската основа ондосно со годишниот план за стопа-
нисување, изработени врз основа на инвентура на 
шумите што немаат шумскостопанска основа. 

Трошоците за експлоатација ги опфаќаат тро-
шоците на сечењето и на изработката на сортимен-
тите, трошоците за транспорт до местото на испо-
раката и соодветниот дел на заедничките трошоци 
на организацијата, 

Член 4 
Вредноста на млада шума се утврдува спрема 

трошоците на основањето наголемени со факторот 
на порастот на вредноста така што, во времето на 
приближната зрелост за сечење да се постигне 
вредносна на дрвото на пењушка. 

За млади шуми се сметаат шумите до времето 
кога се со приближна зрелост за сечење. 

Член 5 
Трошоците на основањето на млада шума се 

утврдуваат во височината на трошоците за пошу-
мување по вештачки пат. 

Трошоците на основањето на млада шума на-
станати со природно подмладување се земаат во 
височината на трошоците на вештачкото пошуму-
вање со семе. 

Член 6 
Вредноста на шумата ја утврдува организаци-

јата што стопанисува со шумата. 
Утврдувањето на вредноста на шумите се врши, 

по правило, посебно за' секоја соетоина (одделение, 
отсек) или за повеќе состоини што имаат приближно 
исти трошоци.на експлоатацијата односно приближ-
но исти трошоци на основањето. 

Член 7 
Утврдувањето на вредноста -на шумите ќе се 

изврши најдоцна до 31 март 1966 година. 
Утврдената вредност на шумите не се менува 

до повторното општо утврдување на вредноста Ш. 
шумите. 

Член 8 
При одобрувањето на шумскостопанските основи 

ќе се води сметка за правилноста на утврдувањето 
на вредноста на шумите во смисла на одредбите 
од овој правилник. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 322—78/65—6 
22 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

657. 

Врз основа на членот 53 став 3 од Основниот 
закон за виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65), во согласност со сојузниот секретар за вна-
трешни работи, сојузниот секретар за земјоделство 
и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕДМЕТИТЕ И ПРОИЗ-
ВОДИТЕ ОДЗЕМЕНИ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 52 ОД 

ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ВИНОТО 

Член 1 
Со предметите и производите одземени според 

членот 52 од Основниот закон за виното, ќе се по-
стапи според одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Ако производите со кои се сторени стопански 

престапи од членот 47 став 1 точ. 1, 2% 3, 4 и 6 и чле-
нот 48 став 1, односно прекршоци од чл. 49 и 50 став 
1 точ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 16 и 17 на Основниот закон 
за виното — се способни или со дозволени дејствија, 
средства и материи можат да се оспособат за нови 
производи што ги исполнуваат условите за пуштање 
во промет според Основниот закон за виното, ќе и 
се продадат на работна организација што ги испол-
нува условите за производство или промет на тие 
производи. 

Ако производите од.ставот 1 на овој член не 
можат да се искористат во смисла на одредбата од 
тој став, ќе се денатурираат и продадат. 

Член 3 
Производите со кои се сторени стопански пре-

стапи од членот 47 став 1 точ. 5 и 7 односно пре-
кршоци од чл. 49 и 50 став 1 точ. 10 и 13 на Основ-
ниот закон за виното, ќе се денатурираат и прода-
дат. 

Член 4 
Гроздовиот сок што е конзервиран со хемиски 

средства, со што е сторен стопански престап од 
членот 47 став 1 точка 6 односно прекршок од чле-
нот 49 на Основниот закон за виното, ќе се уништи 
со истурвање. 

По исклучок, ако гроздов сок е конзервиран со 
сулфур диоксид, ќе и се продаде на работна органи-
зација што ги исполнува условите за преработка на 
такви производи. 

Член 5 
Списите и писмената, како и другите средства , 

со кои е сторен прекршок од членот 50 став 1 точ^ 
ка 4 на Основниот закон за виното, ќе се исправат. 
Доколку такви списи, писмена и други средства не 
можат да се исправат, ќе се уништат. 

Член 6 
Винскиот оцет со кој е сторен прекршок од чле-

нот 50 став 1 точката 9 од Основниот закон за ви-
ното, ќе се уништи со истурвање. 

Член 7 
Средствата со кои е сторен прекршок од членот 

50 став 1 точка 15 на Основниот закон за винотоГќе 
П се продадат на соодветна работна организација 
за целите за кои е дозволен употребата на такви 
средства. 

Член 8 
Овластената установа односно лабораторија од 

членот 46 на Основниот закон за виното при дава-
њето ' ' ^ резултатот од анализата односно испитува-
њето на производите со кои се сторени стопански 
престапи од чл. 47 и 48 односно прекршоци од чл. 
49 до 51 на Основниот закон за виното, ќе даде 
едновремено и мислење за тоа како, во смисла на 
овој правилник, треба да се постапи со тие про-
изводи. 
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Член 9 
Денатурирањето и уништувањето на производи-

те и предметите според овој правилник се врши во 
присуство на овластеното лице на надлежниот оп-
штински орган на управата. 

Денатурирањето се врши со кујнска сол, и тоа 
со 5 кг сол на 100 литра гмечено грозје, шира или 
вино. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за постап-
ката со предметите и производите одземени според 
членот 59 од Законот за виното („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 35/58). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-320. 4-25 
6 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

658. 

Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот 
закон за виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65), во согласност со сојузниот секретар за индус-
трија и трговија, сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ВИНО, ШИРА И КОМИ-
Н Е К , ЗА ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРО-
ЧУЕНИТЕ ВИНА И ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ВИНАРСКА 
ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за прометот на вино, шира 

и комињак, за заштитата на потеклото на прочу-
ените вина и за овластувањата на службениците 
што вршат винарска инспекција4 (,.Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 35/58) називот на Правилникот се 
денува и гласи: 

„Правилник за определување на количините 
на комињак за потрошувачка на домаќинството на 
производителот, за определување на најмалата ко-
личина на состоините што мора да ги содржува 
виното што се пушта во промет, за држењето и 
постапувањето со вино наменето за извоз, за за-
штитата на потеклото на прочуените вина, за 
условите за производство на специјални вина, како 
и за единствените методи за вршење анализи и 
оценување на виното". 

Член 2 
Називот на одделот I се менува и гласи: 
,Д. Количини на комињак што служат за по-

трошувачка на домаќинството на производителот". 

Член 3 
Во членот 1 ставот 1 се брише. 
Во досегашниот став 2, кој станува став 1 збо-

рот: „сопствена" се брише, а бројот: ,ДОО" се заме-
нува со бројот „300". 

Ставот 3 се брише. 
Досегашниот став 4 кој станува став 2 се 

менува и гласи: 
„Плаќањето на данок на промет на количините 

на комињак наменети за потрошувачка на дома-
ќинството на производителот се регулира со пропи-
сите за данокот на промет," 

Член 4 
Во членот 3 зборовите: „во смисла на претход-

ниот член" се заменуваат со зборовите: „во смисла 
на членот 2 од овој правилник". 

- Член 5 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Комињакот произведен во смисла на членот 

1 став 1 од овој правилник, мора да се држи во 
одвоени садови на кои мора да биде означено дека 
служат само за потрошувачка на домаќинството на 
производителот." 

Член 6 
Називот на одделот II се менува и гласи: 
„II. Количини на состоините што мора да ги со-

држи виното што се пушта во промет". 

Член 7 
Во членот 6 став I зборовите: „претходниот 

член" се заменуваат со зборовите: „членот 5 на 
овој правилник". 

Член 8 
Членот 8 се брише. 

Член 9 
Називот на одделот III се менува и гласи: 
„Држење и постапување со виното наменето 

за извоз што ги исполнува условите на земјата 
увозница а не ги исполнува условите за пуштање во 
внатрешен промет". 

Член 10 
Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи: 
„Виното наменето за извоз, за чија преработка, 

лекување, поправање и нега се употребени дејстви-
ја и средства што се дозволени според прописите 
на земјата увозница, а не се дозволени со Основ-
ниот закон за виното, мора да се држи во простории 
одвоени од просториите во кои се држи вино што 
ги исполнува условите за внатрешен промет " / 

Во ставот 2 по зборот: „вино" запирката и збо-
ровите: „шира и нивни преработки" се бришат. 

Член 11 
Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи: 
„Производителот на вино од членот 10 на овој 

правилник е должен најдоцна на осум дена пред 
почетокот на производството да му поднесе на над-
лежниот орган за работите на земјоделската и,н-
спекција пријава која мора да содржи: 

1) ознака на видот и на количината на вино 
што намерува да ги произведе; 

2) ознаката дејствијата и средствата што наме-
рува да ги употреби за преработка, лекување, по-
правање и нега на виното/' 

Во ставот 2 зборовите' „претходниот стар/' се 
заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член". 

Член 12 
Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи' 
„Ако виното од членот 10 на овој правилник 

од која и да е причина не се извезе или се врати 
во Југославија, извозникот е должен за тоа да му 
поднесе пријава на органот од членот 11 став 1 на 
овој правилник. Таа пријава мора да ги содржи по-
датоците од членот 11 став 1 на овој правилник". 

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став" се 
заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член". 

Член 13 
Во членот 14 став 1 зборовите: „Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за селско стопанство 
и шумарство" се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство и шумарство". 

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став" се 
заменуваат со, зборовите: „ставот 1 на овој член". 
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Член 14 
Во членот 15 став 1 точка 1 под б) бројот: „50" 

се заменува со бројот: „46". 
Точката 2 се менува и гласи: „2) точен назив 

на лозарското подрачје на кое се произведува гроз-
јето од кое се прави тоа вино, со точно назначување 
на површината на одделни лозја;". 

Во точката 4 по зборовите: „на 1 ћа" зборовите: 
„за последните 5 години на подрачјето од точката 
2 на овој став" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став" се 
заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член" а 
бројот: „50" се заменува со бројот: „46". 

Член 15 
Називот на одделот V се менува и гласи: 
„V. Услови за производство на специјални вина". 

Член 16 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Специјални вила можат да производат само 

работните одганиѕации што имаат за тоа посебно 
одобрение од републичкиот орган на управата над-
лежен за земјоделство." 

Член 17 
Во членот 19 точка 3 зборовите: „претходната 

точка" се заменуваат со зборовите: „точката 2 на 
овој член". 

Во точката 5 под а) по зборот: „факултет" се 
додаваат зборовите: „од втор степен". 

Член 18 
Во членот 20 став 1 зборовите: „претходниот 

член" се заменуваат со зборовите: „членот 19 на 
овој правилник". 

Член 19 
Во членот 22 став 2 зборовите: „претходниот 

став" се заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој 
член". 

Член 20 
Одделот VI и чл. 25 до 35 се бришат. 

Член 21 
Во членот 1 став 1, членот 6 ст. 1 и 5, членот 7, 

членот 14 став 1, членот 15 став 1, уводната рече-
ница и точка 1 под б) и став 2 и членот 62 став 2 
зборовите: „Законот за виното" во различно чле-
нување се заменуваат со зборовите: „Основниот за-
кон за виното", во соодветно членување. 

Во членот 19 став 1 уводната реченица и точка-
та 1 и во чл. 21 и 24 зборовите: „стопанската органи-
зација" во различно членување се заменуваат со 
зборовите: „работната организација" во соодветно 
членување. ' ^ 

Во членот 22 став 1 и членот 23 зборовите: „ор-
ганот на управата на околискиот народен одбор 
надлежен за работите на селското стопанство" се 
заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на 
управата надлежен за земјоделство". 

Член 22 
Заглавјата на обрасците на уверенијата бр. 1 и 

2 се менуваат и гласат: 1 

„Врз основа на членот 62 од Правилникот за 
определување на количините на комињак за потро-
шувачка на домаќинство на производителот, за 
определување на најмалата количина на состоините 
што мора да ги содржува виното што се пушта во 
промет, за држењето и постапувањето со вино наме-
нето за извоз, за заштитата на потеклото на прочу-
ените вина, за условите за производство на̂  специ-
јални вина, и за единствените методи за вршење 
анализи и оценување на виното 
— (назив на установата што извр-
шила анализа, а по барање од 
— - (назив на работната организа-
ција односно име и презиме на сопственикот), го 
издава следното". 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 Бр. 320. 4—25 
6 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

659. 

Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот за-
кон за виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65), 
во согласност со сојузниот секретар за индустрија и 
трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА СТРУЧ-

НИОТ ОДБОР ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ВИНОТО 
Член 1 

Правилникот за составот и работата на струч-
ниот одбор за оценување на виното („Службен лист 
на ФНРЈ"/ бр. 35/58 престанува да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. ; 320-4-25/65-6 
6 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

660, 

Врз основа на членот 77 точка 1 од Основниот 
закон за радио-сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНОВИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗНАЦИТЕ 

НА ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА НА РАДИО-
СТАНИЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ , 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат основите 
спрема кои се определуваат знаците за идентифи-
кација на Југословенските радио-станици. 

Член 2 
Знаците за идентификација на радио-станици-

те се определуваат зависно од Б И Т О Т на радио'-слу-
жбата, видот на емисијата и локацијата на радио-
станицата. 

^ Знаците за идентификација можат да бидат сиг-
нални знаци, зборови, звуци и слики. 

Член 3 
Радио-станиците се идентификуваат со повику-

вачки знак или со друг знак за идентификација. 
Секоја радио-станица, освен радио-дифузните 

станици, се идентификува со повикувачки знак. ^ 
Радио-дифузна станица се идентификува со 

друг знак за идентификација. 
Покрај со повикувачки знак, радио-станиците 

можат да се идентификуваат и со друг знак за 
идентификаци ј а. 

Радио-станиците можат да се идентификуваат 
со повеќе повикувачки знаци и со повеќе други 
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знаци за идентификација само во случаите пред-
видени со овој правилник. 

Член 4 
Повикувачкиот знак на радио-станица се состои 

од осноза која претставува непроменлив дел кој 
е заеднички за определена група радио-станици и 
од променлив дел 

Како основа (непроменлив дел) ifa повикувач-
киот знак служат за радио-станиците буквите УТ, 
YU или YZ или комбинација на цифрата' 4 и бук-
вата N или О, кои означуваат национална припад-
ност на радио-станиците. 

Променливиот дел на повикувачкиот знак се 
состои од комбинација на буквите: А, В, С, D, Е, 
F. G, Н, I, Ј, К, L, М, N, О, Р, Q, R, Ѕ, Т, U, V, W, 
X, Y или Z и цифрите од 2 до 9, а за аматерските 
радио-станици и цифрите О и 1. 

Член 5 
Другиот знак за идентификација на радио-ста-

ницата се состои од зборови, звуци и слики и сиг-
нали кои означуваат: назив на носителот на право 
на користење односно назив или име на сопствени-
кот на радио-станицата, географски назив на ме-
стото на локацијата на радио-станицата, назив на 
објектот каде е поставена радио-станицата, а дру-
гиот знак за идентификација на радио-станица на 
брод, воздухоплов или друго возило, — име на бро-
дот, ознака на воздухопловот, званичен регистарски 
број или некое друго обележје со кое може да со 
идентификува радио-станицата. 

Член 6 
Ако на радио-станицата и се доделени две или 

повеќе фреквенции, Некоја фреквенција може да 
има посебен повикувачки знак што се употребува 
за идентификација на радио-станицата на таа 
фреквенција односно секоја група фреквенција мо-
же да има свој повикувачки знак. 

Одредбата од ставот 1 на овој члeн не се од-
несува на аматерските радио-станици. 

Член 7 
Идентификацијата на радио-станиците во ра-

дио-службите на народната одбрана и внатрешните 
работи се врши спрема знаците за идентификација 
што ги определуваат органите на народната одбрана 
и на внатрешните работи. 

При определувањето на повикувачките знаци 
и другите знаци за идентификација, органите од 
ставот 1 на овој член мораат да водат сметка за 
основите за составување на повикувачките знаци и 
другите знаци за идентификација што се пропи-
шани со овој правилник, како и за одредбите на 
членот 8 точка 1 од овој правилник. . 

Член 8 
Како знаци за идентификација на радио-ста-

ница не смеат да се употребуваат комбинации на 
сигнални знаци или зборови: 

1) што преставуваат ист знак за идентифика,-
ција на две или повеќе радио-станици; 

2) што претставуваат з-нак за опасност, тревога, 
итност или безбедност односно што претставуваат 
знак сличен на таков знак; 

3) предвидени за скратенки што се употребуваат 
во радио-сообраќајот; 

4) од четири букви што почнуваат со буквата 
А, кои се употребуваат во географскиот дел на 
Меѓународниот код на знаците. 

Член 9 
Рачните радио-станици и радио-телефоните не 

се идентификуваат со знаците за идентификација 
пропишани со овој правилник. 

v Член 10 
Како знак за идентификација на рачна радио-

станица служи името на лицето што одржува 
врска. 

Како знак за идентификација на радио-теле-
фон служи карактеристичниот број на телекому-
никационата мрежа во која е вклучен радио-теле-
фонот. 

III. ЗНАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РАДИО-
СТАНИЦИТЕ ШТО УПОТРЕБУВААТ РАДИО-

ТЕЛЕГРАФИЈА 
Постојани радио-станици 

Член 11 
Повикувачкиот знак на постојана радио-станица 

што е наменета за меѓународен радио-сообраќај, 
а чија сила на зрачењето преминува 10 вати, се 
состои од основа што ја сочинуваат буквите УТ, 
YU или YZ и комбинација на една буква од 
аОецедата и најмногу три ,цифри, а повикувачкиот 
знак на радио-фарови поздухопловна и поморска 
навигација се состои од две или три букви на абе-
цедата кои означуваат назив односно локација на 
фарот. 

Повикувачкиот знак на крајбрежна или аеро-
дромска станица, чија снага на зрачењето преми-
нува 10 ватиЈ се состои од основа што ја сочинуваат 
буквите YT, YU или YZ и една буква на абецедата. 

Член 12 
Повикувачкиот знак на постојана радио-станица 

што не е наменета на меѓународниот радио-сообра-
ќај, а чија сила на зрачењето преминува 10 вати, 
се состои од основа што ја сочинува 4 N или 4 О и 
комбинација на една буква од абецедата и најмногу 
три цифри 

Подвижни радио-станици, 
Член 13 

Повикувачкиот знак на бродска радио-станица 
чија сила на ^зрачењето преминува 10 вати, се 
состои од основа што ја сочинуваат буквите УТ, 
YU или YZ и комбинација на две букви од абе-
цедата. 

Повикувачкиот знак на радио-станица на воз-
духоплов се состои од основа што ја сочинуваат 
буквите УТ, YU или YZ и комбинација на три бу-
кви од абецедата. 

Член 14 
Повикувачкиот знак на радио-станица што се 

наоѓа на чамец за спасување на брод се состои од 
повикувачкиот знак на матичниот брод и од ком-
бинација на две цифри. 

Повикувачкиот знак на радио-станица што се 
наоѓа на објект кој служи за спасување воздухо-
плови се состои од повикувачкиот знак на матич-
ната аеродромска радио-станица и една цифра. \ 

Член 15 
Повикувачкиот знак на копнена подвижна ра-

дио-станица чија сила на зрачењето" преминува 10 
вати, се состои од основа што ја сочинуваат 4 N или 
4 О и комбинација на две букви од обецедата и 
една цифра. 

Член 16 

Повикувачкиот знак на радио-станица чија сила 
на зрачењето е до 10 вати се состои од основа што 
ја чинат 4 N или 4 О и една буква од абецедата 
што ја означува републичката припадност и промен-
ливиот дел кој претставува комбинација на една 
буква од абецедата и една цифра. 

Републичката припадност на радио-станиците од 
ставот 1 на 4овој член се означува во основата на 
повикувачкиот знак со следните букви на абеце-
дата: 
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Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина В 

Социјалистичка Република Црна Гора G 
Социјалистичка Република Хрватска Н 
Социјалистичка Република Македонија М 
Социјалистичка Република Словенија Ѕ 
Социјалистичка Република Србија С 

Аматерски радио-станици 
Член 17 

Повикувачкиот знак на аматерска радио-стани-
ца се состои од основа што ја сочинуваат буквите 
УТ, или УХЈ и една цифра што ја означува репу-
бличката припадност и една до три букви од абе-
цедата. 

Републичката припадност се означува со след-
ните цифри: 

Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина — — — — — — — 4 

Социјалистичка Република Црна Гора 6 
Социјалистичка Република Хрватска , 2 
Социјалистичка Република Македонија 5 
Социјалистичка Република Словенија 3 
Социјалистичка Република Србија , 1 

-На повикувачкиот знак на радио-станица од 
странски аматер што работи на неа во Југославија 
му се додава на крајот цифрата 7 наместо цифрата 
што обележува републичка припадност. 

Цифрите 8 и 9 претставуваат резерва и можат 
да се користат само за посебни означувања. 

Повикувачкиот знак на ' аматерска радио-ста-
ница што работи за потребите на Сојузот на радио-
аматерите на Југославија, или со својата работа 
учествува во одделни манифестации од сојузно зна-
чење, наместо цифрата што ја обележува републич-
ката припадност ја има цифрата О. 

, Член 13 
Ако аматерска радио-станица се употребува 

надвор од местото на постојаното сместување, на 
повикувачкиот знак од членот 17 на овој правил-
ник . му се додава дропкина цртичка и буквита Р. 

^На повикувачкиот знак на подвижна аматерска 
радио-станица на брод му се додава дропкина 
цртичка и буквите ММ, а на повикувачкиот знак 
на другите подвижни аматерски радио-станици, 
— дропкина цртичка и буквата М. 

Ако на аматерска радио-станица работи радио-
-оператер, кој е член на- семејството на радио-опе-
ратер што има дозвола за работа на радио-станица, 
на повикувачкиот знак му се додава дропкина цр-
тичка и буквата X или, У. 

III. ЗНАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РАДИО-
-СТАНИЦИТЕ ШТО УПОТРЕБУВААТ РАДИО-

ТЕЛЕФОНИЈ А 
Член 19 А 

Радио-станиците што употреб,уваат радио-теле-
фонија се идентификуваат со еден од другите знаци 
за идентификација од членот 5 на овој правилник 
или со друг знак за идентификација кој го озна-
чува називот на радио-службата, називот на носите-
лот на правото на користење односно називот или 
името на сопственикот на радио-станицата, место!о 
на локацијата на радио-станицата или некој друг 
назив. 

Радио-станиците што употребуваат радио-тело 
фонија не се идентификуваат со повикувачки знак. 

Член 20 
Радио-дифузна станица се идентификува со 

друг знак за идентификација кој го означува гео-
графскиот назив на местото на локацијата на ра-
дио-дифузната станица и програмата што ја емиту-
ва таа (означела со број или на друг начин),/Мли 
со некое друго обележје со кое може радио-дифуз-
ната станица лесно да се идентификува. 

Радио-дифузна станица може да се идентифи-
кува и со некој карактеристичен сигнал. 

Член 21 
Другиот знак за идентификација на крајбреж-

на радио-станица се состои од географскиот назив 
на местото означено во номенклатурата на крај-
брежните радио-станици по кое се додава зборот: 
„радио" или друга ознака. 

Другиот знак "за идентификација на аеродром-
ска радио-станица се состои од називот на аеро-
дромот или географскиот назив на местото на аеро-
дромот по кое се додава зборот што ја означува 
функцијата на радио-станицата. 

Член 22 
Другиот знак за идентификација на бродска 

радио-станица се состои од името на бродот. 
Другиот знак за идентификација на воздухо-

пловна радио-станица се состои од букви што го 
означуваат типот на воздухопловот и неговиот број, 
називот на носителот на правото на користење, 
односно називот или името на сопственикот на 
воздухопловот или називот на претпријатието на 
воздушниот сообраќај. 

Член 23 , 
Вториот знак за идентификација на радио-ста-

ница на бродски чамец за спасување се состои од 
името на матичниот брод и од комбинација на две 
цифри. 

Другиот знак за идентификација на радио-
-станица н^ објект за спасување воздухоплови е ист 
како и̂  повикувачкиот знак предвиден во членот 14 
став 2 на овој правилник за радио-станица што 
употребува радио-телеграфија. . . 

Член 24 
Другиот знак за идентификација на копнена 

подвижна радио-станица се состои од регистарската 
ознака на возилото или од друга погодба ознака. 

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА , 
Член 25 ' 

Повикувачките знаци и другите знаци за иден-
тификација на југословенските радио-станици, што 
се определени според досегашните прописи а не се 
во согласност со основите за составување на зна-
ците утврдени со овој правилник, мораат да' се 
усогласат со одредбите од овој правилник во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 1367 
3 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 

661. 

Врз основа на членот 42 од Законот за запишу-
вање на поморските бродови и чамци („Службен 
лист на СФРЈ", бр 8/65) сојузниот секретар за со-
обраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊАТА И ОЗНАКИ-
ТЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ И НА 
ЗНАЦИТЕ ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА ПОМОРСКИ-

ТЕ БРОДОВИ 
Член 1 

Името и знакот за распознавање на поморски 
брод, како и ознаката на поморски технички пловен 
објект и поморски чамец, се определуваат на начи-
нот и според постапката што се предвидени со овој 
правилник. 
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Член 2 
Името на поморски брод го определува, на пред-

лог од носителот на правото на користење односно 
од сопственикот на бродот, Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и врски. 

Во барањето за определување на името за по-
морски брод носителот на правото на користење 
односно сопственикот на бродот мора да предложи 
три имиња. Сојузниот секретаријат џа сообраќај и 
врски помеѓу предложените имиња ќе го избере 
името што со свое решение ќе му го определи на 
бродот. 
- Ако Сојузниот секретаријат за сообраќај и врс-

ки оцени дека ниедно од предложените имиња не е 
годно за доделување на бродот, или ако утврди де-
ка името што е годно веќе го има друг поморски 
брод, ќе побара од носителот на правото на корис-
тење односно од сосптвеникот на бродот да пред-
ложи три нови имиња. 

Член 3 
Знакот за распознавање на поморски брод што 

има радио-телеграфски или радио-телефонски уред 
се состои од букви, броеви или други ознаки за и-
дентификација определени со меѓународен сигнален 
кодекс. 

Сојузниот секретаријат за сообраај и врски во 
дозволата за поставана бродска радио-станица го 
определува, според наведениот кодекс, знакот за 
распознавање на поморскиот брод. 

Член 4 
- Поморски технички пловен објект и поморски 

чамец мораат да имаат ознака, а покрај ознаката 
можат да имаат и име. 

Името на поморски технички пловен објект од-
носно поморски чамец им го определува носителот 
на правото на користење или сопственикот. 

Член 5 
Ознаката на поморски технички пловен објект 

се состои од бројот кој означува реден број на спи-
сокот на поморските технички пловни објекти од 
ист вид под кој е запишан пловниот објект, а кој 
список се води кај Сојузниот секретаријат за со-
обраќај и врски, и скратенка на називот на објектот 
односно зборот што упатува на неговата намена, ко-
ја се става пред наведениот број. 

Скратенките за ознаките на техничките пловни 
објекти се дадени во прилогот I — Скратенка за 
ознаките на поморските технички пловни објекти, 
кој се печати кон овој правилник и негов е сос-
тавен дел. 

Член 6 
Ознаката на паморски чамец се состои од две 

букви кои се земаат од името на луката во која е 
седиштето на органот кај кој е запишан чамецот 
и од бројот кој го означува редниот број на очевид-
никот под кој е запишан чамецот. Бројот во озна-
ката стои зад буквите, освен кај рибарските чамци 
чија ознака го носи прво бројот а потоа буквите. 

Ознаките на поморски чамци се дадени во при-
логот II — Ознаки на поморските чамци, кој се пе-
чати кон овој правилник и негов е составен дел. 

Член 7 
Името на поморскиот брод мора да биде запи-

шано на обете страни од прамецот и на крмата. 
Ознаката на поморски чамец и поморски тех-

нички пловен објект мора да биде запишана на 
обете страни на прамецот. Ако чамец односно по-
морски технички пловен објект има и име, тоа 

ѕ може да биде напишано само на крмата. 
Ознаката на спортски ,чамец мора да биде на-

пишана на внатрешната страна од бранобранот, и 
тоа, по правило, кај главното ребро, а ако нема 
бранобран — на највидното место од внатрешната 
страна на оплатата на чамецот. За спортски чамец 
(едрилица) се смета спортска едрилица што има 
интернационална или национална класа. 

Луката на запишување мора да биде запишана 
на крмата под името на поморскиот брод односно 
под името на поморскиот технички пловен објект. 
Луката на запишувањето не се означува на чамец. 

Името односно ознаката и луката на запишува-
њето мораат да бидат напишни со таква боја да се 
разликуваат јасно од бојата со која е бојосан бро-
дот односно чамецот. 

Името и луката на запишувањето на поморски 
брод со крсташка крма мораат да бидат напишани 
на обете страни од крмата. 

Големината на буквите со кои се пишува името 
на поморски брод односно ознаката на поморски 
чамец или поморски технички пловен објект, мора-
ла биде во сразмера со големината на бродот одно-
сно чамецот или техничкиот пловен објект, но и^е-
то односно ознаката мораат да бидат напишани така 
што да можат секогаш да се прочитаат и од поголема 
оддалеченост. Големината на буквите мора да из-
несува најмалку 10 с т . 

Член 8 
Сојузниот 'секретаријат за сообраќај и врски 

води евиденција за имињата, ознаките и знаците 
6а распознавање на поморски бродови и технички 
пловни објекти, а лучките капетании — евиденција 
за имињата на поморските чамци. 

Член 9 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок работна организација или 
друго правно лице што е носител на правото на ко-
ристење на поморски чамец, ако чамецот носи озна-
ка што не е овластен да ја носи (член 6). или ако 
ознаката на чамецот воопшто не е напишана, или 
ознаката и името на чамецот не се напишани на 
определениот начин и на определеното место на 
чамецот (член 7). 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се казни 
за поморски прекршок и одговорното лице во ра-
ботната организација или во-друго правно лице со 
парична казна до 100.000 динари. 

Член 10 
Со парична казна од 15.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок граѓанин сопственик на по-
морски чамец ако чамецот носи ознака што не е 
овластен да ја носи (член 6). или ако ознаката на 
чамецот не е воопшто напишана, или ознаката и и-
мето на чамецот не се напишани на определениот 
начин и на определеното место на чамецот (член 7). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 956/65-8 
15 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 

Прилог I 
С К Р А Т Е Н А ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ 

ТЕХНИЧКИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ 

Назив на поморскиот технички 
пловен објект Ознака 

Багер - - - - - - - - - - BAG 
Дигалка — — — — — — — — — T5VL 
Док - - - - - - - - - = - DOK 
Клапета — — — — — — — — — KL 
Маона — — — ч— — — — — —" — МА 
Маона - ладилница — — — - HLAD 
Пловен објект за противпожарна служба VAT 
Разбивач на карпи — — — — — — 
Нуркачки пловен објект — — — — — EON 
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Прилог II 
ОЗНАКА НА ПОМОРСКИТЕ ЧАМЦИ 

Бар ВИ Пореч PO 
Башка ВЅ Преко PR 
Биоград BG 7 Пула PU 
Будва BD Пунат PN 
Цавтат СТ Раб RB 
Црес СЅ Рабац RC 
Цриквеница ек Раша — Трагет RS 
Дубровник DB Риека RK 
Дуги Рат DR Рисан RS 
Херцег-Нови HN Рогачи RC 
Хвар HV Рогозница RG 
Ист 1Г Ровињ RV 
Изола IZ Сали SA 
Јабланац ЈВ Сењ SE 
Јелса JL Силба SB 
Јурјево "" JV Собра SR 
Карлобаг KB Сплит ST 
Комижа кг СтариГрад SG 
Копер КР Стон SN 
Корчула КО Суќурај sc 
Котор кт Сумартин SM 
Краљевица KB Супетар su 
Крк кк Сушан ЅК 
Мали Лошињ ML Шибеник SB 
Малинска мк --Шило SL 
Макарска МА Тијесно TJ 
Метковиќ ' мт Тиват TV 
Милна MN Трогир TG 
Мошќеничка Трпањ TP 

Драга MD Трстеник TT 
Новаља NV Убли - Ластово IJB 
Нови Винодолски NO Улцињ' ULi 
Новиград (Задар) NG Умаг им 
Новиград (Пула) ND Велелука VL 
Омиш OS Вирпазар VP 
Омишаљ OM Вис vs 
Опатија OP Водице VD 
Паг PG Задар ZD 
Пиран PI Зеленика ZL 
Плоче PL Зларин ZR 

662. 

Врз основа на членот 38 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за образование и култура издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УЧИЛИШНИТЕ И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ 
ОБЈЕКТИ ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕ СЕ 
ИЗДВОЈУВААТ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТ-
КА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

1. За училишни објекти, во смисла на членот 
35 став 1 точка 24 од Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1965 година (во понатамошниот 
текст: Законот), при чие финансирање не се издво-
јуваат средства на посебна сметка кај Службата 
на општественото книговодство, се подразбираат 
зградите и опремата што служат за дејноста на учи-
лишта од гранката 911 — Училишна дејност — од 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и други организации и државните органи според 
дејностите, што е составен дел на Правилникот за 
распоредување на корисниците на општествен имот 
според нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 10/62 и 12/63). Како опрема се подразбираат и 
наставните средства. 

Како училишни објекти во смисла на ставот 
1 од оваа наредба се сметаат и фискултурните об-
јекти (сали, вежбални и игралишта) со опрема, што 
се изградуваат исклучиво за потребите на учили-
штата. 

2. Како културно-просветни објекти, во смисла 
на членот 35 став 1 точка 24 од Законот, се подраз-
бираат згр-адите и опремата што служат за дејноста 
на установите од гранката 913 — Културнопро-
светна дејност — од номенклатурата наведена во 
точката 1 на оваа наредба. 

3. На инвестиционите вложувања во училишни 
и културно-просветни градежни објекти наменети 
за потребите на администрацијата и управата (ад-
министративни односно управни згради),, се приме-
нуваат одредбите од Наредбата за зградите кои се 
сметаат како административни односно, управни 
згради и што се смета како отпочнување на нивната 
изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65). 

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

Бр. 451. 1-17/65-12 
9 Јули 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за образование и култура, 

Јанез Випотник, с. р. 

663. 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), со-
јузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛА-
ТАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-

ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Во Наредбата за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64 и 31/65) во точката 2 под б) под 
14 на крајот точката и запирката се заменуваат со 
точка и по тоа се додава нов став, кој гласи: 

„На сметката бр. 840-13-01 се уплатува сојузен 
данок на промет на менични заеми (тар. бр. 20 од 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
- „Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65);". 

Во текстот под б) под 17 на крајот точката и 
запирката се заменуваат со точка и по тоа се дода-
ваат два нови става, кои гласат: 

„На сметките наведени во одредбите под 1 до 13, 
и под 16 до 17 се уплатува заостанатиот приход од 
општиот данок на промет и на сојузниот данок на 
промет што ќе се наплати врз основа на прописите 
што важеле до влегувањето во сила на Законот за 
Тарифата на сојузниот дг(нок на промет. 

Сојузниот данок на промет на стоки на мало и 
на надоместоците за вршење услуги според другите 
тарифни броеви на Законот за тарифата на сојуз-
ниот данок на промет, се уплатува и тоа: 

17а) на сметката бр. 840-53-01 — Сојузен данок 
на промет на лекови (тар. бр. 8); 

176) на сметката бр. 840-53-02 — Сојузен данок 
на промет на- тутунови преработки (тар. бр. 5); 

17в)ѕна сметката бр. 840-53-03 — Сојузен данок 
на промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10); 

17г) на сметката бр. 840-53-04 — Сојузен данок 
на промет на патнички автомобили (тар. бр. 6); 

Седиште на лучка капе-
танија односно испо-
става на дунка капета-

нија 
Ознака 

Седиште на пупка капе-
танија односно испо-

става на лучка касета, 
ни ја 

Ознака 



Среда, 4 август 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 36 - Страна 1435 

17д) на сметката бр. 840-53-05 - Друг сојузен 
данок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 3, 4, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16), освен сојузниот данок на 
промет што тримесечно го плаќаат граѓаните и при-
ватните правни лица што се задолжуваат по рас-
поред. 

На сметката бр. 840-53-05 уплатуваат сојузен 
данок на промет стоки на мало ќ даночните обвр-
зници што не се занимаваат редовно со промет на 
производи или со вршење услуги според членот 48 
од Основниот закон за данокот на промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 29/65 и 33/65). 

Другите обврзници на сојузен данок на промет 
што се едновремено и обврзници на придонесот од 
личниот ноход од самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности односно на данокот на 
приходи од имот и имотни права според членот 65 од 
Основниот закон за данокот на промет, го уплату-
ваат сојузниот данок на промет на стоки на мало 
на сметката бр. 840-29-01 — Збирна преодна сметка 
на придонесот и данокот на граѓани од точката 11 
на оваа наредба; 

17ѓ) на сметката бр. 840-54-01 — Сојузен данок 
на промет на стоки на мало што се плаќа при 
увозот и на прометот на" производите за потребите 
на Југословенската народна армија. 

На сметката бр. 840-54-01 — се уплатува сојузен 
данок на промет на стоки на мало наплатен при 
увозот, како и на промет на производите што ги 
набавува Југословенската народна армија за свои 
потреби според членот 13 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет; 

17е) на сметката ,бр. 840-55-01 - Сојузен данок 
на надоместоци вршење надворешнотрговски услуги 
(тар. бр. 17); 

17ж) на сметката бр. 840-55-02 — Сојузен данок 
на надоместоците за вршење промет на стоки на 
големо во Југославија (тар. бр. 18); 

17з) на сметката бр. 840-55-03 — Сојузен данок 
на надоместоците за вршење банкарски услуги (тар 
бр. 19);". 

Во текстот под в) под 18) на крајот точката и 
запирката се заменуваат со точка и се додава нов 
став, кој гласи: 

„Републичкиот додаен данок на промет на стоки 
на мало што ќе го воведат републиките според За-
конот за овластувањето на определени републики за 
воведување додаен данок на промет на стоки на 
мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65), заради 
отстранување на штетите предизвикани со по-
плавите; 

18а) на сметката бр. 840-56-01 - Републички 
додаен данок на промет на стоки на мало, освен 
републичкиот додаен данок на промет на стаки на 
мало што го плаќаат тримесечно граѓани и приват-
ни правни лица што се задолжуваат по распоред;". 

2. По точката 34 се додава нова точка 34а, која 
гласи: 

„34а. Посебниот придонес на инвестициите според 
Законот за посебните придонеси на инвестициите 
за отстранување на штетите настанати на попла-
вените подрачја („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65) 
се уплатува: 

на сметката бр. 840-81-01 — Посебен придонес 
на инвестициите за отстранување на штетите наста-
нати на поплавените подрачја." 

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

Бр. 5/1—8992/1 ' 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

664. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 и чле-
нот 71 од Уредбата за трговската дејност1 и тргов-
ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 
и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за проме-
тот на стоки и вршењето на трговски услуги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот се-
кретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ НА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈАТА НА ШУМИ ОД ИНДИВИДУАЛНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Ѕо Наредбата за определување на посебните 
услови за купување на производи на експлоатаци-
јата на шуми од индивидуални производители 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/61) по тачката 2 
се додава нова точка 2а, која гласи: 

„2а. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа наредба не 
се однесуваат на стопанските организции што сто-
панисуваат со шуми". 

2. Точ. 3 и 4 се бришат. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

- Бр. 2899/1 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

665. 

Врз основа на членот 84 став 10 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со чле-
нот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето 
на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВУВА-
ЊЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 

ПАЗАРИШНАТА НА ГОЛЕМО 

1. Во Наредбата за основањето, организацијата 
и работењето на пазариштата на големо („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/60 и 8/63) точката 1 се брише. 

2. Во точката 3 зборовите: .,републичкиот др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет" се заменуваат со зборовите: „републичкиот ор-
ган на управата надлежен за трговија". 

3. Во точката 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Пазариштето донесува општ акт за своето ра-

ботење." 
Во ставот 2 зборот: „правила" се заменува со 

зборовите: „општи акти". 
4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈЛ 

Бр. 2900/1 ' 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 
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666. 
Врз основа на членот 63 од Уредбата за трговската 

дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
ж б е н лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 

27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска об членот 1 од За-
конот за прометот на стоки и вршењете на трговски 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), Сојуз-
ниот секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КУПУВАЊЕ 

НЕКОИ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ СОБИРАНИ 
И ОТКУПУВАЧИ 

1. Во Наредбата за купување некои производи 
преку собирачи и откупувачи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/56 и 19/58) точката Ш ст. 2 и 3 се 
бришат. 

2. Во точката V ставот 1 се брише. 
Досегашниот ст. 2 и 3 стануваат нови ст. 1 и 2. 
3. Во точката VIII ставот 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува нов став 3. 
4. Во точката IX зборовите: „или договорените 

откупни" и „односно договорена" се бришат. 
5. Точ. X и XII ое бришат. 
6. Во одредбите на наредбата зборовите: „орга-

нот на управата надлежен за работите на стоков-
ниот промет на околискиот народен одбор" се заме-
нуваат со зборовите: „општинското собрание", 
зборовите: „околиската трговска комора" - со 
зборовите: „основната стопанска комора", зборовите: 
„подрачјето на околијата" — со зборовите: „тери-
торијата на општината" а зборот: „подрачје" — со 
зборот: „територија" — во соодветно членување. 

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

Бр. 2901/1 
28 јули 1965 годиш? 

, Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р 

667. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 
9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со 
членот 1 од Законот за прометот на стоки и врше-
њето на трговски услуги (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 16/65), сојузниот секретар за индустрија и тр-

говија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ ИНДИВИ-
ДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЖАТ ДА ИМ 
ПРОДАВААТ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ НА ИНДИ-

ВИДУАЛНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ 

1. Во Наредбата за определување на посебните 
услови под кои индивидуалните производители мо-
жат да им продаваат алкохолни пијачки на инди-
видуалните потрошувачки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/59) точката 3 се брише. 

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

Бр. 2904/1 
28 јули 1965 годин-а 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

668. 
Врз основа на членот 74 став 3 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со чле-
нот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето 
на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КУПУВАЊЕТО 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ЗАДРУГИ И ДЕЛОВНИТЕ СОЈУЗИ И ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА ПРЕРАБОТКАТА ВО ТИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за купувањето на селскосто-
пански производи за потребите на членовите на 
земјоделските задруги и деловните сојузи и за по-
требите на преработката во тие организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58) називот на наред-
бата ое менува и гласи: 

„ Н а р е д б а 
за купување земјоделски производи за потребите на 
членовите на земјоделските задруги и за потребите 

на преработката во тие задруги" 
2. Точ. 3, 4 и 6 се бришат. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2903/1 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

669. 

Врз основа на членот 83 став 1 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 
13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 
1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на 
трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), -
сојузниот секретар на индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖ-
БА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА ПАЗАРИ 

1. Во Наредбата за определување на условите 
за купување и продажба на земјоделски производи 
на пазари („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58, 
25/58, 37/58 и 25/59 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/63) во точ. 5 и 9 зборовите: „непосредно или преку 
деловните сојузи" се бришат. 

2.- Точ. 10а, 11 и 13 се бришат. 
3. Во одредбите на Наредбата зборовите: „со-

јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет" се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот секретаријат за индустрија и трговија, зборо-
вите: „републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на стоковниот промет" — со зборовите: 
„републичкиот орган на управата надлежен за трго-
вија", зборовите: „републичката трговска комора и 
републичкиот главен задружен сојуз", — со зборо-
вите: „републичката стопанска комора", зборовите: 
„градскиот собор, односно околискиот народен одбор 
каде не постои градски собор", — со зборовите: 
„градското собрание", зборовите: „општинскиот на-
роден одбор" — со зборовите: „општинското собра-
ние" зборовите: „подрачјето на околијата" — со 
зборовите: „територијата на општината", зборовите: 
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„и деловните сојузи што" — со зборовите: „што", 
зборовите: „Селскостопанското производителски ор-
ганизации, земјоделските задруги или деловните 
сојузи" — со зборовите: „земјоделските производи-
телски организации или земјоделските задруги", во 
соодветно членување. 

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

Бр. 2908/1 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

670. 

Врз основа на членот 82 етев 2 од Уредбата за 
трговската дејност и гтрговските нретриијатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во ' врска со 
членот ! од Законот за прометот на стоки и врше-
њето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", 

'бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО 
БЕЗ ПОСЕБНО ОДОБРЕНИЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗА-
НИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СЕЛСКОСТОПАН-

СКИ ПРОИЗВОДИ НА ГОЛЕМО 

1. Во Наредбата за определување на трговските 
претпријатија што без посебно одобрение можат да 
се̂  занимаваат со промет на селскостопански про-
изводи на големо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/53) ЕО точката 1 зборовите: ,.семенски Стоки", се 
бришат а зборовите: „75е став Г' се за,менуваат со 
зборовите: „82 став 1". 

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

Бр. 2902/1 . ' 
28 јули, 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

671. 

Врз4 основа на членот 70 став 1 точ. 1 и 2 и 
членот 82 став 1 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6'б2, 
16/62 и 4/63), ЕО река со членот 1 од Законот за про-
метот н^ стоки и вршењето на трговски услуги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот се-
кретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА 

ГОЛЕМО НА ХМЕЛ 

1. Во Наредбата за определување на трговските 
претпријатија што можат да се занимаваат со про-
мет на големо на хмел, („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/62) точ. 3 и 6 се бришат. 4 

2. Во одредбите на наредбата зборовите: „Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за трго-
вија и туризам" се заменуваат со зборовите: „Со-
јузниот секретаријат за индустрија и трг,овија" во 
соодветно членување. 

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

Бр. 2909/1 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

672. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за давање 

во 1965 година регрес на претпријатијата за произ-
водство на феролегури,, карбиди и абразиви („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65), во согласност со со-
јузниот секретар за финансии,, сојузниот секретар 
за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ РЕГРЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФЕРО-

ЛЕГУРИ, КАРБИДИ И АБРАЗИВИ ВО 1965 
ГОДИНА 

1. Препријатијата за производство на феро ле-
гури, к;арбиди и абразиви (во понатамошниот текст: 
корисниците на регре.сот) од точката 1 на Одлуката 
за давање во 1965 година регрес на претпријатијата 
за производство на феролегури, карбиди и абразиви 
( во понатамошниот ^екст:4 Одлуката) го остваруваат 
регресот од точката 2 на Одлуката со поднесување 
барале за регрес до филијалата на Службата на 
општественото книговодство кај која имаат жиро-
сметка. 

2. К о п и р а њ е т о за регрес корисниците на- рег-
ресот поднесуваат:' . -

1) (фактура односно препис на фактурата на 
електро-стопанското претпријатие, што испорачува 
електрична енергија, за ' количините на испорача-
ната електрична'енергија што служат за производ-
ство на феролегури, карбиди и абразиви; 

2) пресметка на регресот за вкупната количина 
на ,,набавената електрична енергија за производство 
на феролегури, карбиди и абразиви, сметајќи 3 
динари за киловат час. 

3. Регресот се пресметува за електричната 
енергија за производство на феро легури, карбиди и 
абразиви потрошена од 1 август 1965 до 31 декем-
ври 1965 година. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ството ќе утврди дека барањето за регрес е исправ-
но, го одобрува износот на регресот во корист на 
жиро-сметката на корисникот на регресот а на 
товар на сметката 630-45 — Регрес за феролегури, 
карбиди и абразиви. 

5. Ако кон барањето за регрес се приложуваат 
преписи на фактури, тие преписи мораат да бидат 
заверени со потпис од овластените лица и врз нив 
мора да биде натиснат печатот на корисникот на 
регресот, а изворните исправи се поднесуваат на 
увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна-на секоја изворна исправа што се поднесува 
на увид, а по која е одобрен регрес, да назначи дека 
регресот е исплатен. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето Во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2964/1 
28 јули 1965 година" 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, С.р. 
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673. 
Врз основа на членот 70 став 1 точ. 1 и 2 и чле-

нот 82 став 1 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 
6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот 
за прометот на стоки и вршењето на трговски ус-
луги („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот 
секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО 

МОЖАТ ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА 
ГОЛЕМО НА ЗЕЛЕНЧУК, ОВОШЈЕ, ЖИВИНА 

И ЈАЈЦА 
1. Во Наредбата за, определување на трговските 

Претпријатиа што можат да се занимаваат со про-
мет на големо на зеленчук, овошје, живина и јајца 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/61 и 42/61) во точ-
ката 1 зборовите: „републичкиот државен секрета-
ријат за стоковен промет" се заменува со зборовите: 
„републичкиот орган на управата надлежен за тр-
говија". 

2. Точката 3 став 2 и точката 4 се бришат. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2911/1 

28 јули 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 

674. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за одобрува-

ње регрес за покривање на зголемените трошоци на 
поморскиот превоз на јаглен за коксирање во 1965 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65) ,во со-
гласност со сојузниот секретар за финансии, сојуз-
ниот секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 
ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОМОРСКИОТ 
ПРЕВОЗ НА ЈАГЛЕН ЗА КОКСИРАЊЕ ВО 1965ч 

ГОДИНА 
1. Коксно-хемиокиот комбинат „Борис Кидрич", 

Лукавац (во понатамошниот .,текст: корисникот на 
регресот) го остварува регресот од точката 2 на Од-
луката за одобрување регрес за покривање на зго-
лемените^ трошоци на поморскиот превоз на јаглен 
за коксирање во 1965 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување барање за регрес 
до филијалата на Службата на општественото кни-
говодство кај која има жиро-сметка. 

2. Кон барањето за регрес корисникот на регре-
сот 'приложува: 

1) доказ за увезените количини 'јаглен за кок-
сирање од САД во 1965 година. Како доказ служат 
фактурите односно контните на фактурите на увоз-
ното претпријатие; 

2) доказ дека платениот износ на поморската 
возарина за превоз на јаглен за коксирање увезен 
во 1965 година е поголем од 3.165 динари односно 
4,22 долари САД за 1 тона. Како доказ служи пре-
пис или фото-копија на charter party и на конос-
манот; 

3) доказ дека јагленот за коксирање што е уве-
зен во 1965 година е употребен за производство на 
кокс од 1 јануари 1965 до 26 јули 1965 година. Како 
доказ служат интерните фактури односно издат-
ниците на работната единица што и го достава ја-
гленот за коксирање на работната единица „кок-
сување"; 

4) пресметка на регресот во кoја се внесуваат 
податоците за потрошените количини јаглен за кок-

сирање, за фактично платената поморска возарина 
на јагленот за коксирање увезен од САД за 1 тона, 
за разликата помеѓу фактичко платениот износ на 
поморската возарина и цената на поморскиот пре-
воз од 3.165 динари, односно од 4,22 долари САД за , 
1 тона и за вкупната количина потрошена од 1 ја-
нуари 1965 до 26 јули 1965 година. 

3. Кога службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за регрес е исправно, 
го одобрува износот на регресот во корист на жиро-
сметката на корисникот на регресот, а на товар на 
сметката бр. 630-40 — Регрес за јаглен за коксирање 
во 1965 година. 

4. Ако кон барањето за регрес се приложуваат 
преписи на изворни исправи (фактура, сћагђег ра1Г-
1у, коносман и сл.), тие преписи мораат да бидат 
потпишани од овластените лица и врз нив мора да 
биде натиснат печат на корисникот на регрес, а 
изворните исправи ^е поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја изворна исправа што се подне-
сува на увид, а по која е одобрен регресот, да озна-
чи дека е остварен регресот. 

5. Корисникот на регресот е должен во своето 
книговодство да води уредна и ажурна евиденција 
за остварениот регрес. 

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

Бр. 2965/1 
28 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

,675. 
Врз основа на членот 15 став 2 точка 2 од Зако-

нот за запишување на поморските бродови и чамци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), сојузниот секре-
тар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЛУЧКИ 
КАПЕТАНИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОМОРСКИ-

ТЕ БРОДОВИ 
1. Запишуваање на поморски брод во опште-

ствена сопственост или во сопственост на опште-
ствено-политички организации, здруженија на гра-
ѓани ^или граѓански правни лица, или во сопстве-
ност на југословенски граѓани (член 3 точка 1 од 
Законот за запишување на поморските бродови и 
чамци) чиј носител на правото на користење или 
сопственик има седиште односно живеалиште на 
територијата на република што нема лучка капе-
танија, се врши во определениот уписник на бро-
довите кој се води кај лучките капетании опреде-
лени со оваа наредба, и тоа: 

1) Поморски брод чиј носител на правото ча 
користење или сопственик има седиште односно жи-
веалиште на територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина — во уписникот на бро-
довите кај лучката капетанија Плоче или лучката 
капетанија Дубровник; 

2) поморски брод чиј носител на правото на 
користење или сопственик има седиште односно 
живеалиште на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Србија, освен подрачјето на Автономна 
Покраина Косово и Метохија — во уписникот на 
бродовите кај лучката капетанија Дубровник; 

3) поморски брод чиј носител на правото на ко-
ристење или сопственик има седиште односно жи-
веалиште на територијата на Социјалистичка Репу-
блика Македонија и Автономна Покраина Косово и 

Метохија — во уписникот на бродовите кај лучката 
капетанија Бар. 

2) Запишувањето на поморски брод кој во це-
лина или делум е во сопственост на странец, а чиј 
бродар е југословенска работна организација, друго 
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правно лице или југословенски граѓанин (член 4 
точка 1 од Законот за запишување на поморските 
бродови и чамци), со седиште односно живеалиште 
на територијата на република што нема лучка капе-
танија, се врши кај лучката капетанија од точката 
1 на оваа наредба надлежна според седиштето одно-
сно живеалиштето на бродарот. 

3. Запишувањето на поморски брод кој во цели-
на или делумно е во сопственост на странец или во 
сопственост на југословенски државјанин со живе-
алиште во странство (член 4 став 1 Јгочка 2 од Зако-
нот за запишување на поморските бродови и чамци) 
се врши во уписникот на бродовите што се води кај 
лучката капетанија на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на југословенската работна организација или 
живеалиштето на југословенскиот државјанин што 
се овластени пред надлежните Југославенски органи 
да го застапуваат сопственикот на бродот за време 
на неговата отсутност од Југославија. 

Ако во случајот од ставот 1 на оваа точка, се-
диштето на југословенската работна организација 
односно живеалиштето на југословенскиот држав-
јанин се наоѓа на територија на република што нема 
лучка капетанија, запишувањето на поморскиот 
брод се врши во уписникот на бродовите што се 
води кај лучката капетанија од точката 1 на оваа 
наредба надлежна според нивното седиште односно 
живеалиште. 

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

Бр. 1737/65—8 
13 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милиан Неоричик, с. р. 

676. 
Врз основа на членот 42 став 1 од Законот за 

запишување на поморските бродови и чамци („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/65), сојузниот секретар за 
сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КАТЕГОРИИТЕ НА ПЛОВИДБАТА НА ПО-

МОРСКИТЕ БРОДОВИ 
1. Поморските бродови, зависно од својата голе-

мина, конструкција, уредите и опремата' и Другите 
технички услови утврдени со преглед според одред-
бите од Законот за утврдувањето на способноста 
за пловидба на поморските бродови и пловилата на 
внатрешната пловидба, можат да пловат во грани-
ците на една од следните категории пловидба, и тоа: 

1) долга пловидба; 
2) голема крајбрежна пловидба; 
3) мала крајбрежна пловидба; 
4) пловидба по југословенското крајбрежно море; 
5) локална пловидба. 
2. Категориите на пловидбата од точката 1 на 

оваа наредба ја опфаќаат пловидбата во следните 
граници, и тоа: 

1) долга пловидба — пловидбата по сите мо-
риња, како и по водите што се пристапни за мо-
риња; 

2) голема крајбрежна пловидба — пловидбата 
по морињата што се наоѓаат помеѓу Гибралтарскиот 
и Баб-елМандепскиот теснец, и тоа помеѓу мери-
дијанот кој минува по луката Тангер и луката Аден, 
вклучувајќи Црно Море, Азовско Море, и водите 
што се влеваат во тие мориња; 

3) мала крајбрежна пловидба — фловидбата по 
Јадранско Море, делум по Јонско Море и по водите 
што се влеваат во тие мориња, и тоа: кон запад до 
'ртот Санта Марија ди Леука? а кон исток до 'ртот 
Катаколо вклучувајќи ја и луката Катаколо, Јон-
ските острови и заливите: Патраски, Коринтски, со 
каналот и Атинскиот до линијата што ги соединува 
'ртовите Колона и Скили; 

4) пловидба по Југословенското крајбрежно мо-
ре — пловидбата по крајбрежното море на Југо-

славија (внатрешни морски води и територијално 
море); 

5) локална пловидба — пловидбата по морското 
подрачје на определена лука, по друго определено 
подрачје на југословенските внатрешни морски во-
ди и по определено подрачје на територијалното 
море што се простира покрај брегот на други др-
жави што на море имаат заедничка граница со 
Југославија. 

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

Бр. 1738/65—8 
13 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милиан Неоричиќ, с. р. 

677. 
Врз основа на членот 42 став 1 од Законот за 

запишување на поморските бродови и чамци („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 8/65), сојузниот секретар 
за сообраќај и врски донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА УПИСНИКОТ НА ПОМОР-
СКИТЕ БРОДОВИ И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ И ПО-
МОШНИ КНИГИ ШТО СЕ ВОДАТ КОН УПИСНИ-

ЦИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ 
1. Уписниците на поморските бродови, уписниот 

лист и привремениот пловидбен лист се водат на 
обрасците што се печатат кон ова упатство и не-
гов се составен дел. 

2. Главната книга на уписникот на поморските 
бродови се води одвоено за уписникот на трговските 
бродови, уписникот на рибарските бродови, упис-
никот на бродовите за управни цели и уписникот 
на бродовите во градба. 

Главната книга на уписникот на поморските 
бродови се состои од една или повеќе тетратки што 
се означуваат со текушти римски броеви, а секоја 
тетратка содржи определен број влошки. Бројот на 
влошките и страните го определува лучката капе-
танија кај која се води определениот; уписник на 
поморските бродови. 

Во секоја тетратка на главната книга влошките 
и страниците мораат да бидат нумерирани со редни 
броеви. Секоја тетратка мора да биде цврсто повр-
зана и прошиена и море да содржи потврда од луч-
ката капетанија со назначување на називот на 
главната книга, текуштиот број ш тетратката и 
бројот на влошките и страниците. 

Образецот на влошката на главната книга на 
уписникот на бродовите за управни цели не содржи 
товарен лист. 

Влошката на главната книга на уписникот на 
поморските бродови се води на образецот бр. 1. 

3. За секој брод се води збирка на исправите на 
образецот бр. 2. 

4. Описниот лист се води на образецот бр. 3, е 
привремениот пловидбен лист — на образецот бр. 4. 

5. За сите уписници на поморските бродови 
што се водат кај еден орган на управата надлежен 
за запишување на поморските бродови се водат по-
мошни книги, и тоа: 

1) дневник на уписниците на бродовите — на 
образецот бр. 5; 

2) именик на бродовите — на образецот бр. 6; 
3) именик на лицата за кои во главната книга 

е запишано некое право или евидентиран некој 
факт — на образецот бр. 7. 

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

Бр. 1739/65-8 
13 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијаи Неоричиќ, с. р. 
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Образец бр. 1 
(формат: 410 х 290 mm) 

ВЛОШКА НА ГЛАВНАТА КНИГА 
УПИСНИК НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ 

(прва страна) 

Број на влошката Страна 

А. О П И С Е Н Л И С Т 

ПРОМЕНИ 
(број и датум на 

" решението) 

Вид на ,бродот 
(според погонот) 
Име или ознака на бродот 
Лука на запишувањето ; 
Регистарска тонажа: бруто нето 
Знак за распознавање - ' 
(според меѓународниот сигнален ко-
декс) 
Намена на бродот 
Тип на бродот 
Граници на пловидбата^ 

1 2 3 

VII Газење на летна линија на кр-
цањето: dm - стопи 

VIII Надвоѓе на летната линија на 
крцањето: cm  

палци 

IX Најголема брзина i на бродот: 
празен — N/m на час накрцаи 

N/m на час 

X Носивост на летната линија на 
крцањето: тони 

XI Дозволен број патници: I 
класа туристичка 
класа вкупно 

XII Податоци за поранешното запи-
шување: 

(име, лука на запишувањето и 
државна припадност на бродот) 

XIII Датум на запишувањето: 

XIV Датум на издавањето на упис-
ниот лист: 

XV Други податоци: 
(втора страна) Страна 

ПРОМЕНИ 
Р (6poj и датум на ре дгг̂ деа шен пет о,, исправат! број ОПИС (НА БРОДОТ или другиот акт вр: основа иа кој се за пишува промената 

I 2 Ѕ 

Јг Вид на бродот: 
(според конструкцијата) 

II Број: палуби јарболн 
оџаци 

III Материјал на градбата: 

IV Димензија Должина над 
на бродот вкупно — метра 

Најголема широ-
чина 
метра 
Височина на сре-
дината на бро-
дот 
метра 

V Подвижна Вид, систем и 
сила сила на пого-

нот 
Вид на погон-
ското гориво 
Број и вид на ко-
тлите 

VI Место на градбата, бродогра-
дилиште и година на град-
бата 
Час на поставањето на кобили-
цата (за брод во градба) 

. . . г 
ф аде се однесува на брод во градба 

(трета страна) Страна 

Најмал број на посадата по- П Р О М Е Н Е 
требен за сигурност на пло-

видбата на бродот j јј ^ jy број и датЈм 
(освен заповедникот) на решението 

I Служба на палубата: 
офицери 
кормилари : 
морнари 

II Служба на машините: 
офицери : 
огнари — подмачкувачи 

III Служба за врски: 
Радио-телеграфисти 

Радиофонисти : 

IV Општа служба: 

Готвачи 

Друг персонал: 

Вкупно: 

Забелешки на решението на органот на управата 
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Страна У П И С Е Н Л И С Т 

(четврта, петта и шеста страна) 

Б. С О П С Т В Е Н И Ч К И Л И С Т 

Реден 
број З А П И Ш У В А Њ А 

Страна 

(седма и осма страна) 

Ц, Т О В А Р Е Н Л И С Т 

Реден 
број З А П И Ш У В А Њ А Износ 

Образец бр. 2 
(формат: 35,3 х 22,5 ст ) 

ЗБИРКА НА ИСПРАВИТЕ 

Деловен број — Уписник: 
Број на1 влошката: 
Име или ознака1 на бродот: 

ПОПИС НА СПИСИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВО 
ОВАА ЗБИРКА НА ИСПРАВИТЕ 

(прва страна на кориците) 

За 
(вид, име или ознака на бродот) 

лука на запишувањето: - од регистер-
ски тони бруто: нето , 

Делови 
на бродот 

со повикувачки знак: КОЈ врз основа 
на Законот за запишување на поморските бродови 
и чамци („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65) е за-
пишан во влошката број: на главната 
книга на уписникот 

Има право и должност да го вее знамето на тргов-
ската морнарица и на бродарството на внатрешната 
пловидба на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и да плови во границите: 

Во , на 19— 

М.П. 

Лучки капетан, 

(втора внатрешна страна) 
А. О П И С Е Н Л И С Т 

Реден 
број-

Промени 
ОПИС НА БРОДОТ ( б р о ј и д а т у м

ч ^ на решението) 

I Вид на бродот: 

II Број: палуби -
оџаци — 

јарболи 

III Материјал на градбата: 

IV Димензии 
на бродот 

Должина над 
вкупно метра 
Најголема широ-
чина метра 
Височина на сре-
дината на бродот 

метра 

Образец бр. 3 
(формат: 300x210 шш) 

(во платнено поврзување) 

ГРБ НА СФРЈ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

У П И С Е Н Л И С Т 

V Подвижна 
сила 

Вид, систем и си-
ла на погонот 

Вид на погонско-
то гориво 
Број и вид на 
котлите 

VI Место на градбата, бродогра-
дилиште и година на градбата 

VII Газење на летната линија на 
крцањето с!т 
СТОПИ 

Име или ознака на бродот 
Лука на запишувањето 

(прва внатрешна страна) 

ГРБ НА СФРЈ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Лучка капетанија во 

ДУБ број: 

VIII Надвоѓе наметната линија на 
крцањето с т -
палци 

IX Најголема брзина на бродот: 
празен К / т на час, на-
крцан К / т на час 

X НОСИВОСТ на летната линија на 
крцањето: тони 
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(трета внатрешна страна) 

А. О П И С Е Н Л И С Т 

Реден 
број 

XI Дозволен број патници: 
I класа - туристичка 
класа вкупно 

XII Намена на бродот: 

XIII Тип на бродот: 

XIV Податоци за поранешното за-
пишување: 
(име, лука на запишувањето и 
државна припадност на бродот) 

XV Датум на запишувањето: 

XVI Други податоци: 

(петта внатрешна страна). 

Промени 
ОПИС НА БРОДОТ ( б р о ј и д а т у м

ч ^ на решението) 

ЗАБЕЛЕШКИ НА РЕШЕНИЕТО НА ОРГАНОТ 
. НА УПРАВАТА 

(шеста, седма, осма и деветта внатрешна страна) 

Б. С О П С Т В Е Н И Ч К И Л И С Т 

Реден 
број ЗАПИШУВАЊЕ 

Делови 
на бродот 

(десетта, единаесетта и дванаесетта внатрешна 
страна) 

Ц. Т О В А Р Е Н Л И С Т 

Реден 
број З А П И Ш У В А Њ Е Износ 

(четврта внатрешна страна) 
Најмал број на поса-
дата потребен за си-
гурност на пловидбата 

на бродот (освен 
заповедникот) 

П Р О М Е Н И Најмал број на поса-
дата потребен за си-
гурност на пловидбата 

на бродот (освен 
заповедникот) 

I и 111 IV Број и датум 
на решението 

I Служба на палуба-
та: 
офицери . . . . 
кормилари . . . . 
морнари . . . . 

— 

1 промена : I Служба на палуба-
та: 
офицери . . . . 
кормилари . . . . 
морнари . . . . 

— 

1 промена : I Служба на палуба-
та: 
офицери . . . . 
кормилари . . . . 
морнари . . . . 

1 промена : I Служба на палуба-
та: 
офицери . . . . 
кормилари . . . . 
морнари . . . . 1 

И промена. 
И Служба на машини-

те: 
офицери . . , . . 
огнари-подмачкува-
чи . . . . . . . 

- - -

И промена. 
И Служба на машини-

те: 
офицери . . , . . 
огнари-подмачкува-
чи . . . . . . . 

1 

И промена. 
И Служба на машини-

те: 
офицери . . , . . 
огнари-подмачкува-
чи . . . . . . . 

1 
Ш промена: 

И Служба на машини-
те: 
офицери . . , . . 
огнари-подмачкува-
чи . . . . . . . 1 Ш промена: 

И Служба на машини-
те: 
офицери . . , . . 
огнари-подмачкува-
чи . . . . . . . 

1 

Ш промена: 

И Служба на машини-
те: 
офицери . . , . . 
огнари-подмачкува-
чи . . . . . . . 

Ч 1 

Ш промена: 

III Служба на врски: 
Радио-теле-
графисти . . . . 
радиофонисти . . 

1 

Ш промена: 

III Служба на врски: 
Радио-теле-
графисти . . . . 
радиофонисти . . 1 

Ш промена: 

III Служба на врски: 
Радио-теле-
графисти . . . . 
радиофонисти . . 

Ш промена: 

IV Општа служба: 
готвачи 

Ш промена: 

IV Општа служба: 
готвачи 

IV променаѕ IV променаѕ IV променаѕ 

Друг персонал 

IV променаѕ 

1 

IV променаѕ 

1 1 1 

IV променаѕ 

ВКУПНО: . ј I 1 

IV променаѕ 

Образец бр. 4 
(формат: Зр0х210 шш) 

(назив на дипломатското или конзу-
ларното претставништво на Југосла-
вија) 

, Број 

ПРИВРЕМЕН ПЛОВИДБЕН ЛИСТ 
за брод од луката на запишувањето 

(вид, име или ознака на бродот) 
(порано: име на бродот лука на запи-
шувањето (припадност) 1 државна при-
падност ) од БИТ 
КИТ со повикувачки знак 

изработен 
во на 

набавен 
19: 

Носител на правото на користење односно соп-
ственик на бродот -

Бродот има право и должност да го вее знамето 
на трговската морнарица и на бродарството на вна-
трешната пловидба на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Овој привремен пловидбен лист се издава врз 
основа на членот 8 од Законот за исправите и кни-
гите нќ поморските бродови и на пловилата за вна-
трешна пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/64), а важи до ѕ 19 

М,И. 
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(прва страна на кориците)' 

ДНЕВНИК НА УПИСНИЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ 

(прва страна на кориците) 

Образец бр, 5 
(формат: 297x210 mm) 

(во цврст повез) 

Образец бр. 6 
(формат: 297x210 mm) 

(во цврст повез) 

(прва внатрешна страва) 

Лучка капетанија во 

ИМЕНИК НА БРОДОВИТЕ 

(прва внатрешна страна) 

Лучка капетанија во 

ДНЕВНИК НА УПИСНИЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ 

Овој дневник содржи ( ) страни 

ИМЕНИК НА БРОДОВИТЕ 

(втора внатрешна страна) 

МП 

Лучки капетан, 

(втора внатрешна страна) 
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(прва страна на кориците) 

Образец бр. 7 
(формат: 297x210 шш) 

(во цврст повез) , 

И М Е Н И К Н А Л И Ц А Т А 
ЗА КОИ Е ВО ГЛАВНАТА КНИГА ЗАПИШАНО 

НЕКОЕ ПРАВО ИЛИ ЕВИДЕНТИРАН НЕКОЈ 
ФАКТ 

(прва внатрешна страна) 

Лучка -капетанија во 

И М Е Н И К Н А Л И Ц А Т А 
ЗА КОИ Е ВО ГЛАВНАТА КНИГА ЗАПИШАНО 

НЕКОЕ ПРАВО ИЛИ ЕВИДЕНТИРАН НЕКОЈ 
ФАКТ 

/втера внатрешна страна) 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за сојузниот 
данок на промет, објавен во „Службен л,ист на 
СФРЈ", бр. 33/65, се поткраднале долу наведените^ 
првата, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА 

ПРОМЕТ , 

1. Називот на Законот треба да гласи: 
„Законот ѕа Тарифата на сојузниот данок на 

промет". 
2. Во членот 8 на крајот ш точката 6 треба да 

се додатат испуштен,ите зборови: „како и на огревно 
дрво". 

3. Во тар. бр. 10 треба да се додаде со пропуст 
изоставената забелешка Д, која гл,аси: 

„5. Даночен обврзник е прочзведителот односно 
продавачот на големо што им продава течни горива 
и мазива на продавачите жга мало или на крајните 
потрошувачи." 

4. Во тар. бр. 29 во забелшката 2 ставот 2 треба 
да гл^си: 

„По мениците издадени во странство а плативи 
во Југославија даночен обврзник е меничниот Дове-
рител, а данок ,се плаќа при откупот на меницата 
од овластената домашна банка" 

Во забелешката 3 на место бројот: „4" треба да 
етан бродот: „,2".. 

Од законодавноправната комисија на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 27 јули 1965 година, 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека 'во текстот "на Уредбата за начинот 
за формирање на цените и за пресметување раз-
ликата во цените, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", (бр. 33/В5, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ 
НА ЦЕНИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИ-

КАТА ВО ЦЕНИТЕ 

Во членот 4 точка 10 по зборот: ,,трикотажа'1 

т,реба ,да се стави запирка и да ,се -додаде ,изоста-
вениот збор: „теписи". 

Од Сојузниот извршен оовет, Белград, 29 јули 
1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврден!) е дека во текстот на Наредбата за фор-
мирале ма. продажните цени за одделни ^производи, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖ-

НИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Во точката 1 под 10 одредбата под б) на крајот 
на наименувањето трегба да се стави запирка и да се 
додадат зборовите: „обичен кован прачкавест 
челик". 

Во точката 1 под 19 одредбата под а) во наиме-
нувањето наместо збировите: „високо -проводен" 
треба да стои зборот: „катоден". 

'Во точката 1 под 76 во наименувањето наместо: 
„режани прагови" тре1ба да стои: „режани и делкани 
прагови". 

На почетокот на (ставот што започнува со збо-
ровите: „Во рамките ма нивото на цените од членот 
3 -од Уредбата" треба да се стави бројот: „2". 

Од Сојузниот завод. за цени, Белград, 29 јули 
1965 година. 
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У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧИЛЕ И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ЧИЛЕ 

Се отповикува 
Бранко Караѓоле од должноста на извонреден и 

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

II 
Се назначува Мориц Романо, досегашен секретар 

за трговија на Социјалистичка Република Македо-
нија за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Чиле. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. И 
23 јули 1965 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА 

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈ 

За директор на Управата за радио-сообраќај се 
назначува Максо Дакиќ, досегашен главен инспек-
тор во Сојузниот сообраќаен инспекторат. 

Б. бр. 172 
21 јули 1965 година 

Белград 1 ' 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

" СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник секретар во Сојузниот извршен 
совет се назначува Нисим Крнфино, шеф на каби-
нетот на потпретседател на Сојузниот извршен 
совет. 

В. бр. 173 
21 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА 

ЕНЕРГИЈА 

За помошник претседател на Сојузната комиси-
ја за нуклеарна енергија се назначува Салом Шу-
ица, досегашен секретар на таа Комисија. 

Б. бр. 167 
8 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за јавната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

. Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА 

КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА 

1. За членови на Сојузната комисија за нукле-
арна енергија се назначуваат: 

1) др Славко Башчованџиев, доцент на Природ-
но-математичкиот факултет во Скопје; 

2) Зденко Диздар, научен соработник на Инсти-
тутот „Борис Кидрич" во Винча; 

3) Винко Хафнер, заменик сојузен секретар за 
индустрија и трговија; 

4) др Ксенофонт Илаковац, вонреден професор 
на Природно математичкиот факултет и надворе-
шен соработник на Институтот „Руѓер Бошковиќ" 
во Загреб; 

5) др Душан Каназир, редовен професор на 
Универзитетот во Белград; 
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6) Кемо Капетановиќ, директор на Институтот 
за металургија во Зеница; 

7) Радивое Марковиќ, генерален директор на 
Заедницата на Југословенското електростопанство; 

8) др Антон Мољк, редовен професор на Уни-
верзитетот во Љубљана; 

9) Славко Паплер, директор на Геолошкиот за-
вод на СР Словенија; 

10) др Драгослав Поповиќ, редовен професор на 
Универзитетот во Белград; 

11) дипл. хем. Јоже Сливник, научен соработник 
на Институтот „Јожеф Штефан" во Љубљана; 

12) Салом Шуица, помошник претседател на Со-
јузната комисиј-а за нуклеарна енергија; 

13) Златко Винклер, редовен професор на Ма-
шинскиот факултет во Риека. 

2. Досегашните членови на Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија, што не се назначени со ова 
решение, се разрешуваат од своите функции во Со-
јузната комисија за нуклеарна енергија. 

Б. бр. 168 
8 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 3 од Уредбата за основање 
Совет за Меѓународната изложба во Монтреал во 
1967 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65), 
Сојузниот извршен сонет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА ВО 

МОНТРЕАЛ ВО 1967 ГОДИНА 

За претседател и членови на Советот за Меѓу-
народната изложба во Монтреал , во 1967 година се 
именуваат: 

за претседател: 
1) Густав Влахов, сојузен секретар за инфор-

мации; 

за членови: 
2) Иван Бачун, генерален директор на Загреп-

скиот велесаем; 
3) Влајко Брковиќ, директор на Валачницата 

на бакар „Севојно"; 
4) Димче Беловски, досегашен амбасадор на 

СФРЈ во Канада; 
5) Бранко Думаниќ, помошник секретар за со-

јузен буџет и општи работи; 
6) Александар ѓорѓевиќ, директор на Заводот "за 

урбанизам Белград; 
7) Чедомир Џомба, директор на Заводот за сто-

панска пропаганда со странство; 
8) Раде Кушиќ, директор на претпријатието 

„Југоекспорт" и претседател на Секцијата за сора-
ботка со САД и Канада на Сојузната стопанска 
комора; 

9) Данило Кнежевиќ, член на Претседателство-
то на Централниот совет на Сојузот на синдикатите 
на Југославија; 

10) Бранко Павиќ, помошник претседател на 
Советот за прашањата на иселениците; 

11) Миле Перковиќ, директор на Извозното 
претпријатие „Шипад" — Сараево; 

12) Миодраг Протиќ, директор на Модерната 
галерија во Белград; 

13) др Саша Рајхер, директор на Одделението 
за финални производи „Словенија-Лес" — Љубљана; 

14) Јаша Рајтер, генерален директор на Бел-
градскиот саем; 

15) Владимир Саичиќ, генерален комесар на 
Генералниот комесаријат на Југославенската сек-
ција за Меѓународната изложба во Монтреал во 
1967 година; 
^ 16) Мирко Сарделиќ, началник на одделение во 

Сојузниот секретаријат за информации; 
17) Борис Шнудерл, потсекретар во Сојузниот 

секретаријат за надворешна трговија; 
18) Душан Вејновиќ, помошник претседател на 

Комисијата за културни врски со странство; 
19) Јоже Закоњшек, директор во Сојузниот за-

вод за стопанско планирање. 

В. бр. 169 
21 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. ' 

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНА-

РОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. За претседател и членови на Комисијата за 
соработка со меѓународните здравствени организа-
ции се назначуваат: 
за претседател: 

1) др Херберт Краус, директор на Сојузниот 
завод за здравствена заштита; 

за членови: 
2) проф. др Зора Благоевиќ, генерален секретар 

на Сојузот на фармацеутските друштва на СФРЈ' 
3) Јокаш Бра јовиќ, началник на Одделението 

за меѓународни врски на Сојузниот секретаријат за 
здравство и социјална политика; 

4) Доц. др^ Саша Цвахте, директор на Заводот 
за здравствена заштита на СР Словенија — Љуб-
љана; 

5) проф. др Радомир Гериќ, ̂ главен сојузен са-
нитарен инспектор; 

6) проф. др Ернест Грин, директор на Инсти-
тутот за дерматовенерологија во Сараево; 

7) проф. др Димитар Хрисохо, професор на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје; 

8) др Горѓе Јаковљевиќ, помошник секретар за 
здравство и социјална политика на СР Србија; 

9) др Светомир Јауковиќ, помошник сојузен се-
кретар за здравство и социјална политика; 

10) Славко Јефтиќ, секретар на Сојузот на 
стручните друштва на медицинските работници на 
СФРЈ; 

11) Милена Кандијаш, II секретар во Државниов 
секретаријат за надворшни работи; 

12) др Бранко Почек, директор на Заводот за 
белодробна туберкулоза — Брезовик — СР Црна 
Гора; 
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13) Иванка Ранковиќ, секретар на Сојузот на 
друштвата на медицинските сестри на Југославија; 

14) др Гојко Сокиќ, доцент на Стоматолошкиот 
факултет — Белград; 

15) др Богдан Срдар, републички секретар за 
здравство и социјална политика на СР Хрватска; 

16) проф. др Иван Станковиќ, генерален секре-
тар на Сојузот на лекарските друштва на СФРЈ; 

17) доц. др Марко Шариќ, директор на Инсти-
тутот за медицински истражувања на Југославен-
сќата- академија на знаноста и уметностите во За-
греб и доцент на Медицинскиот факултет во Загреб. 

2. Досегашните членови на Комисијата за сора-
ботка со меѓународните здравствени организации, 
што не се назначени со ова решение, се разрешуваат 
од своите функции во Комисијата за соработка со 
меѓународните здравствени организации. 

' Б. бр. 170 
21 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 16 од Основниот закон за 
хидрометеоролошката служба („Службен лист на 

' СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЗА-
ИНТЕРЕСИРАНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. За претседател на советот на Сојузниот хи-
дрометеоролошки завод се именува: 

Димитрие Марјановиќ, началник на хидротех--
ниското одделение на Институтот за водостопанство 
„Јарослав Черни" во Белград. 

2. Во советот на Сојузниот хидрометеоролошки 
завод делегираат претставници: 

1) Државниот секретаријат за народна одбрана; 
2) Сојузниот секретаријат за земјоделство и 

шумарство; 
3) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски; 
4) Сојузната стопанска комора; 
5) Југословенската заедница на електростопан-

ство^ ; 
6) Природно-математичкиот факултет во Бел-

град — Метеоролошка катедра; 
7) Метеоролошкиот завод на Земјоделскиот фа-

култет во Белград. 
3. Во советот на Сојузниот хидрометеоролошки 

завод органите и организациите од точката 2 на ова 
решение делегираат по еден претставник. 

Б. бр. 171 
21 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 80 од Основниот закон за 
избирање на работнички совети и други органи на 
управувањето во работните организации (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот извршен 
совег донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА СО-
ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛ-

НИ И СТАНБЕНИ РАБОТИ 

За членови на Конкурсната комисиј,а за избор 
на директор на Сојузниот завод за урбанизам и ко-
мунални и станбени работи се именуваат: 

1. Божидар Поповиќ, началник на одделение во 
Сојузниот секретаријат за здравство и социјална 
политика; 

2. Душан Стефановиќ, виш предавач на ЕКО-
НОМСКИОТ факултет во Белград. 

Б. бр. 175 
21 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 8 од 4 март-1965 година објавува: 

Заков за престанок на важноста Законот за 
Фондот за спречување и искоренување на детската 
парализа (полиомиелитис); 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
основање Фонд за НР Словенија за школство; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот Борис Кидрич; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Прешерновиот фонд; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
фондот на НР Словенија за "унапредување на кул-
турните дејности; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на СР Словенија за унапредување на из-
давачката, новинската, книжарската и печатарска-
та дејност; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на НР Словенија за упапредување на про-
изводството и прикажувањето на филмови; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Фондот на НР Словенија за унапредува^ на зем-
јоделството; 

Закон за Друмскиот фонд на СР Словенија; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Водниот фонд на СР'Словенија; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Фондот на НР Словенија за нестопански инве-
стиции; 

Биланс на приходите и на општиот распоред 
на приходите на Буџетот на СР Словенија (Репуб-
личкиот буџет) за 1965 година; 

Упатство за престанок на важноста на Упат-
ството за склучување договори за здравствени ус-
луги на осигурените лица во 1963 година; 

Решение за именување стручњаци што можат 
да се одредуваат за овластени инспектори за здрав-
ствена контрола на објектите за производство па 
посадочен материјал за 1965 година. 
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Актите на Уставниот суд на СРС, и тоа: 
Решение за укинување пекови одредби од За-

клучокот на Собранието на комуналната заедница 
на социјалното осигурување на работниците на оп-
штината Љубљана—Центар за определување на 
гранките и за височината на додајниот придонес 
што го плаќаат работните организации за здрав-
ственото осигурување, од 28 април 1964 година; 

Општи акти на самоуправните организации, и 
тоа: 

Заклучок за височината на додатокот за по-
мош и нега на инвалиди на трудот; 

Заклучок за височината на заштитниот додаток 
на уживателите на инвалидска пензија; 

Заклучок за височината на паушалниот надо-
месток за инвалиди на трудот кој се наоѓа на про-
фесионална рехабилитација надвор од местото на 
своето постојано живеалиште; 

Заклучок за завршните сметки на фондовите на 
инвалидското осигурување, пензиското осигурува-
ње, додатокот на деца и задолжителното здравстве-
но реосигурување за 1964 година; 

Заклучок за распоредување на вишоците на 
приходите над расходите, настанати во 1964 година 
по одделни гранки на осигурувањето; 

Исправка на Упатството за обрасците за вр-
шење одделни дејствија според Законот за избо-
рите на одборници на општинските и околиските 
собранија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

651. Уредба за дополненија на Уредбата за 
начинот за формирање на цените и за 
пресметување на разликата во цените 1421 

652. Правилник за користењето на рентген-
апаратите и за мерките ^ за заштита од 
рентгенски зраци — — — — — — 1421 

653. Правилник за измени на Правилникот за 
општите минимални технички услови, у-
редите и опремата на деловните просто-
рии на трговските претпријатија, тргов-
ските дуќани и трговските деловни еди-
ници - - - - - - - - - - - - 1427 

654. Правилник за измени на Правилникот за 
посебните минимални технички услови, 
уредите и опремата на деловните про-
стории на претпријатијата за промет на 
отпадоци и нивните деловни единици 1427 

655. Правилник за измени на Правилникот 
за условите и начинот на работењето на 
откупните станици — — — — — 1427 

656. Правилник за утврдувањето на вреднос-
та на шумите — — — — — — — 1427 

657. Правилник за постапката со предметите 
и производите одземени според членот 
52 од Основниот закон за виното — — 1428 

658. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за прометот на вино, шира 
и комињак, за заштита на потеклото на 
прочуените вина и за овластувањата на 
службениците што вршат винарска ин-
спекција — — — — — — — — 1429 

659. Правилник за престанок на важењето 
на Правилникот за составот и работата 
на стручниот одбор за оценување на ви-
ното — — — — — — — — — 1430 

660. Правилник за основите за составување 
на знаците на идентификацијата на ра-
дио-станиците — — — — — — 1430 

661. Правилник за определување на имињата 
и ознаките на поморските бродови и чам-
ци и на знаците за распознавање на по-
морските бродови — — — — — — 1432 

Страна 
662. Наредба за училишните и културно-про-

светните објекти при чие финансирање 
не се издвојуваат средства на посебна 
сметка кај Службата на општественото 
книговодство — — — — — — — 1434 

663. Наредба за дополненија на Наредбата 
за уплата на приходите на општествено-
политичките заедници — — — — — 1434 

664. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за определување на посебните 
услови за купување на производи на 
експлоатацијата на шуми од индивиду-
ални производители — — — — — 1435 

665. Наредба за измени на Наредбата за ос-
новувањето, организацијата и работе-
њето на пазариштата на големо — — 1435 

666. Наредба за измени на Наредбата за ку-
пување некои производи преку собирачи 
и откупувачи — — — — — — — 1436 

667. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување на посебните услови под кои 
индивидуалните производители можат 

\ д а им продаваат алкохолни пијачки на 
индивидуалните потрошувачи — — 1436 

668. Наредба за измени на Наредбата за ку-
пувањето на селскостопански производи 
за потребите на членовите на земјодел-
ските задруги и деловните сојузи и за по-
требите на преработката во тие органи-
зации — — — — — — — — 1436 

669. Наредба за измени на Наредбата за 
определување на условите за купување 
и продажба на земјоделски производи на 
пазари -3— — — — — — — — 1436 

670. Наредба за измени на Наредбата за 
определување на трговските претприја-
тија што без посебно одобрение можат 
да се занимаваат со промет на селско-
стопански производи на големо — — 1437 

671. Наредба за измени на Наредбата за 
. определување на трговските претприја-

тија што можат да се занимаваат со 
промет на големо на хмел — — — — 1437 

672. Наредба за начинот и постапката за 
остварување регрес за производството 
на феролегури, карбиди и абразиви во 
1965 година - - - - - - - - 1437 

673. Наредба за измени на Наредбата за 
определување на трговските претпри-
јатија што можат да се занимаваат со 
промет на големо на зеленчук, овошје, 
живина и јајца — — — — — — 1438 

674. Наредба за начинот, постапката и усло-
вите за остварување на регресот за по-
кривање на зголемените трошоци на 
поморскиот превоз на јаглен за кокси-
рање то 1965 година — — — — — 1138 

675. Наредба за надлежноста на определе-
ните лучки капетании за запишување 
на поморските бродови — — — — 1438 

676. Наредба за категориите на пловидбата 
на поморските бродови — — — — 1439 

677. Упатство за обрасците на уписникот на 
поморските бродови и другите исправи и 
помошни книги што се водат кон упис-
ниците на поморските бродови — — — 1439 

Исправка на Законот за сојузниот данок 
на промет — — — — — — — — 1444 

Исправка на Уредбата за начинот на фор-
мирање на цените и за пресметување на 
разликата во цените , — — — — — 1444 

Исправка на Наредбата за формирање на 
продажните цени за одделни производи 1444 
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