
Среда, 2 декември 1964 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 47 ГОД. XX 

645. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 18 ноември 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе -
дерацијата, што се формираат според членот 7 став 
1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, на сојузниот буџет за 1964 година му се 
доделува износ од 600 милиони динари за регрес во 
областа на индустријата. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се упо-
требат за исплата на регреси на претпријатијата за 
производство на хартија — за рото-хартијата испо-
рачана на новинскб-издавачките претпријатија и 
новинските установи почнувајќи од 11 септември 
1964 година до 31 декември 1964 година. ^ 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 171/1 
ноември 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Ќар де љ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

646. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 25 ноември 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на Фе-
дерацијата што се формираат според членот 7 став 1 
од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, на Југословенската инвестициона банка и 
се доделува износ од 15.000 милиони динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Ј у -
гословенската инвестициона банка ќе ги употреби 

за давање привремен бескаматен кредит на Заед-
ницата на Југословенските железници. 

Заедницата на Југословенските железници ќе 
ги внесе средствата на кредитот од ставот 1 на 
оваа точка на „Сметката на заедничките транспорт-
ни приходи од превозот на патници и стоки при 
Заедницата на Југословенските железници" за 1964 
година. 

3. Средствата на кредитот од точката 2 на оваа 
одлука Заедницата на Југословенските железници 
ќе и ги врати на Југословенската инвестициона 
банка по донесувањето на одлуката за начинот на 
покритие на средствата што ќе недостигаат за ра-
ботењето на Југословенските железници во 1964 
година. 

4. Средствата остварени со наплата на креди-
тот даден според оваа одлука Југословенската ин-
вестициона банка ќе ги одобри во корист на сто-
панските резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 157 
26 ноември 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина; 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговкќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

647. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Срција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 ноември 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на ф е -
дерацијата, што се формираат според членот 7 став 
1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година, на Југословенската инвестициона банка и 
се доделува износ од 456 милиони динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Ју -
гословенската национална банка ќе ги употреби за 
кредитирање на Радио-телевизијата, Белград, за на-
бавка на определена опрема. 

Кредитот од ставот 1 на оваа точка Југословен-
ската инвестициона банка ќе и го одобри на Радио-
телевизијата, Белград, со условите по кои банката 
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врши кредитирање на изградбата на основната 
мрежа на телевизиски предавници и телевизиски 
врски во југославија. 

3. Опремата што ќе ја набави Радио-телевизи-
јата, Белград, од средствата на кредитот од точката 
2 на оваа одлука, инвеститорот ќе ја опфати со 
програмата за изградба на четвртата етапа на ос-
новната мрежа на телевизиските предавници И те-
левизиски врски. 

4. Средствата остварени со наплата на кредитот 
даден според оваа одлука Југословенската инвести-
циона банка ќе ги одобри во корист на стопанските 
резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 181/1 
26 ноември 1964 година 

Белград 
.Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на С О Ј У З Н И О Т собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

648. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 
1963 ГОДИНА 

1. Се одобрува завршната сметка на Општиот 
инвестиционен фонд за 1963 година: 

1) со состојба на вкупниот прилив и потрошок 
на средствата на фондот за 1963 година, и тоа со: 

а) вкупни приходи од 516.477,1 милиони динари; 
б) вкупни расходи од 521.568,3 милиони динари; 
в) вишок на расходите на приходите од 5.091,2 

милиони динари; 
2) со состојба на билансот на фондот на 31 де-

кември 1963 година, и тоа со: 
а) вкупни средства од 2,077.837 1 ?лт/п;;о1ји ди-

нари; # 
б) пласман на средствата од 2,196.658.6 милиони 

динари: 
в) вкупен вишок на расходите над средствата на 

фондот од 118.821,5 милиони динари. 
2. Вкупниот вишок нарасходите над средствата 

на фондот од 118.821,5 милиони динари е покриен, 
и тоа: 

1) вишокот на расходите според билансот на 
фондот на 31 декември 1962 година во износ од 
113.730,3 милиони динари со посебен кредит од На-
родната банка според Одлуката за одобрување на 
завршната сметка на Општиот инвестиционен фонд 
за 1962 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/64); 

2) вишокот на расходите на приходите во 1963 
година во износ од 5.091,2 милиони динари — од 
средствата што се формираат врз основа на одред-
бата од ставот 3 на главата XV на Сојузниот оп-
штествен план за 1963 година, а кои се водат на 
посебна сметка на федерацијата к а ј Народната 
банка. \ 

3. Вкупниот пласман на средствата на Фондот 
од точката 1 под 2 на оваа одлука во износ од 

2.196.658,6 милиони динари се пренесува врз специ-
јализираните банки и Народната банка согласно со 
одредбите од чл. 7 до 9 од Законот за употребата 
на средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), 
и тоа: 

1) на Југословенската инвестициона банка — во 
височина од 1,643.260,4 милиони динари; 

2) на Југословенската земјоделска банка — во 
височина од 391.120,8 милиони динари; 

3) на Југословенската банка за надворешна тр-
говија — во височина од 124.155,2 милиони динари; 

4) на Народната банка — во височина од 38.122,2 
милиони динари. 

Составен дел на билансот на Фондот на 31 де-
кември 1963 година од точката 1 под 2 на оваа од-
лука сочинува и Прегледот за преносот на пласма-
нот на средствата и на средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд врз' специјализираните банки и 
Народната банка. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии, 
по потреба, да донесува поблиски прописи за спро-
ведување на преносот на средствата на Фондот спо-
ред ст. 1 и 2 од оваа точка врз специјализираните 
банки и Народната банка. 

4. Наплатите на неосновано извршените испла-
ти до 31 декември 1963 година од укинатиот Општ 
инвестиционен фонд и враќањето на погрешно на-
платените приходи на тој фонд, до кои би дошло но 
1 јануари 1964 година, ќе се вршат во корист одно-
сно на товар на средствата на федерацијата за ф и -
нансирање на инвестициите во стопанството. 

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

АС бр. 168/1 
25 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р-

649. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со членот 15 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 14/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈА 
НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ 

(СЕВ) 

1. Се основа Комисија за координација па со-
работката помеѓу СФРЈ и СЕВ. 

2. Комисијата за координација на соработката 
помеѓу СФРЈ и СЕВ ја сочинуваат претседател, кого 
го именува Сојузниот извршен совет и членови — 
претседателите на националните делегации за 
учество во работата на одделни' комисии на СЕВ, 
претставници на Државниот секретаријат за надво-
решни работи и на Сојузната стопанска комора, 
што на предлог од Државниот секретаријат за на-
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дворешни работи односно од Сојузната стопанска 
комора ги именува Сојузниот извршен совет. 

3. Комисијата за координација на соработката 
помеѓу СФРЈ и СЕВ обезбедува единствено спрове-
дување на политиката на СФРЈ во однос на СЕВ, 
ги разгледува предлозите од заинтересираните со-
јузни и други органи и организации во поглед на 
соработката со СЕВ vi врши други работи во врска 
со таа соработка. 

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

P. п. бр. 162 
13 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р 

650. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во смисла на чл. 1 и 4 од Спогодбата помеѓу 
владата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Саветот за заемна економска по-
мош за учествување на СФРЈ во работата на орга-
ните на СЕВ, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ПРИ СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА 
ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ) 

1. Се основа Постојана мисија на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија при Советот 
за заемна економска помош (СЕВ). 

Постојаната мисија на СФРЈ при Советот за 
заемна економска помош (СЕВ) ја претставува вла-
дата на СФРЈ при СЕВ, ја следи работата на оваа 
организација во целина и за тоа ја известува вла-
дата на СФРЈ, се грижи за унапредувањето на со-
работката помеѓу СФРЈ и СЕВ и врши други работи 
што произлегуваат од учеството на СФРЈ во рабо-
тата на органите на СЕВ. t 

2. Шефот на Постојаната мисија на СФРЈ при 
СЕВ го назначува и разрешува од должност Сојуз-
ниот извршен совет. 

Службениците на Постојаната мисија ги назна-
чува и разрешува Државниот секретаријат за над-
ворешни работи. 

3. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа од-
лука. 

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

P. п. бр. 163 
13 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен coi^ct 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

651. 

Врз основа на членот 41 од Законот, за сред-
ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62) и членот 12 оддел 
И точка 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18 58, 18/59 
и 9/61 и „Службен лист ita СФРЈ", бр. 30/63), соју-
зниот секретар за индустрија и сојузниот секретар 
за труд пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ ВО РАБОТНИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ШТО ИМААТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ, КО-
Ј О В С К И И ДРУГИ ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ И 

САДОВИ ПОД ПРИТИСОК 

I. Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат стручната 

спрема и другите услови што треба да ги испол-
нуваат лицата кои во работни организации што 
имаат електроенергетски, котловски или други енер-
гетски постројки, како и садови под притисок, 
вршат работи врзани за работата на тие постројки 
односно садови. 

II. Работни места и работи на тие работни места 

Член 2 
Стручната спрема и другите услови што треба 

да ги исполнуваат лицата од членот 1 на овој пра-
вилник се определуваат за следните работни места: 

1) раководител за експлоатација и одржување 
на машинскиот дел на термоенергетски и хидро-
еиергетски постројки на енергетски објект (раково-
дител на енергетски објект); 

2) раководител за експлоатација и одржување 
на машинскиот дел на термоенергетски и хидро-
енергетски постројки (раководител на енергетска 
постројка); 

3) машинист на парни турбини; 
4) машинист на гасни турбини; 
5) машинист на хидротурбини; , 
6) машинист на парни машини; 
7) машинист на парни котли со автоматска ко-

манда ; 
8) машинист на мотори со внатрешно сого-

рување; 
9) машинист на компресорски станици; 

10) машинист на црпни станици; 
11) ракувач на парни котли со механизира^) 

чинење оган; 
12) ракувач на централно греење; 
13) ракувач на парни котли со рачно чинење 

оган; 
14) ракувач на мотори со внатрешно согорување; 
15) ракувач на компресори; 
16) ракувач на цршш; 
17) ракувач на подвижни парни котли; 
18) ракувач на гас-генератори; х 
19) огнар на централно греење; 
20) полнач на садови со технички гасови. 

Член 3 
Работните места од членот 2 на овој правилник 

ги Опфаќаат следните работи, и тоа: 
1) раководител' на енергетски објект — раково-

дење н.а работите за експлоатација и одржување на 
машинскиот дел во термоенергетски и хидроенер-
гетски објекти, во својство на технички директор, 
управник на погон односно раководител на ма-
шинската служба; 
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2) раководител на енергетска постројка — ра-
ководење ц. вршење на работите во врска со експло-
атацијата и одржувањето на енергетските постројки, 
во својство на раководител на производство и по-
правка на 'енергетски постројки, раководител на 
смена односно раководител на одржувањето на енер-
гетските постројки; 

3) машинист на парни турбини — самостојно ра-
кување со парни турбини од сите бидови и јачини; 

4) машинист, на гасни турбини — самостојно 
ракување на гасни турбини од сите видови и јачини; 

5) машинист на хидротурбини — самостојно ра-
кување со црпни станици и со хидротурбини од 
сите видови и јачини: 

6) машинист на парни машини — самостојно 
ракување со стабилни, полустабилни и подвижни 
(парни и клипни) машини; 

7) машинист на парни котлови со автоматска 
команда — самостојно ракување со котли од сите 
видови и јачини, без оглед на видот на горивото и 
начинот на согорувањето; 

8) машинист на мотор со внатрешно согорување 
— самостојно ракување со" неподвижни и подвижни 
мотори (клипни и ротациони) со внатрешно согору-
вање од сите видови и јачини, освен со сообраќајни 
средства; 

9) машинист на ко шресорски станици — само-
стојно ракување со компресорски станици, со уреди 
за подготвување и производство на технички флу-
иди и разладни уреди од сите видови и јачини; 

10) машинист на црпки станици — самостојно ра-
кување на црпни станици и; црпки од сите видови 
и јачини; 

11) ракувач на парни котли со механизирано 
чинење оган — самостојно ракување со котли од 
сите видови и јачини, освен со котли со автоматска 
команда; 

12) ракувач на централно греење — самостојно 
ракување со уреди за централно греење и со уреди 
за термоклиматизација од сите видови и јачини; 

13) ракувач на парни котли со рачно чинење 
оган — самостојно ракување со котли од сите ви-
дови и јачини за цврсти горива и со котли до 2 t/h 
производство на пара, без оглед на видот на го-
ривото и начинот на согорувањето, освен со котли 
со автоматска команда и со котли со механизирано 
чинење оган; 

14) ракувач на мотор со внатрешно согорување 
— самостојно ракување со неподвижни мотори во 
јачина до 250 КЅ и со подвижни мотори од сите 
видови и јачини, освен со сообраќајни средства; 

15) ракувач на компресори — самостојно раку-
вање со стабилни компресори од сите видови со 
степен на набивање над 1,3 и со сила до 250 КЅ, 
без оглед на видот на погонот; 

16) ракувач на црпки — самостојно ракување 
со црпки од сите видови до 250 КЅ, без оглед на 
видот на погонот; 

17) ракувач на подвижни парни котли — само-
стојно ракување со подвижни полустабилни котли 
од сите видови за цврсти горива, со котли до 2 t 'h 
производство на пара без ОЕДед на видот на горивото 
и начинот на согорувањето и со котли за централно 
греење со капацитет од 106 KCAL/h; 

18) ракувач на гас-ген ера тори — самостојно ра-
кување со гас-генератори од сите видови и јачини; 

19) огнар на централно греење — самостојно 
чинење оган на котли за централно греење (до 0;5 
АТ или до 110° С), без оглед на видот на горивото 
и начинот на согорувањето, со инсталиран капаци-
тет од 10в KCAL/h; 

20) полнач на садови со технички гасови — 
cav тој но полнење со технички гасови и склади-
рање ка такви гасови. 

III. Стручна спрема и други услови за вршење ра-
боти на определени работни места 

Член 4 
Работите на раководител на енергетски објект 

може да ги врши: 
1) дипломиран машински инженер за енерге-

тика, кој поминал една година на практична работа 
вршејќи работи на експлоатација и одржување на 
машинскиот дел на термоенергетски и хидроенер-
гетски постројки во енергетски објекти, со инста-
лирана сила над 5 MW односно над 50 t/h произ-
водство на пара; 

2) дипломиран машински инженер кој поминал 
две години на практична работа вршејќи работи на 
експлоатација и одржување на машинскиот дел на 
термоенергетски и хидроенергетски постројки во 
енергетски објекти, со инсталирана сила над 5 MW 
односно над 50 t/h производство на дара; 

3) раководител на енергетска постројка, кој ' по-
минал пет години на практична работа вршејќи 
работи на експлоатација и одржување на машин-
скиот дел на термоенергетски и хидроенергетски по-
стројки во енергетски објекти, со инсталирана сила 
до 10 MW или до 100 t/h производство на пара, од-
носно во енергетски објекти со компресори и раз-
ладни уреди до 3 MW. 

Член 5 
Работите на раководител на енергетска построј-

ка може да ги врши: 
1) машински инженер за термотехника, кој по-

минал една година на практична работа вршејќи 
работи на експлоатација и одржување на машин-
скиот дел на термоенергетски и хидроенергетски по-
стројки во енергетски објекти; 

2) машински иженер кој поминал две години 
на практична работа вршејќи работи на експлоата-
ција и одржување на машинскиот дел на термо-
енергетски и хидроенергетски постројки во енергет-
ски објекти; 

3) машинист на парни турбини, кој поминал 
четири години на самостојна практична работа 
вршејќи работи на машинист: 

4) машинист на гасни турбини, кој поминал че-
тири години на самостојна практична работа вр-
шејќи работи на машинист; 

5) машинист на хидротурбини, кој поминал пет 
години на самостојна практична работа вршејќи 
работи на машинист; % 

-6) машинист на компресорски станици,, кој по-
минал пет години на самостојна практична работа 
вршејќи работи на машинист. 

Член 6 
Работите на машинист на парни турбини може 

да ги врши машинист на парен котел со автоматска 
команда, кој по практична работа од две години во 
производството и на поправки на парни турчини 
односно на ракување под надзор со парни турбини, 
од кои најмалку шест месеци ка ракување со парни 
турчини, ќе положи соодветен стручен испит. 

Член 7 
Работите на машинист на гасни турбани може 

да ги врши машинист на парен котел со автоматска 
команда, кој по практична работа од две години во 
производството и на поправки на гасни или парни 
турбини односно на ракување под надзор со гасни 
или парни турбини, од кои најмалку шест месеци 
на ракување со гасни турбини, ќе положи соодветен 
стручен испит. 

Член 8 
Работите на машинист на хидротурбини може 

да ги врши: 
1) работник со стручно образование на квали-

фикуван машинбравар, бравар, металостругар или 
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автомеханичар, кој по практична работа од три го-
дини во производството или на поправки на хидро-
турбини односно на ракување под надзор со хидро-
турбини, од кои најмалку шест месеци на ракување 
со хидротурбини, ќе положи соодветен стручен 
испит; 

2) работник со стручно образование на квали-
фикуван работник што го даваат електростопански 
училишта од машински смер, кој по практична ра-
бота од две години во производството или на по-
правки на хидротурбини односно на ракување под 
надзор со хидротурбини, од кои најмалку шест ме-
сеци на ракување со хидротурбини, ќе положи 
соодветен стручен испит; 

3) машински техничар кој по практична работа 
од две години во производството или на поправки 
на хидротурбини односно на ракување под надзор 
со хидротурбини, од кои најмалку три месеци на 
ракување со хидротурбини, ќе положи соодветен 
стручен испит; 

4) работник со стручно образование на високо-
квалификуван работник што го даваат училиштата 
за висококвалификуван работник од енергетски 
смер, кој по една година практична работа на ра-
кување под надзор со хидротурбини ќе положи со-
одветен стручен испит; 

5) машинист на гасни односно парни турбини, 
кој по практична работа од една година на раку-
вање под надзор со хидротурбини ќе положи со-
одветен стручен испит; 

6) машинист на црпна станица, кој по практич-
на работа -од една година на ракување под .надзор 
со хидротурбини ќе положи соодветен стручен 
испит. 

Член 9 
Работите на машинист на парни машини може 

да ги врши ракувач на парен котел со рачно чи-
нење оган, кој има стручно образование на квали-
фикуван котлар, бравар, машинбравар, металостру-
гар или автомеханичар и кој по практична работа 
од две години во производството или на поправки 
на парни машини односно на ракување под надзор 
со парни машини, од кои најмалку шест месеци на 
ракување со па>рн1*> машини, ќе положи соодветен 
стручен испит. 

Член 10 
Работите на машинист на парни котли со ав-

томатска команда може да ги врши: 
1) работник со стручно образование на квали-

фикуван котлар, машинбравар, бравар, металостру-
гар или автомеханичар, кој по практична работа од 
три години во производството или на поправки на 
котли односно на ракување под надзор со парни 
котли, од кои најмалку девет месеци на ракување 
со парни котли со м е х а н и з и р а ^ чинење оган и 
три месеци на ракување со котли со автоматска ко-
манда, ќе положи соодветен стручен испит; 

2) работник со стручно образование на квалифи-
куван работник што го даваат електростопанските 
училишта од машински смер, кој по практична ра-
бота од две години во производството или на по-
правки на парни котли односно на ракување под 
надзор со парни котли со м е х а н и з и р а ^ чинење оган 
и со автоматска команда, од кои најмалку три ме-
сеци на* ракување со парни котли со автоматска ко-
манда, ќе положи соодветен стручен испит; 

3) машински техничар кој по практична работа 
од две гедини во производството или на поправки 
на парни котли односно на ракување под надзор 
со парни котли, од кои најмалку три месеци на 
ракување со парни котли со автоматска команда, 
ќе положи соодветен стручен испит; 

4) работник со стручно образование на високо-
квалификуван работник што го даваат училиштата 

за висококвалификуван работник од енергетски 
смер, кој по една година практична работа на ра-
кување под надзор со парни котли со механизира-
но чинење оган и со автоматска команда, од кои 
најмалку три месеци на ракување со парни котли 
со автоматска команда, ќе положи соодветен стру-
чен испит; 

5) ракувач на парен котел со механизирано чи-
нење оган, кој има стручно образование на котлар, 
мапгинбравар, бравар, металостругар или автомеха-
ничар и кој по практична работа од три месеци на 
ракување под надзор со парни котли со автомат-
ска команда ќе положи соодветен стручен испит. 

^ Член 11 
Работите на машинист на мотори со внатрешно 

согорување може да ги врши: 
1) работник со стручно образование, на квали-

фикуван машинбравар, бравар, металостругар, ав-
томеханичар или автоелектромеханичар, кој по пра-
ктична работа од три години во производството или 
на поправки на мотори со внатрешно согорување над 
250 КЅ односно на ракување под надзор со тие мо-
тори, од кои најмалку шест месеци на ракување со 
тие мотори, ќе положи соодветен стручен испит; 

2) ракувач на мотори со внатрешно согорување, 
кој има стручно образование на квалификуван ма-
шинбравар, бравар, металостругар или автомехани-
чар и кој по една година практична работа на ра-
кување под надзор со неподвижни мотори со внат-
решно согорување од над 250 КЅ ќе положи соодве-
тен стручен испит; 

3) ракувач на плински генератори, кој има стру-
чно образование на квалификуван бравар, машин-
бравар, металостругар или автомеханичар и кој по 
една година практична работа на ракување под над-
зор со мотори со внатрешно согорување од над 250 
КЅ ќе положи соодветен стручен испит. v 

Член 12 
Работите на машинист на компресорска стани-

ца може да ги врши: 
1) работник со стручно образование на квалифи-

куван машинбравар, бравар, металостругар, автоме-
ханичар или автоелектромеханичар, кој по прак-
тична работа од три години во производството или 
на поправки на компресори и нивни уреди односно 
на ракување под надзор со компресорски станици, 
од кои најмалку шест месеци на ракување со ком-
пресорски станици, ќе положи соодветен стручен 
испит; 

2) ракувач на компресори, кој има стручно об-
разование на квалификуван машинбравајр, бравар, 
металостругар, автомеханичар или автоелектроме-
ханичар и кој по практична работа од една година 
на ракување под надзор со компресорски станици 
со капацитет над 10.000 m3/h, степен на бивање 1,3 
односно со инсталирани разладни машини v над 
50.000 KCAIVh ќе положи соодветен стручен испит. 

Член 13 
Работите на машинист на црпни станици може 

да ги врши: 
1) работник со. стручно образование на квали-

фикуван машинобравар, бравар, металостругар, водо-
инсталатер или автомеханичар, кој по практична 
работа од три години во производството или на по-
правки на црпки (клипни или ротациони) и нивни 
уреди .односно на ракување под надзор со црпни ста-
ници, од кои најмалку шест- месеци на ракување 
со црпни станици со сила од над 250 КЅ, ќе поло-
ж и соодветен стручен испит; 

2) ракувач на црпки, кој има стручно образо-
вание на машинбравар, бравар, металостругар, во-
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доинсталатер или автомеханичар и кој по практич-
на работа од една година на ракување под надзор 
со црпим станици со сила од над 250 КЅ ќе положи 
соодветен стручен испит! 

Член 14 

Работите на ракувач на парни котли со механи-
зирано чинење оган може да ги врши: 

1) работник со стручно образование на квали-
фикуван машинбравар, металостругар, котлар или 
ковач, кој по практична работа од три години во 
производство или на поправки на котли односно на 
ракување под надзор со котли, од кои најмалку една 
година на ракување со котли со адеханизирано чи-
нење оган. ќ е положи соодветен стручен испиту 

2) работник со стручно образование на квали-
фикува« работник што го даваат електростопански-
те училишта од машински смер, кој по една годи-
на практична работа на ракување под надзор со 
парни котли со механизирано чинење оган ќе по-
ложи соодветен стручен испит; 

3) работник со стручно образование на високо-
квалиЉикуван работник што го даваат училишта 
за висококвалификувани работници од енергетски 
смер, кој поминал една година на практична работа 
на ракување под надзор со парни котли со меха-
н и з и р а ^ чинење оган; 

4) ракувач на парен котел со рачно чинење о-
ган, кој има стручно образование на квалификуван 
котлар, бравар, машинбравар, металостругар или 
ковач и кој по практична работа од една година на 
ракување под надзор со котли со механизираио 
чинење оган ќе положи соодветен стручен испит. 

Член 15 
N 

Работите на ракувач на централно греење може 
да ги врши: 

1) работник со стручно образование на квали-
фикуван котлар, ковач, машинбравар, бравар, ме-
талостругар, автомеханичар, водоинсталатер или ин-
сталатер на централно греење, кој по практична ра-
бота од три години во производството или на по-
правки на уреди за централно греење и термокли-
матизација односно на ракување под надзор со цен-
трално греење, од кои најмалку шест месеци на 
ракување со централно греење со капацитет од над 
10eKCAL/h, ќе положи соодветен стручен испит; 

2) огнар на централно греење, кој има стручно 
образование на квалификуван котлар, ковач, ма-
шинбравар, бравар, металостругар, автомеханичар, 
водоинсталатер или инсталатер на централно гре-
ење и кој по практична работа од една година на 
ракување под надзор со централно греење со ка-
пацитет од над 10eKCAL/h ќе положи соодветен 
стручен испит. 

Член 16 
Работите на ракувач на парен котел со рачно 

чинење оган може да ги врши: 
1) п о л у д а л и ф и к у в а н котлар, ковач, машин -

бравар, бравар или металостругар, кој по практич-
на работа од две години во производството или на 
поправки на котли односно на чинење оган на 
стабилни котли под надзор со рачно или комбини-
рано (рачномеханизирано) чинење оган, од кои на ј -
малку три месеци на чинење оган на тие парни 
котли, ќе положи соодветен стручен испит; 

2) работник кој по практична работа од три го-
дини во производството или на поправки на котли 
односно на' чинење оган на стабилни котли под 
надзор ќе положи соодветен стручен испит. 

Член 17 
Работите на ракувач на мотори со внатрешно 

согорување може да ги врши: 
1) полуквалификуван машинбравар, бравар, ме-

талостругар . или автомеханичар, кој по практична 
работа од две години во производството или на по-
правки на мотори со внатрешно согорување одно-
сно на ракување со тие мотори под надзор, од кои 
најмалку шест месеци на ракување со тие мотори, 
ќе положи соодветен стручни испит; 

2) работник кој по практична работа од три го-
дини во производството или на поправки на мотори 
со внатрешно с о т р у в а њ е односно на ракување со 
тие мотори под надзор, освен со сообраќајни сред-
ства од кои најмалку шест месеци на ракување со 
тие мотори, ќе положи соодветен стручен испит. 

Член 18 
Работите на ракувач на компресори може да ги 

врши: 
1) полуквалификуван машинбравар, бравар, ме-

талостругар или автомеханичар, кој по практична 
работа од две години во производството или на по-
правки на компресори односно на ракување со ком-
пресори под надзор, од кои најмалку шест месеци 
на ракување со компресори, ќе положи соодветен 
стручен испит; 

2) полнач на садови со технички гасови, кој 
по практична работа од една година на ракување 
со компресори под надзор ќе положи соодветен стру-
чен испит; 

3) работник кој по практична работа од три го-
дини во производството или на поправки на компре-
сори односно на ракување со компресори под над-
зор, од кои најмалку шест месеци на ракување со 
компресори, ќе положи соодветен стручен испит. 

Член 19 
Работите на ракувач на црпки може да ги врши: 
1) полуквалификуван машинбравар, бравар, ме-

талостругар, автомеханичар, или водоинсталатер, кој 
по практична работа од осумнаесет месеци во про-
изводството или на поправки на црпки односно на 
ракување со црпки под надзор, од кои најмалку шест 
месеци на ракување со црпки, ќе положи соодветен 
стручен испит; 

2) работник кој по практична работа од две го-
дини во производството или на поправки на црпки 
односно на ракување со црпки под надзор, од кои 
најмалку шест месеци на ракување со црпки, ќе 
положи соодветен стручен испит. 

Член 20 
Работите на ракувач на подвижни парни котли 

може да ги врши: 
1) полу квалификуван котлар, ковач, машинбра-

вар, бравар или металостругар, кој по практична ра-
бота од осумнаесет месеци во производството или на 
поправки на подвижни или полустабилни парни 
котли односно на ракување со такви котли или со 
централно греење под надзор, од кои најмалку шест 
месеци на ракување со подвижни или полустабилни 
парни котли односно со централно греење, ќе поло-
ж и соодветен стручен испит; 

2) работник кој по практична работа од две го-
дини во производството или на поправка на подви-
жни или полуетабилни парни котли односно на ра-
кување со такви котли или со централно греење 
под надзор, од кои најмалку шест месеци на раку-
вање со подвижни или полустабилни парни котли 
или со централно греење, ќе положи соодветен стру-
чен испит. 
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Член 21 
Работите на ракувач на гас-генератори може да 

ги врши: 
1) полуквалификуван машинбравар, бравар, ме-

талостругар или автомеханичар, кој по практична 
работа од две години во производството или на по-
правки на гас-генератори односно на ракуваше со 
гас-генератори под надзор, од кои најмалку шест 
месеци на ракување со гас-генератори, ќе положи 
соодветен стручен испит; 

2) работник кој по практична работа од три го-
дини во производството или на поправки на гас-ге-
нератори односно на ракуваше со гас-генератори, 
под надзор, од кои најмалку шест месеци на ракува-
ње со га е-генератори, ќе положи соодветен стручен 
испит. 

Член 22 
Работите на огнар на централно греење може 

да ги врши: 
1) полуквалификуван котлар, ковач, бравар, ма-

шинбравар, механичар или полуквалификуван стру-
гар,1 кој по практична работа од осумнаесет месеци 
во производството или на поправки на парни котли 
односно на чинење оган на парни котли под надзор, 
од кои најмалку шест месеци на чинење оган на 
парни котли, ќе положи соодветен стручен испит; 
* 2) работник кој по три години практична рабо-

та во производството или на поправки на парни ко-
тли односно на чинење оган на парни котли под 
надзор, од кои најмалку шест месеци на чинење 
оган на парни котли, ќе положи соодветен стручен 
испит. 

Член 23 
Работите на полнач на садови со технички га-

сови може да ги врши: 
1) полуквалификуван работник од хемиска или 

метална струка, кој по практична работа од две го-
дини на складирање и полнење садови со технички 
гасови под надзор ќе положи соодветен стручен 
испит; 

2) работник кој по практична работа од три го-
дини на складирање односно полнење садови оо те-
хнички гасови под надзор, ќе положи соодветен 
стручен VicnnT. 

Член 24 
Стручните испити кои според одредбите од овој 

правилник се предвидени за вршење работи на оп-
ределени работни места, се полагаат пред испитните 
комисии што ги формира републичкиот секретари-
јат за индустрија. 

Составот Ј* начинот на работата на Испитните 
комисии, начинот на пријавувањето на кандидатите^ 
како и начинот на полагањето на стручните испити, 
се определуваат со републички прописи. 

Стручните испити се полагаат според. програма-
та што ја донесува Сојузниот секретаријат за ин-
дустрија и која е составен дел на овој правилник. 

IV. Преодни одредби 

Член 25 
На работниците што положиле стручен испит 

според Правилникот за полагање испит за ракувач 
на парни мотори и котловски постројки III број 
22.648 од 16 јуни 1933 година, им се признава стру-
чната спрема потребна според одредбите од овој пра-
вилник за вршење на следните работи, и тоа: 

1) работи на машинист на парни турбини — на 
работник кој положил стручен испит за машинист 
I на парни мотори и котловски постројки; 

2) работи на машинист на парни машини — на 
работник кој положил стручен испит за машинист 
II на парни мотори и котловски постројки; 

3) работи на машинист на парни котли со ав-
томатска команда — на работник кој положил стру-
чен испит за огнар на котловски постројки, ако 
иШ и стручно образование на квалификуван кот-
лар, бравар, машинбравар, металостругар или ав-
томеханичар; 

4) работи на ракувач на парни котли со рачно 
чинење оган — на работник кој положил стручен 
испит за огнар на локомобили. 

Член 26 
На работниците што положиле стручен испит 

според Правилникот за квалификациите потребни 
за ракување со парни машини и турбини, со кот-
ловски постројки,, со мотори со внатрешно сого-
рување (освен со сообраќајни средства) и со водни 
турбини, и за здобивање со тие квалификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'4, бр. 17/55 и 43/55), им се при-
знава стручната спрема потребна според одредбите 
од овој правилник за вршење следните работи, и тоа: 

1) работи на машинист на парни машини — на 
работник кој положил стручен испит за машинист 
на парни машини и парни турбини, на машинист на 
парни машини односно на ракувач на подвижни 
парни машини; 

2) работи на машинист на парни турбини — на 
работник кој положил стручен испит за машинист 
на парни турбини; 

ч 3) работи на машинист на мотори со внатрешно 
согорување — на -работник кој положил стручен 
испит за машинист на мотори со внатрешно сого-
рување; X 

4) работи на машинист-на парни котли со авто-
матска команда — на работник кој положил стру-
чен невлит за ракувач на парни котли со автоматска 
термичка команда; 

5) работи на ракувач на парни котли со рачно 
чинење оган — на работник кој положил стручен 
испит за ракувач на парни котли со рачно чинење 
оган односно за ракувач на локомобили за вршид-
ба ва плодови; 

6) работи на ракувач на подвижни парни котли 
— на-работник кој положил стручен испит за ра-
кувач на подвижни парни котли. 

Член 27 
На работниците што се здобиле со определени 

звања според Правилникот за здобивањето и при-
знавањето на звањата на членовите на посадата на 
трговската морнарица („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 42/58, 52/60 и 41/61), им се признава, по три ме-
сеци ракување со определени постројки под надзор, 
стручната спрема потребна според одредбите од овој 
правилник за вршење на следните работи, и тоа: 

1) работи на ј^шинист на парна турбина, ма-
шинист на парни машини односно машинист на мо-
тори -со внатрешно согорување — на работник кој 
се здобил со звањето поморски машинист од I 
класа; 

2) работи на машинист на парни машини, маши-
нист на мотори со внатрешно согорување односно 
ракувач на котел со механизирано чинење оган — 
на работник кој се здобил со звањето поморски ма-
шинист од Ш или И класа; 

3) работи на машинист на мотори со внатрешно 
согорување — на работник кој се здобил со зва-
њето бродски машиноводач; 

4) работи на ракувач на мотори со внатрешно 
согорување — на работник кој се здобил со звањето 
бродски моторист; 

5) работи на ракувач на парни котли со рачно 
чинење оган — на работник кој се здобил со зва-
њето бродски огнар. 
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Член 28 
На работниците што се здобиле со определени 

звања според Правилникот за стекнување и при-
знавање на звања на членовите на посада на пло-
вила за внатрешна пловидба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/60 и 33/62), им се признава, по три 
месеци ракување со определени постројки под над-
зор, стручната спрема потребна според одредбите 
од овој правилник за вршење на следните работи, 
и тоа: 

1) работи на машинист на парни машини одно-
сно машинист на мотори со внатрешно согорување 
— на работник кој се здобил со звањето машинист 
на внатрешна пловидба од I класа; 

2) работи на ракувач на мотори со внатрешно 
согорување — на работник кој се здобил со звањето 
бродски моторист; 

3) работи на ракувач на партии котли со рачно 
чинење оган — на работник кој се здобил со зва-
њето бродски огнар. 

Член 29 
На работниците што се здобиле со определена 

стручна спрема со Правилникот за стручната спрема 
на работниците од определени занимања на Југо-
словенските железници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/63), им се признава, по три месеци ракување 
со определени постројки под надзор, стручната спре-
ма потребна според одредбите од овој правилник 
за вршење на следните работи, и тоа: 

1) работи на машинист на парни машини — на 
работник кој се здобил со стручна спрема на ма-
шиноводач на парни локомотиви; 

2) работи на ракувач на парни котли со рачно 
чинење оган — на работник кој се здобил со стру-
чната спрема огнар на парни локомотиви. 

Член 30 
На работниците што завршиле машинско подо-

фицсрско училиште им се признава, по три месеци 
ракување со определени постројки под надзор, стру-
чната спрема потребна според одредбите од овој 
правилник за вршење оние работи за кои се оспо-
собени. 

Член 31 
На работниците што се здобиле со стручна 

спрема на полуквалификуван, квалификуван одно-
сно висококвалификуван работник според Правил-
никот за квалификациите потребни за ракување со 
парни машини и турбини, со котловски постројки, 
со мотори' со внатрешно согорување (освен со со-
обраќајни средства) и со водни турбини, и за здо-
бивање со тие квалификации, им се признава со-
одветен степен на стручно образование. 

Член 32 
До пропишувањето на програмата за полагање 

стручни испити (член 24), стручниот испит ќе се по-
лага според градивото на стручно-теорискиот и 
практичниот дел на програмата на предметите за 
испитите за ракувачи на парни турбини, парци ма-
шини, парни котли, мотори со внатрешно согору-
вање и водни турбини (Прилог на „Службен лист 
на ФНРЈ'4, бр. 17/55) која е составен дел на Правил-
никот за квалификациите потребни за ракување со 
парни машини и турбини, котловски постројки, со 
мотори со внатрешно согорување (освен со сообра-
ќајни средства) и за здобивањето со тие квалифи-
кации. 

V. Завршни одредби 
Член 33 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за ква-
лификациите потребни за ракување со парни ма-
шини и турбини, со котловски постројки, со мотори 
со внатрешно согорување (освен со сообраќајни 

средства) и со водни турбини и за здобивање со тие 
квалификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/55 
и 43/55). 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 311.1/35 
24 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р. 

Сојузен секретар за труд, 
Ристо Џунов, е. р. 

652. 
Врз основа на членот 54а став 3 од Законот за 

регулирање на деловните односи на пазарот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/62 и 53 762), државниот 
секретар за народна одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ПО-
ДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИ-
ТЕ ШТО ГИ ВРШАТ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
ЦАРОДНА АРМИЈА, А КОИ СЕ СМЕТААТ КАКО 

ВОЕНА Т А Ј Н ^ 
1. Како воена тајна, во смисла на членот 54а 

од Законот за регулирање на деловните односи на 
пазарот, се сметаат документите и податоците -кои 
се однесуваат на работите што ги врши стопанска 
оргаш!зација за потребите на Југословенската на-
родна армија, и тоа: склучени договори, допишу-
вачка, соопштенија и документација кои содржат 
податоци за изработката, количината и видот на 
стоките што се испорачуваат односно за услугите 
што се вршат за Југословенската народна армија, 
како и податоците за диспозицијата (за корисникот 
во состав на Југословенската народна армија) и за 
времето на испораката на стоките односно за из-
вршување на услугите на Југословенската народна 
армија. 

Како воена тајна, во смисла на ставот 1 од оваа 
точка, се сметаат и други документи и податоци што 
воениот орган во својата допишувачка со стопан-
ската организација посебно ќе ги означи како 
воена тајна. 

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

P. в. п. бр. 74 
5 ноември 1964 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 
Иван Гошњак, е. р. 

653. 

Врз основа на членот 8 од Законот за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/62). сојузниот секретар за општи 
стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО 

КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Списокот на производите и услугите што 
се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
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лист на СФРЈ", бр. 51/63, 2/64, 12/64, 16/64, 25/64, 
39/64 и 43/64) во одделот I во гранката 123' но од-
редбата под 5 се додава нова одредба под 6, која 
гласи: 

„6) амбалажа од бранеста лепенка". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1451/1 
25 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

654. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ МЕТОДИ НА КОН-

ТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТОТ 

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

индустријата: 
Контрола па стабилноста на произ-

водниот процес. Општ дел — — JUS А.А2.020 
Контрола на стабилноста на произ-

водниот процес по истекот на о-
пределен период — 

Контрола на стабилноста на произ-
водниот процес во текот на про-
изводството 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение с е објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се примену в ат од 1 април 1965 година. 

Бр. 14-7606/1 
23ч ноември 1964 годите 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славол»уб Виторовић, е. р, 

— JUS А.А2.021 

_ _ _ _ _ _ j u s А.А2.022 

655. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 

од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

НИЦИ НА ШИНСКИОТ СООБРАЌАЈ 

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

лосек: 
Диспозиг*ија — — — — — — JUS Р.В2.010 
Фундамент — — — — — — — JUS Р.В2.011 

Оска — — — — — — — — JUS Р.В2.012 
Прстен со палец — — _ _ Ј и ѕ Р .В2.013 
Вилушка — — — — — — — JUS Р.В2.014 
Вертикална оска — — — — j u s Р.В2.015 
Подложна плочка — — — — — j u s p!b2 016 
Носач на светилка — — — — — ј џ ѕ р!в2 017 
Сворник - — — — _ _ _ Ј и ѕ p.Bg.018 
Лост за повлекување потезен стап — JUS Р.В2.019 
Лост на тег Ј и ѕ Р.В2.020 
Тег — — — — — — — — — JUS Р.Е2.021 
Рачка на тег — — j u g р.в2.022 

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

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

Бр. 21-6402 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

656. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ШУМСКО СЕМЕ 

X. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Семе од иглолисници: 
Никулчавост и енергија на никне-

њето на семето — — — — — JUS D.Z1.104 
Виталитет на семето — — — — JUS D.Z1.105 
Влажност на семето — — — — JUS D.Z1.107 
Семе од листокапи: 
Видови — — — — — — — — JUS D.Z1.130 
Квалитет _ — _- — — — — JUS D.Z1.131 
Земање мостри — — — — — — JUS D4Z 1.132 
Чистота на семето — — — — — JUS E).Z3.133 
Никулчавост и енергија на никне- * 

њето на семето — — — — — JUS D.Z1.134 
Виталитет на семето — — — — JUS D.Z1.135 
Утврдување на заразата на семето со 

габи — — — — — JUS D.Z1.138 
Утврдување на заразата на семето со 

инсекти JUS D.Z1.139 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение 

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

Бр. 06-7604/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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657. 659. 

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

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

СТА НА ПОДИГАЊЕТО НА ШУМИТЕ 

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

Ожиленица — — JUS D.Z2.101 
Репродуктивен материјал од тополи. 

Прачка од ожиленица — — — JUS D.Z2.102 
Садници од тополи — — — — — JUS D.Z2.104 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решениа се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 1965 година. 

Бр. 06-7603/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Витковиќ, е. р. 

658. 

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

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

СТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИТЕ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Тркалесто техничко дрво. Ситно тех-

ничко дрво — — — — — — JUS D.ВЗ.020 
Тркалесто техничко дрво. Стапови JUS D.B3.022 
Резонантно дрво. Иглолисници — — JUS D.B3.023 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение ре објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен - °л од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 аптал 1965 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 
Тркалесто техничко дрво. — Ситно 

техничко дрво — — — — — JUS D.B3.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за необработено и обработено дрво („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/55). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 31 март 1-965 го-
дина. 

Бр. 06-7605/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ДРВО И ПЛОЧИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Испитување* на дрво. Цврстина според 

Јанки — — — — — — — JUS D.A1.054 
Испитување на лесонит-плочи според 

Јанки — — — — — — — JUS D.A1.088 
Испитување плоча од иверици. Мере-

ње грешки — — — JUS D.A1.101 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

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

Бр. 06-7600/1 
23 ноември >964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

660. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

АМБАЛАЖА ОД ДРВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Амбалажа од дрво: 
Сандак за сирење — — — — — JUS D.F1.406 
Сандак за путер и конзерви. Тип А JUS D.F1.407 
Сандак за путер и конзерви. Тип В JUS D.F1.408 
Отворена плитка летварица — — — JUS D.F1.409 
Сандак за маст — — — — — — JUS D.F1.410 
Плитка летварица за праски — — JUS D.F1.411 
Голема плитка летварица за праски JUS D.F1.412 

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

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

Бр. 06-7599/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р« 
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661. 

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ , бр, 16/60 и 30/62), директорот на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ВЕЗНИЦИ НА ДРВА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди• 
Везници на дрва. Запчесто врзување 

по должина — — — — — — JUS D.E1.010 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 април 1965 година. 

Бр. 06-7601/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славол>уб Виторовић, е. р. 

662. 

Врз основа на членот 4 став 1, и членот^ 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Слуг^ен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот н<Ј iJy-
гослвиенскиот завод за стандардизација донесува 

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

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Чисти хемикалии: 
Калијумјодид — — — — — — JUS H.G2.051 
Натриумкарбонат, безводен — — JUS H.G2.052 

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

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

Бр. 22-7607/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

663. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМА 
1. Во издание на Југословенскиог завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард; 

Физикални испитувања на гума. О-
пределување на трајната дефор—-
манија со набивање на определена 
височина — — — _ — _ j u s G.S2.130 
2, Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 април 1965 година. 

Бр. 24-7612/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славол>уб Виторовић е. р. 

664. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ИНДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

' дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Поделба во погонски класи — — — JUS M.D1.020 
Називни носивости — — — — — JUSM.D1.021 
Височини на дигањето — — — — JUS M.D1.022 
Работни брзини — — — — JUS M.D1.023 
Распони — -— — — JUS M.D 1.024 
Пресметка на јажиња, тапаните и ја-

жници. Општи насоки — — — JUS M.D1.070 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 19$6 година. 

Бр. 11-7613/1 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за осно-

вање Постојана мисија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија при Советот за за-
емна економска помош (СЕВ) („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/64), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА 
МИСИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СОВЕТОТ ЗА 

ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ) 

За ш е ф на Постојаната м и с т а на СI-PJ при 
Советот за заемна економска помош (СЕВ) се назва-



Среда, 2 декември 1964 

чува Вуица Гаиновиќ, државен потсекретар во Со-
јузниот извршен совет. 

Б. бр. 75 
13 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за осно-
вање Комисија за координација на соработката по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Советот за заемна економска помош (СЕВ) 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/64), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СОРА-
БОТКАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕ-
ТОТ ЗА ЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ) 

За претседател и членови на Комисијата за 
координација на соработката помеѓу СФРЈ и СЕВ, 
се именуваат и тоа: 
за претседател 

1. др Јоже Ери леј, член на Сојузниот 'извршен 
совет 
за членови: 

2. Воин Гузина, помошник државен секретар за 
надворешни работи 

3. Душан Драгосавац, потпретседател на Сојуз-
ната стопанска комора. 

II 
Во состав на Комисијата, како членови, влегу-

ваат и претседателите на националните делегации 
за учество во работата на постојаните комнен на 
СЕВ. 

Б. бр. 76 
13 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Пет£р Стамболић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА -

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 29 од 28 октомври 1964 година 
објавува: 

Одлука за одобрување завршната сметка на 
Општествениот инвестиционен фонд на Социјали-
стичка Република Црна Гора за 1963 година 

Одлука за распределба на средствата наменети 
за јавни патишта во 1964 година; 

Заклучок за движењето на стопанството за пе-
риодот јануари-август 1964 година и некои актуел-
ни стопански проблеми; 

Наредба за примена на Одлуката за определу-
вањето на премија за кравјо млеко во 1964 година; 

Правилник за уредувањето, одржувањето, по-
писот и евиденцијата на гробиштата и гробовите 
на југословенски борци 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

645. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 829 

646. Одлука за • доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 829 

647. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 829 

648. Одлука за одобрување на завршната сме-
тка на Општиот инвестиционен фонд за 
1963 година _ _ _ _ _ _ 830 

649. Одлука за основање Комисија, за коор-
динација на соработката помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија и Советот за взаемна економска 
помош (СЕВ) — — — — — — — — 830 

650. Одлука за основање Постојана мисија на 
Социјалистичка Фдеративна Република 
Југославија при Советот за заемна еко-
номска помош (СЕВ) — — — — — 831 

651. Правилник за стручната спрема и други-
те услови за вршење работи во работни 
организации што имаат електроенергет-
ски, котлове™ и други енергетски пос-
тројки и садови под притисок — — — 831 

652. Наредба за определување на документи-
те и податоците што се однесуваат на 
работите што ги вршат стопански органи-
зации за потребите на Југословенската 
народна армија, а кои се сметаат како 
воена тајна — — — — — — — — 836 

653. Наредба за дополнение на Списокот на 
производите и услугите што се опфаќаат 
со контролата на цените — — — — — 836 

654. Решение за југословенските стандарди од 
областа на статистичките методи на кон-
тролата на квалитетот — — — — — 837 

655. Решение за југословенските стандарди за 
свртници на шинскиот сообраќај — 837 

656. Решение за југословенските стандарди за 
шумско семе — — — — — — 837 

657. Решение за југословенските стандарди од 
областа на подигањето на шумите — — 838 

658. Решение за југословенските стандарди од 
областа на експлоатацијата на шумите — 

659. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на дрво и плочи 

660. Решение за југословенските стандарди за 
амбалажа од дрво 

838 

838 

_ _ _ _ 838 

661. Решение за југословенскиот стандард за 
везници на дрва — — — — 839 

662. Решение за југословенските стандарди од 
областа на хемиската индустрија — — 839 

663. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на гума — — 839 

664. Решение за југословенските стандарди за 
индустриски дигалки — — — — — — 839 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Страна 840 — Број 47 


