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583. 
На основу члана 14. Закона о народном за јму 

за обнову и изградњу Скопља („Службени лист 
СФРЈ", бр. 36/63), Савезни секретаријат за ф и н а н -
сије прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УПИСУ, УПЛАЋИВАЊУ И О Т П Л А Ћ И В А Н ^ 
НАРОДНОГ ЗАЈМА ЗА ОБНОВУ И ИЗГРАДЊУ 

СКОПЉА 

Члан I. 
Као новчана средства фондова ко ја могу при-

вредне и друге организације ко је послују по про-
писима који в а ж е за привредне организације кори-
стити за уплаћивање народног за јма за обнову и из -
градњу Скопља (у даљем тексту: Зајам), сматрају се: 

1) новчана средства пословног фонда, осим 
средстава овог фонда издвојених као обавезна ре -
зерва фондова; 

2) средства амортизације издвојена на посебном 
рачуну ; 

3) новчана средства фонда за једничке потро-
шње, осим средстава овог фонда издвојених као о-
бавезна резерва. 

Средства необавезног дела р е з е р в н о г фонда мо-
гу се користити за уплаћивање З а ј м а само ако се 
претходно распореде у одговарајући фонд из става 

- I. овог члана. 

Члан 2. 
Остали корисници друштвене имовине могу к о -

ристити за уплаћивање З а ј м а слободна новчана 
средства, и то: 

1) друштвених инвестиционих фондова; 
2) фондова за стамбену изградњу; 
3) друштвених фондова за школство; 
4) фондова друштвено-политичких за једница 

основаних по чл. 106. до 126. Закона о буџетима и 
финансирању самосталних установа („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 
13/63), односно фондова на ко је се примењују те 
одредбе; 

5) свих фондова осим резервних фондова, као 
и друга средства којима располажу по ф и н а н с и ј -
ском плану и предрачуну установе и организације 
ко је не послују по прописима ко ји в а ж е за привре-
дне организације; 

6) буџета друштвено-политичких за једница; 
7) фондова за једница социјалног осигурања 

радника и земљорадника и њихових резерви ко је 
се улажу на укамаћење у смислу члана 96. Закона 
о организацији и финансирању социјалног осигу-
рања („Службени лист ФНРЈ" , бр. 22/62) и члана 
IO. став 4. Закона о здравственом осигурању земљо-
радника („Службени лист ФНРЈ" , бр. 13/63). 

Н е могу се користити за уплаћивање За јма 
средства резервних фондова осталих корисника дру-
штвене имовине, средства за ј едничких резерви 
привредних организација издвојена по Закону о о-
бразовању и употреби средстава републичких и оп-
штинских резервних фондова за потребе привред-
них организација .(„Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 
9/61 и 22/62) и средства посебне буџетске резерве. 

Члан 3. 
Техничке послове око уписа, примања уплата 

и издавања обвезница уписницима За јма вршиће 
ф и л и ј а л е Народне банке као основне организаци-
оне јединице Службе друштвеног књиговодства (У 
даљем тексту: основне јединице Службе друштве-
ног књиговодства), и то било непосредно било пре-
ко уписних места код радних и других организа-
ција и друштвено-политичких заједница. Основне 
јединице Службе друштвеног књиговодства вршиће 
VL послове обрачун-ских центара за уписна места на 
свом подручју. 

Уписна места одређује Народна банка у спо-
разуму са комисијама за упис народног за јма. 

Члан 4. 
Радне и друге организације и органи друштве-

но-политичких за једница могу бити за лица ко ја 
су са њима у радном односу места за упис За јма . 
Ова лица као уписници потврђују на посебном спи-
ску износ уписаног За јма и број рата за уплаћи-
вање уписаног износа. Њ и х о в потпис на списку је 
овлашћење за вршење одговарајућих обустава по 
платном списку ради наплате рата. 

Радне и друге организације и органи друштве-
но-политичких за једница обавестиће писмено н а -
длежну основну јединицу Службе друштвеног к њ и -
говодства као њихово уписно место, о висини и з -
носа који уписују као За јам. 

За лица самосталних занимања (индивидуални 
пољопривредни произвођачи, занатлије , адвокати 
и сл.) и остала лица која нису у радном односу 
(пензионери, домаћице, студенти и сл.) уписна ме-
ста могу бити земљорадничке задруге и друге по-
љопривредне организације, удружења, коморе, ме-
сне заједнице, стамбене за једнице и месне органи-
зације Социјалистичког савеза радног народа Југо-
с л в и ј е . 

Ч л а н 5. / 
Служба по обвезницама За јма уписаног од стра-

не радних и других организација и друштвено-
политичких за једница (уплаћивање уписаног За јма 
и ануитетска служба) вршиће се искључиво путем 
вирмана. 

Ч л а н 6. 
Радне и друге организације и органи друштве-

но-политичких за једница неће издавати потврде на 
рате по З а ј м у ко је као уписна места буду напла-
тило од лица са којима су у радном односу, већ ће 
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Извршену обуставу у сувислу члана 4. овог правил-
ника исказивати у п л а т о м списку. 

Организације и органи из става I. овог члана, 
као уписна места, издаваће потврде само индивиду-
елним уписницима (грађанима) са којима нису у 
радном односу. 

За уплате по Зајму које радне и друге органи-
зације и друштвено-политичке заједнице буду вр -
шиле као уписници Зајма код надлежних основних 
јединица Службе друштвеног књиговодства, слу-
ж и ћ е као потврда одговарајући примерак вирман-
ског налога. 

Члан 7. 
Народна банка и Служба друштвеног књиго-

ћодства за послове око спровођења Закона о народ-
ном зајму за обнову и изградњу Скопља и овог 
дравилника издају потребна техничка упутства. 

Члан 8. 
Овај правидаик ступа на снагу даном објављи-

деиња у „Службеном листу СФРЈ" . 
Бр. 2-2-14635/1 

Д4. септембра 1963. године 
Београд 

Савезни секретар за 
финансије, 

K v o Глигоров, с. р. 

584. 

На основу члана 13. став 3. Закона о народном 
зајму за обнову и изградњу Скопља, Савезни секре-
тари јат за финансије доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О УПИСУ НАРОДНОГ ЗАЈМА ЗА ОБНОВУ И 
ИЗГРАДЊУ СКОПЉА У СТРАНИМ СРЕДСТВИМА 

ПЛАЋАЊА 

Члан I. 
Народни зајам за обнову и изградњу Скотова 

fer даљем тексту: Зајам) могу уписивати страна ф и -
зичка и правна лица сагласно одредбама (»ог пра-
вилника. 

Члан 2. 
Страна физичка и правна лица врше упис и 

уплату Зајма у страним средствима плаћања. 
Страна физичка лица могу вршити упис и упла-

ту За јма и у динарима ако овим средствима по ва -
жећим прописима могу располагати у Југославен . 

Упис и уплату Зајма у страним средствима пла-
ћања могу вршити и југословенски држављани који 
се налазе у иностранству. 

Члан 3. 
Уплата За јма у страним средствима плаћања 

може се вршити у било којој конвертибилној валути 
или у валути у којој се врши платни промет изме-
ђу Југославије и односне земље, сагласно платном 
споразуму закљученом између њих. 

Члан 4. 
Упис и уплата Зајма у страним средствима пла-

ћања може се вршити од 25. септембра 1963. године 
до IO. марта 1964. године. 

Члан 5. 
Послове у вези са уписом и уплатом Зајма у 

страним средствима плаћања спроводи Народна бан" 
ка Ј у г о с л а в а е — Главна централа у Београду. 

Народна банка Југославије врши исплате до-
спелих отплата Зајма и камате на зајам. 

Члан б. 
Упис и уплату За јма у страним средствима пла-

ћања могу лица из члана 2. овог правилника извр-
шити непосредно код Народне банке Југославије 
или дознаком Народној банци Југославије преко 
било које иностране или домаће банке, преко поште, 
или на други начин. 

Кад се уплата За јма врши у страним средствима 
плаћања, сматра се да је самом уплате«! извршен 
и упис Зајма. 

Члан 7. 
За јам који уплате лица из члана 2. овог пра-

вилника у страним средствима плаћања, исплатиће 
се заједно са каматом у истим страним средствима 
плаћања или у динарима, према захтеву имаоца об-
везнице Зајма. 

Члан 8. 
На износ За јма уплаћен у страним средствима 

плаћања издаваће се уписницима Зајма обвезнице 
прописане у члану 4. Закона о народном зајму за 
обнову и изградњу Скопља, на којима ће се прет-
ходно доштампати текст: „Уплата по овој обвезници 
извршена је у износу од (навести врсту и 
износ стране валуте), по курсу од Дин. који 
ће се применити и при отплати За јма х исплати 
камате, ако подносилац обвезнице захтева исплату 
у страним средствима плаћања/ 4 

На купонима таквих обвезница доштампаће се 
текст: „Уплата извршена у страним средствима пла-
ћања". 

Члан 9. 
Приликом уплате и исплате За јма у страним 

средствима плаћања Народна банка Ј у г о с л в и ј е не-
ће зарачунавати никакве провизије ни трошкове. 

Члан IO. 
Исплату доспелих отплата За јма и камате на 

За јам Народна банка Југославије врши по пријему 
одговарајућих купона. 

Члан l i . 
Народна банка Ј у гос лави је — Главна централа 

водиће посебну евиденцију о издатим обвезницама 
Зајма уплаћеним у страним средствима плаћања. 

Члан 12. 
Техничка упутства за спровођење овог правил-

ника доноси Народна банка Југославије. 

Члан 13. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Вр. 8-14679/1 
16. септембра 1963. године 

Београд 
Савезни секретар за 

финансије, 
Киро Глигоров, с. р. 
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585. 

На основу тачке 4. Одлуке о давању регреса за 
превоз суперфосфата домаће производње („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 23/63), у сагласности са Савезним 
секретаријатом за финансије и Савезним секрета-
р у атом за опште привредне послове, Савезни секре-
таријат за пољопривреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА 

ПРЕВОЗ СУПЕРФОСФАТА ДОМАЋЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ 

1. Привредне организације које се баве произ-
водњом суперфосфата (у даљем тексту: корисници 
регреса) остварују право на регрес по Одлуци о да-
вању регреса за превоз суперфосфата домаће про-
изводње- подношењем захтева филијали Народне 
банке као основној организационој јединици Службе 
друштвеног књиговодства код које имају жиро-
рачун. 

2. Корисници регреса имају право на регрес ако 
просечни подвозни став у структури продајне цене 
суперфосфата за период од I. јануара до 31. августа 
1963. године премаша износ од 1.900 динара по тони, 

и регрес се исплаћује у износу који премаша про-
сечни подвозни став од 1.900 динара по тони, с тим 
да тако исплаћени peipec може износити највише 
1.500 динара по тони. 

Просечни подвозни став из става I. ове тачке 
израчунава, се на тдј начин што се укупно исплаће-
ни износ на име трошкова превоза суперфосфата 
домаће производње од места продаје до истоварне 
станице купца подели са укупно продатим и испо-
рученим количинама тог ђубрива у периоду од l, 
јану-ара до 31. августа" 1963. године. 

Као дан предаје пошиљке на превоз сматра се 
дан предаје означен у преводној исправи изд-атој од 
транспортног предузећа. 

3. Уз захтев за регрес корисници регреса при-
лажу: 

1) спецификацију фактура о продатим и испору-
чени^ количинама суперфосфата, која мора да са-
држи следеће податке: број и датум фактуре, коли-
чину суперфосфата изражену у тонама и упутну 
станицу; 

2) спецификацију исправа о извршеном превозу 
суперфосфата (товарни лист и, сл.), која мора да 
садржи следеће податке: број и датум исправа, и 
износе исплаћених трошкова превоза; 

3) обрачун износа регреса, из кога се види: износ 
исплаћен на име трошкова подвоза за укупну коли-
чину продатог и испорученог суперфосфата, укупна 
количина продатог и испоручено^ суперфосфата 
изражена у тонама, просечан подводни став по тони 
и износ који премаша просечан подв озн и став, све 
то за период од I. јануара до 31. августа 1983. године. 

4. Приликом обрачунава«^ регреса неће се узети 
у обзир количине суперфосфата испоручене по од-
редбама Одлуке о давању регреса при продаји ве-
штачког ђубрива за потребе пољопривреде и шумар-
ства („Службени лист СФРЈ", бр. 30/63), према којој 
корисници регреса почев од 31. јула 1963. године не 
сносе трошкове превоза.' 

5. Кад Служба друштвеног књиговодства утврди 
да је захтев за регрес у погледу об рачунам ања и 
потпуности документације исправан, одобрава износ 
регреса у корист жиро-рачуна корисника регреса, a 
на терет рачуна бр. 630-21 — Регрес за превоз супер-
фосфата домаће производње. 

6. Корисник регреса дужан је Служби друштве-
ног књиговодства поднети на увид изворне исправе 
за које је уз захтев за регрес поднео спецификациј у, 

7. Ова наредба ступа на снагу осмог дана см 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", 

Бр. 06-2432/1 
2. августа 1963. године 

Београд 
Савезни секретар 

за пољопривреду и шумарства, 
Јоже Инголич, с. р. 

586. 

На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 
4. Закона о организацији Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60 и 16/61), Заједница Југословенских поштар 
телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКА 

МАРКЕ ПОВОДОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У 1963. 
ГОДИНИ 

На дан 5. октобра 1963. године пустиће се у 
течај поводом Дечје недеље у 1963. години пригодна 
поштанска марка у вредности од 25 динара. 

Слика марке, израђене по једном дечјем црте-
жу, приказује дечака и девојчицу са играчкама, у 
четворобојној штампи. На доњој ивици марке уцр-
тан је натпис: „Југославија" — латиницом, a на 
левој ивици марке уцртан је натпис: „Дечја недеља 
1963" — ћирилицом. Ознака вредности: „25" је у 

горњем левом углу. 
Ова марка продаваће се у свим већим поштама 

до утрошка, a за франкирање поштанских пошиља-
ка важиће неограничено време. 

Бр. 01-9668/1 
9. септембра 1063. године 

Београд 

Заједница Југословенских пошта, 
телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

587. 

На основу члана 82. тачка 7. и члвна 95. тачка 
4. Закона о организацији Ју ̂ словенских пошта, те-
леграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60 и 16/61), Заједница Југословенских пошта, 
телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ у ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАН-

СКИХ МАРАКА „СКУЛПТУРЕ ИВАНА 
МЕШТРОВИЋА" 

На дан 28. септембра 1963. године пустиће се у 
течај серија пригодних поштанских марака са сли-
кама скулптура Ивана Мештровића, у четири вред-
ности, са следећим мотивима и у следећим бој-ама: 
1) од 25 динара, „Мати", црномрка и жутоокераста; 
2) од 50 динара, „Сећ-ање", тамномаслинастозелена 

и светлом ас линастозе лена; 
3) од 65 динара, „Краљевић Марко", црнозелена и 

светлоцрнозел ена; 
4) од 100 динара, „Индијанац на коњу", зеленоцрна и 

оветлосивозелена. 
Натпис: „ Југослав^a" одштампан је испод мо-

марке, и то ћирилицом на вредностима од 25 

Среда, 18. септембар 1963. 
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и GS динара, a латиницом на вредностима од 50 и 
100 динара. Изнад мотива одштампан је латиницом 
натпис на прве две марке: „Иван Мештровић 1883— 
1962", a на друге две марке: ,,И. Мештровић 18ВЗ—-
1962". Ознаке вредности штампане су на свим мар-
кама у доњем десном углу. 

Ове марке продаваће се у свим већим поштама, 
a за франкирање поштанских пошиљака в-ажиће 
неограничено време. 

Бр. 01-177/1 
9. септембра 1963. године 

Београд 

Заједница Југословенских пошта, 
телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Правилника о снабдевању 
ратних војних инвалида протезама, ортопедским и 
другим помагалима, помоћним и санитарним cnpaF«a-
ма, објављеном у „Службеном листу СФРЈ", бр. 
24/63, поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА4 О СНАБДЕВАЊУ РАТНИХ ВОЈ-
НИХ ИНВАЛР1ДА ПРОТЕЗАМА, ОРТОПЕДСКИМ 

И ДРУГИМ ПОМАГАЛИМА, ПОМОЋНИМ И 
САНИТАРНИМ СПРАВАМА 

У члану 7. тачка 2. у првом реду уместо речи: 
„оштећена" треба да стоји реч: „одсечена". 

Из Савезног секретаријата за здравство и соци-
јалну политику, Београд, 13 септембра 1963. године. 

РЕШЕЊА 
На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-

жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕ-

КРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ 

" Разрешава се дужности помоћника савезног се-
кретара за здравство и социјалну политику др 
Војислав Ђукановић, због одласка на дужност у 
Савезну скупштину. 

Б. бр. ИО 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ 

Разрешава се дужности помоћника савезног се-
кретара за здравство и социјалну политику Б о ж и -

дар Павловић, због одласка на дужност у Савезну 
скупштину. 

Б. бр. l i l 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

Разрешава се дужности помоћника савезног се-
кретара за финансије Урош Видовић, због одласка 
на другу дужност. 

Б. бр. 104 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу чл. 43, и 166. Закона о јавним слу- -
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕ-

КРЕТАРА ЗА ПРОСВЕТУ И КУЛТУРУ 
Разрешава се дужности помоћника савезног се-

кретара за просвету и културу Перо Дјетелић, због 
одласка на другу дужност. 

Б. бр. 114 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси ^ 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА У 

САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 

Разрешава се дужности државног подсекретара 
у Савезном извршном већу Петар Ивићевић, због 
одласка на дужност у Генерални секретари јат Пред-
седника Републике. 

Б. бр. 107 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

спреда, 18. Септембар 1963. 
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На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА У 

САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 

Разрешава се дужности државног подсекретара 
у Савезном извршном већу др Антон Вратуша, 
због одласка на дужност у Савезну скупштину. 

Б. бр. 106 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДРЖАВНОГ САВЕТНИКА У СА-

ВЕЗНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ 

већу Драго Вучинић, због одласка на дужност у 
Савезну скупштину. 

Б. бр. 108 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Председник, 

Петар Стамболић, с. р. 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ОДРЕЂЕНОГ ФУНКЦИОНЕРА У 

САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 
Разрешава се дужности у Савезном извршном 

већу Јован Мариновић, због одласка на дужност у 
Савезну скупштину. 

Б. бр. 109 
IO. септембра 1963. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

Разрешава се дужности државног саветника 
у Савезном секретари јату за унутрашње послове 
Мирко Мастиловић, због одласка на дужност у Са-
везну скупштину. 

Б. бр. 113 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Председник, 

Петар Стамболић, с. р. 

На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р ЕШ Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДРЖАВНОГ САВЕТНИКА У 

САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 

Разрешава се дужности државног саветника у 
Савезном извршном већу Душан Јурић, због одла-
ска на дужност у Савезну скупштину. 

Б. бр. 112 
IO. септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу чл. 43. и 166. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ОДРЕЂЕНОГ ФУНКЦИОНЕРА У 

САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 

Разрешава се дужности у Савезном извршном 

На основу члана 206. Закона о општем управном 
поступку („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/56) и чла-
на 166 Закона о јавним службеницима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/57), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОДРЕЂЕ-
НИХ ФУНКЦИОНЕР A У САВЕЗНИМ ОРГАНИМА 

И УСТАНОВАМА 
Укида се Решење о разрешењу одређених функ-

ционера у савезним органима и установама („Слу-
жбени лист СФРЈ", бр. 17/63) у делу који се одно-
си на др Јована Бијелића, a којим је именовани раз-
решен дужности због одласка у пензију, тако да се 
др Јован Бијелић разрешава дужности главног са-
везног санитарног инспектора, због одласка на рад 
у Савезну скупштину. 

Б. бр. 34/3 
IO. септембра 1963. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу члана 166. став I. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ СЕ-

КРЕТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се за помоћника државног секретара 

за иностране послове Мирко Тепавац, амбасадор у 
Државном секретаријату за иностране послове. 

- Б. бр. 115 
IO. септембра 1963. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 
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На основу-члана 8. Закона о Фонду за обнову 
и изградњу Скопља, Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА 

ОБНОВУ и ИЗГРАДЊУ СКОПЉА 
Поставља се за директора Фонда за обнову и 

изградњу Скопља Бошко Тонев, помоћник савезног 
секретара за финансије. 

Б. бр. 116 
l i . септембра 1963. године 

Београд 
Савезна извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу члана IO. став 2. Закона о народном 
зајму за обнову и изградњу Скопља. Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС 
НАРОДНОГ ЗАЈМА ЗА ОБНОВУ И ИЗГРАДЊУ 

СКОПЉА 

Образује се Савезна комисија за упис народног 
зајма за обнову и изградњу Скопља. 

У Комисију се именују, и то: 
за председника: 

I. Радојка Катић, члан Савезног извршног већа 
за чланове: 

2. Душан Богданов, потпредседник Савезне 
привредне коморе 

3. Крсто Булајић, секретар Организационо-по-
литичКог секретаријата Ц К СКЈ 

4. Владимир Церић, државни подсекретар у Са-
везном секретари!ату за финансије 

5. Јован Ђуровић, генерал-мајор ЈНА 
6. Ристо Џунов, савезни секретар за рад 

7. Светко Кобал, државни подсекретар у Са-
везном секрета ри јату за опште привредне послове 

8. Олга Креачић, помоћник савезног секретара 
за информације 

9. Дане Олбина, председник Централног одбора 
Синдиката саобраћајних радника 

IO Латинка Перовић, члан Секретаријата Савез-
ног одбора ССРН Југославије 

II. Мића Прелић, секретар ЦК Савеза омладине 
Југославије 

12. Исак Сион, вицегувернер Народне банке. 

Б. бр. 117 
li , септембра 1963 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Петар Стамболић, с. р. 

На основу члана fr. Закона о Фонду за обнову ш 
изградњу Скопља, Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ПОТПРЕДСЕД-
НИКА VL ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА 

ЗА ОБНОВУ И ИЗГРАДЊУ СКОПЉА 

За председника, потпредседника и чланове Уп-
равног одбора Фонда за обнову и изградњу Скопља 
именују се, и то: 

за председника: 
1. Милутин Морача, члан Савезног извршног 

већа 

за потиредседника. 
2. Стеван Дороњски, потпредседник Извршног 

већа СР Србије; 

за чланове: 
3 Војо Биљановић, државни под секретар у Са-

везном секретари јату за здравство и социјалну по-
литику; 

4. Благоје Богавац, државни подсекретар у Са-
везном секретари јату за саобраћај и везе; 

5 Ангел Чемерски, члан Извршног већа СР 
Македоније; 

6. Душан Драгосавац, потггредседник Савезне 
привредне коморе; 

7. Ивица Гретић, председник Одбора за робни 
промет Савезног већа Савезне скупштине; 

8. Винко Хафнец, државни подсекретар у Са-
везном секретари јату за индустрију; 

9. Фадил Хоџа, члан Савезног извршног већа; 
10. Радомир Коматина, генерални директор Слу-

жбе друштвеног књиговодства; 
11. Никола Минчев, генерални директор Савез-

ног завода за привредно планирање; 
12. Благое Попов председник Градске скупшти-

не Скопља; 
13. Асен Симитчиев, члан Извршног већа СР 

Македоније; 
14. Јанез Випотник, савезни секретар за просве-

ту и културу. 
Директор Фонда је члан Управног одбора по 

положају. 

Б. бр. 118 
l i . септембра 1963. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Пе гар Стамболић, с. р. 

ИЗ СПУЖВЕ НИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" у броју 27. од I. јула 1963, године објављује: 

Одлуку о избору председника и потпред сед ника 
Скупштине Социјалистичке Републике Србије; 

Одлуку о избору Одбора за друштвени надзор; 
Одлуку о избору Комисије за избор и име-

новања; 
Одлуку о избору Комисије за израду Предлога 

пословника Скупштине; 
Одлуку о избору председника и потпредседмина 

Републичког већа; 
Одлуку о избору посланика за Савезно веће 

Савезне скупштине; 
Одлуку о избору председника и члавова Репуб-

личког извршног већа; 
Одлуку о избору председника и судија Уставног 

ФК« Срби)«; 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 37 — Страда 8 li 

Одлуку о разрешењу дужности председника 
Врховног суда Србије; 

Одлуку о избору председника Врховног суда 
Србије: 

Одлуку о избору председника и чланова Одбора 
за организационо-политичка питања Републичког 
већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за план и финансије Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за друштвено-економске односе и питања рада 
Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за Буџетска питања и фондове Републичког 
већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за питања организације и унапређења прив-
реде Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за пољопривреду Републичког већа; 

Одлука о избору председника и чланова Од-
бора за комуналне послове и услужне делатности 
Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за просветно-културна питања Републичког 
већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за социјално-здравствена питања Републичког 
већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Од-
бора за представке и жалбе Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Адми-
нистративне комисије Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Коми-
сије за амнестије и помиловања Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Ман-
датно-имунитетске комисије Републичког већа; 

Одлуку о избору председника и чланова Коми-
сије за израду Предлога пословника Републичког 
већа; 

Одлуку о именовању секретара Скупштине Со-
цијал истичке Републике Србије; 

Одлуку о именовању секретара Републичког 
извршног већа, републичких секретара и других 
функционере у републичким органима управе; 

Одлуку о избору председника и чланова Коми-
сије за усклађивање републичких закона и других 
републичких прописа са Уставом; 

Одлуку о избору председника и потпредседника 
Привредног већа Скупштине Социјалистичке Ре-
публике Србије; 

Одлуку о избору Мандатно-имунитетске коми-
сије Привредног већа Скупштине Социјалистичке 
Републике Србије; 

Одлуку о избору Комисије за израду Привред-
ног пословника Привредног већа Скупштине Соци-
јалистичке Републике Србије; 

Одлуку о избору председника и подпредседни-
ка Просветно-културног већа Скупштине Соција-
листичке Републике Србије; 

Одлуку о избору Мандатно-имунитетске коми-
сије Просветно-културног већа Скупштине Соци-
јал истичке Републике Србије; 

Одлуку о избору Комисије за израду Предлога 
пословника Просветно-културног већа Скупшти-
не Социјалисичке Републике Србије: 

Одлуку о избору председника и потпредседин-
ка Социјално-здравственог већа Скупштине Со-
цијалистичке Републике Србије; 

Одлуку о избору Мандатно-имунитетске коми-
сије Социјално-здравственог већа Скупштине Со-
ди ја листичке Републике Србије; 

Одлуку о избору Комисије за израду Пред-
лога пословника Социјално-здравственог већа 
Скупштине Социјалистичке Републике Србије; 

Одлуку о избору председника и потпредседни-
ка Организационо-политичког већа Скупштине 
Социјалистичке Републике Србије; 

Одлуку о избору Мандатно-имунитетске коми-
сије Организационо-политичког већа Скупштине 
Социјалистичке Републике Србије; 

Одлуку и избору Комисије за израду Предло-
га пословника Организационо-политичког већа 
Скупштине Социјалистичке Републике Србије; 

Одлуку о избору Законодавно-правне комисије; 
Одлуку о регулисању накнаде републичким з а -

ступипцима и функционерима које бира или име-
нује Скупштина; 

У броју 28. од 6. јула 1963. објављује: 
Привремени пословник Скупштине Социјали-

стичке Републике Србије; 
Привремени пословник Републичког већа Скуп-

штине Социјалистичке Републике Србије; 
Привремени пословник Привредног већа Скуп-

штине Социјалистичке Републике Србије; 
Прирвемени пословник Просветно-културввог ве-

већа Скупштине Социјалистичке Републике Србије; 
Привремени пословник Социјално-здравственог 

већа Скупштине Социјалистичке Републике Ср-
бије; 

Привремени пословник Организационо-политич-
ког већа Скупштине Социјалистичке Републике 
Србије; 

У броју 29. од 13. јула 1963. не објављује 
правне прописе. 

У броју 30. од 20. јула 1963. објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о оба-

везном достављању штампаних ствари; 
Уредбу о оснивању Републичког савета за на-

учни рад; 
Одлуку о приходима којима Завод за статисти-

ку Социјалистичке Републике Србије самостално 
располаже ради финансирања одређених расхода; 

Решење о укидању Комисије за национализа-
цију при Републичком извршном већу; 

Решење о изменама и допунама Решења о утвр-
ђивању програма изградње нових и оправке и до-
градње постојећих судских зграда, као и набавке 
опреме за нове и дограђене судске зграде; 

Решење о одобравању допунских средстава за 
обезбеђење смештаја Врховног суда Србије у Б е -
ограду; 

Решење о одобравању допунских средстава за 
изградњу судских зграда у 1963. години; 

Наредбу о одређивању трошкова производње 
(мешања) мешавина сточне хране индустријског по-
рекла ; 

Правклник о садржини и техничкој контроли 
инвестиционе документациј е; 

Правилник о нормативима наставних средстава 
»a основну школу. 

Среда, 16. септембар 1963. 



Страна 818 — Број 37 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Среда, 18. септембар 1963. 

У броју 31. од 27. јула 1963. године објављује: 
Решење о измени Решења о образовању Ре -

публичке комисије за спровођење прописа о распо-
дели чистог прихода привредних организација и 
установа; 

Решење о разрешењу и именовању председника 
и чланова Републичке комисије за стављање пред-
лога о признавању права на пензију; 

Решење о разрешењу и именовању председника 
и чланова Републичке комисије за давање мишље-
ња о посебном урачунавању времена у пензијски 
стаж: 

Решење о именовању чланова Републичке ко-
мисије за питања кадрова; 

Решење о именовању чланова Републичке ад-
министративне комисије; 

Решење о именовању чланова Републичке ко-
мисије за одликовања; 

Решење о именовању чланова Републичке ко-
мисије за верска питања. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Социјали-
стичке Републике Хрватске у броју 28. од 27. јуна 
1963 године објављују: 

Уредбу о саставу, избору и опозиву чланова 
скупштина заједница социјалног осигурања пољо-
привредним; 

Уредбу о оснивању Републичког секретаријата 
за информације; 

Одлуку- о финансирању Привредне коморе Со-
цијал истичке Републике Хрватске и котарских 
привредних комора у 1963. години; 

Одлуку о одређивању подручја на којима 
архиви врше архивску службу; 

Одлуку о условима за оснивање комуналне 
заједнице социјалног осигурања пољопривредним; 

Одлука о усвајању завршног рачуна Репуб-
личког фонда реосигурања среских фондова здрав-
стзеног осигурања пољопривредних произвођача за 
19-62 годину; 

Одлуку о предрачуну прихода и расхода Ре-
пу блг:чког фонда реосигурања среских фондова 
здравственог осигурања пољопривредних произво-
ђача за 1963. годину; 

Исправку Одлуке о смањењу пореза на доходак 
за услужне занатске радње; 

Исправку списка кандидата изабраних у оп-
штинским скупштинама 3. јуна 1963. године За Ре-
публичко веће Сабора Социјалистичке Републике 
Хрватске. 

У броју 29. од 4. јула 1963. године објављују: 
Уредбу о оснивању Дирекције за управљање, 

одржавање и изградњу уредских и других објеката; 
Одлуку о намени средстава 10% обавезне резер-

ве друштвених инвестиционих фондова у 1963. 
години; 

Одлуку о допуни Одлуке о плаћању доприноса 
за социјално осигурање за лица ван радног односа 
која по посебним прописима имају одређена права 
из социјалног осигурања и за лица за која нису 
одређени обвезници плаћања доприноса; 

Одлуку о општим условима за употребу сред-
става одобрених за исплату премија за поврће; 

Одлуку о одређивању органа за доношење ре-
шења о изузетном пензионисању службеника на 
расположењу; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одре-
ђивању органа у којима ће се вршити провераван^ 
обезбеђења средстава за рад државних органа и 
унутрашње расподеле тих средстава по принципима 
дохотка; 

Решење о разрешењу и именовању неких репуб-
личка^ функционера; 

Решење о именовању генералног директора 
Банке СоциЈалистичке Републике Хрватске; 

Решење о разрешењу и именовању директора 
Завода за унапређивању школства; 

Наредбу о одређивању установа на територији 
Социјалистичке Републике Хрватске у којима се 
може вршити испитивање животних намирница; 

Упутство о садржини и начину издавања обра-
чунске књижице и о евиденцији радника у радном 
односу на раду код куће. 

СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Социјалистичке Републике 
Македоније" у броју 25. од 5. јула 1963. године о-
бјављује: 

Уредбу о завођењу посебног додатка за репу-
бличке инспекторе саобраћаја; 

Уредбу о завођењу посебног додатка службе-
ника овлашћених за вршење инспекцијских послова 
у области пољопривреде, шумарства и заштите ра-
стиња ; 

Одлуку о броју студената који се могу уписати 
на поједине факултете Универзитета у Скопљу; 

Наредбу о минималном годишњем обиму изда-
вачке делатности издавачког предузећа које се 
поред издавачке делатности бави и другим делат-
ностима; 

Решење о одређивању лабораторија које ће 
вршити испитивање свињске и кокошије куге; 

Решење о одобрењу оснивања и рада Савеза 
друштава за помоћ ментално недовољно развијеним 
лицима у СР Македонији; 

Одлуку о задацима и овлашћењима службе ре-
визије и инструктаже при Републичком заводу за 
социјално осигурање. 
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