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486. 

На основу платоа 55. став 2. Закона о државно ј 
управи („Службени лист ФНРЈ" , бр. 13/56 и 44/57), 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УКИДАЊУ САВЕЗНЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

Члан 1. 
Савезна управа за заштиту од јонићу ју Них зра -

чења, основана Уредбом о Савезној управи за за -
штиту 'од јонизујућих зрачења („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 8/60), укида се. 

Послови из надлежности досадашње Савезне 
управе за заштиту од јони-зујућих зрачења преносе 
се у надлежност савезног Државног секретаријата 
за унутрашње послове. 

Члан 2. 
Савезни Државни секретаријат за унутрашње 

послове преузима све службенике и раднике доса-
дашње Савезне управе за заштиту од јонизујућих 
зрачења. 

Финансијска средства по предрачуну за 1962. 
годину досадашње Савезне управе за заштиту од 
јонизују^шх зрачења неутрошена до ступања на 
снагу ове уредбе, преносе се на предрачун савезног 
Државног секретаријата за унутрашње послове за 
1962. годину. 

Члан 3. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

в а ж и Уредба о Савезној управи за заштиту од јо-
низујућих зрачења. 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу даном о б ј а в љ и в а н ^ 

у „Службеном листу ФНРЈ" . 
Савезно извршио веће 

Р. п. бр. 184 
25. јула 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

487. 
На основу члана 25. став 6. Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 
44/5в, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ СЕКРЕТАРИЈАТА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА САВЕЗНИ БУЏЕТ И ОП-
ШТУ УПРАВУ ДА ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА АКТЕ 

О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ САВЕЗНИХ ОРГАНА 

1. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр -
шног већа за савезни буџет и општу управу да д а ј е 

сагласност на акте о систематизацији савезних орг 
гана управе, осим на акте о систематизацији д р ж а в -
них секретаријата, секретаријата Савезног извршног 
већа и других савезних органа који имају положа ј 
и овлашћење државног секретаријата* или секрета-
ријата Савезног извршног већа у смислу Закона о 
државно ј управи. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 172 
25. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р: 

Потпре дседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

488. 

На основу члана 23. став 2. тачка 4. Закона 
о промету робе и услуга са иностранством („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 27/62), у сагласности са Се-
кретари ј атом Савезног извршног већа за индустри-
ју, Државни секретаријат за спољну трговину про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМИ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА КОЈЕ ИЗВОДЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
РАДОВЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1. 
За редовно и успешно вршење послова извође-

ња инвестиционих радова у иностранству привредна 
организација мора, поред техничке опреме одређене 
важећим прописима за извођење таквих радова у 
земљи, односно опреме уобичајене за извођење та-
квих радова ако није прописано, располагате и 
техничком опремом одређеном овим правилником. 

Члан 27 
Под техничком опремом потребном по овом пра- ' 

вилнику подразумевају се техничка средства, про-
сторије и уређа ји (машине, справе, технички при-
бор и алат, апарати, инструменти, возила, магацини, 
складишта и др.) који по својим својствима, броју 
и капацитету омогућавају редовно и успешно изво-
ђење инвестиционих радова у иностранству из ч л а -

• на 82. Закона о промету робе и услуга са иностран-
ством. 

Члан 3. 
Привредна организација која изводи инвести-

ционе радове у иностранству назначене у члану 82. 
Закона о промету робе и услуга оа иностранством 
мора, поред потребном техничком опремом (члан 1) 
располагате и потребним стручно-техничким слу-
жбеницима одговарајуће специ ј ал кости. 

К а д је то овим правилником прописано, при-
вредна организација треба да је у земљи или ино-
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странству са успехом изводила објекте сличне они-
ма козе ће изводити, као и да располаже водећим 
стр ун но - тех ничким службгницима који су такве 
објекте у земљи или иностранству већ изводили. 

Привредна организација одређује у својим пра-
вилима радна места за стручно-техничке службе-
нике и водеће стручно-техничке службенике из ст. 
1. и 2. овог члана. 

Члан 4. 
Привредна организација која израђује инвести-

циони програм и инвестициону техничку докумен-
тацију зе грађевинске и друге објекте у иностран-
ству мора располагати потребним средствима за 
пројектовање и умножавање планова, а ако изра-
ђује инвестициони програм и инвестициону технич-
ку документацију из области агротехничка^ и хи-
дротехничких мелиорација земљишта и уређења 
водних токова мора располага™ и потребним сред-
ствима за вршење истражних и претходних радова. 

Техничка средства из става 1. овог члана треба 
да су таква да привредна организација може успе-
шно радити инвестициону техничку документацију 
за целокупну високоградње, нискоградњу или хи-
дрогр-адњу. 

Привредна организација из' става 1. овог члана 
мора располагате потребним етру-шо-техничким 
службеницима свих струка (грађевински, машински 
и електромашински инжењери, архитекти и др.) за 
израду комплексне инвестиционо-техничке доку-
ментације за делатност ^за коју је регистрована, као 
и ^коликим бројем водећих пројектанта који су у 
земљи или иностранству већ пројектовали или из-
водили веће објекте, потребним за успешно вршење 
тих послова. 

Члан 5. 
Привредна организација која врши надзор над 

извођењем грађевинских и других инвесгиционих 
радова у иностранству мора располага™ стручно-
техничким службеницима потребним за успешно 
вршење тих послова (инжењерима, архитектима, 
техничарима и др.) зависно од обима и врсте радова. 

Члан 6. 
Техничка опрема привредних организација из 

овог члана треба по свом капацитету, да буде таква 
да омогућава остваривање следећег годишњег бруто 
продукта, и то: 

1) привредне организације које изводе радове 
високоградње — преко 6 милијарди динара; 

2) привредне организације које изводе радове 
нискоградње и хидроградње — преко 4 милијарде 
динара; 

3) привредне организације које изводе машин-
ске, електро и хидро инсталације свих врста, по-
стављају, монтирају и стављају у погон делове по-
стројења или комплетна постројења односно опрему 
у објектима у иностранству или врше радове на 
одржавању погона за рад индустријских и енергет-
ских објеката у иностранству — преко 3 милијарде 
денара. 

Члан 7. 
Привредна организација која изводи геолошке 

радове у иностранству мора расло лагати следећом 
техничком опремом: 

1) за геолошке радове: теренском техничком 
опремом за регионална геолошка истраживања и из-
раду геолошке карте, истраживачка минералних 
сировина, хидрогеол-ошка и инж ењерск отео логика 
истраживања; лабораторииском опремом за минера-
ле шко-петрографска, седиментолошка, палеонтело-
с к а , хемијска, геохемијска, рудно-микроскопска, 

хидрогеолошка и инжењерскогеолошка испитивања; 
опремом за фото-геолошку обраду и др.; 

2) за геофизичке радове: теренском техничком 
опремом за гравиметријска, сеизмичка, магнетна и 
електрична истраживања, са одговарајућом лабора-
тории јеком опремом; 

3) за бушење: савременим бушаћим гарнитурама, 
савременим моторним бушилицама за бушење и јез-
гровање са одговарајућим прибором, помоћном опре-
мом, транспортким средствима, приручним радио-
ница ма и сл.; 

4) за рударске истражне радове: опремом за из-
раду свих рударских просторија (поткопа, окна, 
нископи, расколи и сл.) и опремом за транспорт из 
јамских просторија. 

Техничка опрема из става 1. овог члана треба 
по свом капацитету да буде таква да омогућава 
остваривање годишњег бруто продукта преко 1 ми-
лијарде динара. 

Члан 8. 
Привредна организација која изводи а грете х ни -

чке и хидротехничке радове и објекте за мелиора-
ције земљишта и уређења водних токова мора ра-
сполагате следећом техничком опремом, и то: хи-
дромелиорационим машинама, копачицама (багери, 
булдожери, скрепери, ровокопачи, плугови и др., 
према врсти радова), грађевинским машинама (ма-
каре, бетонске мешалице, дробилице и др.), тран-
спортним сувоземним средствима (трактори, ками-
они, дековиљске локомотиве и вагснети и сл.), плов-
ним средствима (шлепови, дереглије, сенкери и сл.) 
и средствима за уграђивање материјала. 

Техничка опрема из става 1. овог члана треба 
по свом капацитету да буде таква да омогућава 
остваривање годишњег бруто продукта преко 4 ми-
лијарде динара. 

Члан 9. 
Техничка опрема привредних организација из 

члана 6. тачка 3. овог правилника мора да буде спе-
ци ја лизо вана и савремена. 

Привредне организације из члана 6. тачка 2. 
и из чл 7. и 8. овог правилника треба да су у земљи 
или у иностранству већ изводиле са успехом објекте 
сличне онима које ће изводити у иностранству. 

Привредне организације из чл. 7. и 8. овог пра-
вилника морају да располажу и водећим стручно-
техничким службеницима који су радове из тих 
чланова већ изводили у земљи или у иностранству. 

Члан 10. 
Привредна организација која у иностранству 

врши више инвестиционих радова из члана 82. За -
кона о промету робе и услуга са иностраѕнством, ис-
пуњава услове у погледу техничке опреме, стручно-
то хничких службеника и водећих стручно-технич-
ких службеника ако располаже техничком опремом 
и службени цима, потребним за извођење тих инве-
стиционих радова. 

Члан 11. 
Изузетно од одредаба чл. б. до 8. овог правил-

ника, привредној организацији са нижим годишњим 
бруто продуктом од оног који је прописан у тим 
члановима Секретаријат Савезног извршног већа 
за индустрију може одобрити да изводи инвести-
ционе радове у иностранству ако она прибави ми-
шљење републичког секретаријата надлежног за 
послове индустрије и Савезне привредне коморе да 
према расположивог техничкој опреми те радове 
може оа успехом изводити у иностранству. 
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Члан 12. 
Републички орган управе надлежан за послове 

трговине који, на основу члана 25. Закона о проме-
ту роде и услуга са иностранством, цени да ли при-
вредна организација располаже техничком опремом, 
цениће посебно да ли техничка опрема привредних 
организација из овог правилника по својим свој-
ствима, броју и капацитету омогућава привредној 
организацији редовно и успешно вршење инвести -
ционих радова у иностранству. 

Орган из става 1. овог члана узеће приликом 
оцене у обзир и чињеницу да ли привредна органи-
зација располаже и одговарајућим стручно-технич-
ким службеницима и водећим стручно-техничким 
службеницима. Оцену ће наведени орган дати по 
прадоављеном мишљењу привредне коморе народне 
републике у којој се налази седиште привредне 
организације. 

Члан 13. 
Одредбе овог правилника не искључују примену 

важећих грађевинских, техничких и санитарних 
прописа, прописа о хигијенско-техничкој заштити 
при раду, као и других прописа који се односе на 
просторије, уређаје и техничка средства привред-
них организација које врше инвестиционе радове 
у иностранству. 

Члан 14. 
Привредна организација уписана у регистар за 

извођење инвестиционих радова у иностранству ду-
жна је да и после уписа у регистар испуњава све 
услове предвиђене овим правилником за извођење 
инвестиционих радова у иностранству. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине контролише, у смислу члана 120. Закона 
о промету робе и услуга са иностранством, да ли 
привредна организација уписана у регистар за вр-
шење послова извођења инвестиционих радова у 
иностранству испуњава услове из става 1. овог 
члана. 

Члан 15. 
Привредна организација која је закључила по-

сао извођења инвестиционих радова у иностранству 
а која се до рока из члана 154. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством не упише у регистар 
код надлежног окружног привредног суда, уступиће 
тај посао привредној организацији која је за изво-
ђење тих радова уписана у регистар код окружног 
привредног суда. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, савезни 
Државни секретаријат за спољну трговину може 
привредној организацији, која је претходно приба-
вила мишљење Секретаријата Савезног извршног 
већа за индустрију, одобрити да настави и заврши 
започето извођење инвестиционих радова у ино-
странству. 

Члан 16. 
Објашњења за примену овог правилника доноси, 

по потреби, Секретаријат Савезног извршног већа 
за индустрију. 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу дамом објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3060 
81. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, е. p. 

489. 

На основу тач. 2. и 4. став 3. и тачке 8. Одлуке 
о начину исплаћиван^ прихода које грађани оства-
рују од државних органа и друштвених правних 
лица („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/62), савезни 
Државни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УСЛОВИМА И РОКО-
ВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ ЖИРО-РАЧУНА ГРАЂАНА 
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРИХОДЕ ОД ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА И ДРУШТВЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

1. У Наредби о условима и роковима за отва-
рање жиро-рачуна грађана који остварују приходе 
од државних органа и друштвених правних лица 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 23/62) у тачки 2. став 
2. цифра: „30.000" замењује се цифром: „60.000". 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 13-17162/1 
28. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 

490. 

На основу члана 17. у вези са чланом 13. За-
кона о удружењима, зборовима и другим јавним 
скуповима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46 и 
29/47), савезни Државни секретаријат за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА УНИЈЕ 
БИОЛОШКИХ НАУЧНИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛ-

ВИЈЕ 

Одобрава се оснивање и рад Уније биолошких 
научних друштава Југославије, према Статуту усво-
јеном на II конгресу биолога Југославије одржаном 
6, 7, 8. и 9. фебруара 1962. године у Београду. 

Седиште Уније је у Београду, а делатност Уније 
се простире на целу територију Југославија 

Бр. И/3-11339/1 
23. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

491. 

На основу члана 64. став 9. и члана 220. став 3. 
Закона о пензијском осигурању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59. 48/59 и 10/61), Секре-
таријат Савезног извршног већа за рад прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИСА-

ЊУ РАДНИХ МЕСТА 

Члан 
у Правилнику о категорисању радних места 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/58) у члану 32. тач-
ка 3 под а) после речи: „члана44 зарез се замењује 
тачком и зарезом, а остали текст до краја брише се. 

У тачки 4 одредба под а) брише се, а досадашње 
одредбе под б) и в) достају одредбе под а) и б). 
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Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 1963/1 

31. јула 1962. године 
Београд 

Секретар за рад, 
Џемал Биједић, с. р. 

492. 

На основу члана 7. став 2. Правилника о струч-
ној спреми тржишних инспектора („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/60), Секретаријат Савезног извршног 
већа за трговину и туризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОГРАМУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА СТРУЧНОГ 

ИСПИТА ЗА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКТОРЕ 

1. Посебни део стручног испита тржишни ин-
спектори, старешине и службеници из члана 1. 
Правилника о стручној спреми тржишних инспек-
тора, полажу по Програму посебног дела стручног 
испита за тржишне инспекторе, који је објављен у 
Додатку „Службеног листа ФНРЈ", бр. 32/62 и чини 
саставни део ове наредбе. 

2. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Програм посебног дела управног испита 
за инспекторе тржишта („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 42/54). 

3. Ова наредба ступа на снату даном објавл^и-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 634/1 
31. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 

493. 

На основу члана 8. Уредбе о изменама и допу-
нама Уредбе о посебним условима за расподелу до-
хотка неких врста привредних организација („Слу»-
жбени лист ФНРЈ", бр. 29/62), у сагласности са Се-
кретари ј атом Савезног извршног већа за законодав-
ство и организацију, Секретаријат Савезног извр-
шног већа за просвету и културу утврђуј е и издаје 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
УРЕДБЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА РАСПО-
ДЕЛУ ДОХОТКА НЕКИХ ВРСТА ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

који гласи: 
На основу члана 36. Закона о доприносу из до-

хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61 и 12/62), Савезно извршно веће 
доноси 

УРЕДБУ 
о посебним условима за расподелу дохотка 

неких врста привредних организација 

I. Заједничке одредбе 

ЧлсШ 1. 
Одредбе Закона о доприносу из дохотка при-

вредних организација, Закона о доприносу буџетима 

из личног дохотка радника и Закона о средствима 
привредних организација, као и одредбе прописа 
донесених на основу ових закона, примењиваће се 
и на привредне организације предвиђене овом уред-
бом, ако њеним одредбама није друкчије одређено. 

II. Предузећа за изнајмљивање и растурање фил-
мова и предузећа за приказивање филмова 

Члан 2. 
Предузећа за изнајмљивање и растурање фил-

мова плаћају из укупног прихода пре расподеле 
дохотка допринос од накнаде за изнајмљене уве-
зене филмове. Овај допринос плаћа се по стопи од 
10% од накнаде наплаћене изнајмљивањем увезених 
филмова. Ако ова предузећа сама приказују уве-
зене филмове, допринос по стопи од 10°/о плаћају 
од износа накнаде који би остварила изнајмљива-
њем тих филмова у месту у коме су приказани. 

Допринос од накнаде за изнајмљене увезене 
филмове уплаћују предузећа из става 1. овог члана 
једанпут месечно, и то у року од 20 дана по истеку 
месеца, на посебан рачун код Народне банке у ко-
рист федерације. 

Намену, начин расподеле и услове коришћења 
средстава из става 2. овог члана утврђује Савезно 
извршно веће посебном одлуком. 

Члан 3. 
Допринос од накнаде за изнајмљене увезене 

филмове из члана 2. ове уредбе плаћају и друге 
привредне организације које се баве изнајмљива-
њем и растурањем филмова које су саме увезле, 
иако то не спада у њихову основну делатност, и ако 
саме приказују ове филмове, као и установе и Дру-
штвене организације ако изнајмљују односно при-
казују филмове које су саме увезле и ако од тога 
остварују приходе. 

Допринос по ставу 1. овог члана уплаћује се и 
распоређује по одредбама члана 2. ст. 2. и 3. ове 
уредбе. 

Члан 4. 
За износ доприноса од накнаде за изнајмљене 

увезене филмове, предузећа, установе и организа-
ције из чл. 2. и 3. ове уредбе, по правилу, не моту 
повећавати накнаду за изнајмљивање увезених или 
домаћих филмова. 

Члан 5. 
Предузећа за изнајмљивање и растурање фил-

мова не плаћају допринос из дохотка привредних 
организација. 

Део дохотка који одговара износу доприноса из 
дохотка привредних организација, предузећа из ста-
ва 1. овог члана уплаћују на посебан рачун код 
банке у корист предузећа за приказивање филмова. 

Расподела износа из става 2. овог члана на по-
једина предузећа за приказивање филмова врши се 
но истеку године, и то сразмерно износима накнаде 
за изнајмљене филмове које је предузеће за изнај-
мљивање и растурање филмова остварило у току 
године од појединих предузећа за приказивање 
филмова. 

Средства из става 3. овог члана служе за про-
ширив ање и модер ни зов ање постојећих и изградњу 
нових биоскопа. 

Општински народни одбор или градско веће 
односно срески народни одбор у градовима подеље-
ним на општине у којима градско веће не постоји, 
може средства из става 2. овог члана у целини или 
делимично употребити за изградњу нових или про-
ширивање односно модар низ ов ање постојећих био-
скопа. 

Банка неће наплаћивати део дохотка који одго-
вара износу доприноса из дохотка привредних ор-
ганизација у корист предузећа за приказивање 
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филмова, док орган из става 5. овог члана не од-
лучи да ли ће се ова средства у целини или дели-
мично употребити за изградњу нових или за про-
ширивање односно модернизовање постојећих био-
скопа. 

Ако се до краја текуће године нс донесе одлука 
из става 6. овог члана, банка ће извршити распо-
делу ових средстава. 

Члан 6. 
Предузећа за приказивање филмова плаћају из 

укупног прихода пре расподеле дохотка допринос 
од промета оствареног продајом биоскопских улаз-
ница (допринос од промета филмова). 

Допринос од промета филмова плаћају и при-
вредне организације чија делатност није прикази-
вање филмова и установе и друштвене организаци-
је, кад приказују филмове и од продаје .улазница 
остварују приходе. 

Допринос од промета филмова плаћа се од про-
мета оствареног продајом биоскопских улазница по 
стопи коју одреди републичко извршно веће. 

Док републичко извршно веће не утврди стопу 
из става 3. овог члана допринос од промета филмова 
уплаћиваће се по стопи од 20%. 

Допринос од промета филмова уплаћује се на 
посебан рачун код Народне банке у корист народне 
републике на чијој су територији седишта преду-
зећа, установа и организација из ст. 1. и 2. овог 
члана, који су уплатили допринос од промета фил-
мова. 

Члан 7. 
Средства која се по члану 6. ове уредбе ра спо-

р н у ЈУ У корист народне републике, народна репу-
блика може употребити само за помагање и побољ-
шавање услова производње и приказиван^ фил-
мова. 

Ближе прописе о употреби средстава из става 1. 
овог члана доноси републичко извршно веће. 

Члан 8. 
Предузећа, установе и организације из члана 6. 

ст. 1. и 2. ове уредбе дужни су на сваку продату 
биоскопску улазницу уплатити по 1' динар у корист 
Југословенска црвеног крста. Овај допринос упла-
ћује се на посебан рачун код Народне банке један-
пут месечно, и то у року од 20 дана по истеку ме-
сеца. 

III. Организације ђака и студената које врше при-
вредну делатност 

Члан 9. 
Организације ђака и студената које врше при-

вредну делатност или делатност сличну привредној 
ослобађају се од плаћања доприноса из дохотка и 
осталих доприноса које плаћају привредне органи-
зације, као и камате на пословни фонд. 

Као организације из става 1. овог члана сма-
трају се: ђачке и студентске задруге, удружења и 
друге сличне организације које се уз уговорену 
накнаду баве вршењем разних услуга и ситних по-
слова привредним и другим организацијама, уста-
новама, органима и грађанима, по одобрењу ректора 
универзитета односно директора школе, а које за 
вршење тих услуга и послова упогребљавају искљу-
чиво своје чланове — ђаке и студенте. 

Члан 10. 
Из личног дохотка чланова организација из 

члана 9. ове уредбе не издваја се и не плаћа до-
принос буџетима из личног дохотка, допринос за 
социјално осигурање и допринос за стамбену из-
градњу. 

Члан 11. 
Организације из члана 9. ове уредбе расподе-

љују остварени доходак на личне дохотке својих 
чланова који су вршили услуге односно послове од 
којих потиче остварени укупан приход односно до-
ходак и на сопствене фондове организације пред-
виђене њеним правилима. 

Одлуку о расподели оствареног дохотка из 
става 1. овог члана доноси орган организације који 
је за то овлашћен правилима организације. 

IV. Завршне одредбе 
Члан 12. 

Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-
носи савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија, у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за просвету и културу. 

Члан 13. 
Даном почетка применувања ове уредбе пре-

стају да важе: 
1) Одлука о расподели укупног прихода преду-

зећа за снимање филмова и предузећа за техничку 
израду и обраду филмова („Службени лист- ФНРЈ", 
бр. 23/57); 

2) Одлука о расподели укупног прихода преду-
зећа за промет филмова („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 23/57); 

3) Одлука о расподели укупног прихода преду-
зећа за приказивање филмова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 23/57); 

4) Наредба о расподели укупног прихода ђачких 
и студентских организација, сличних привредним 
организацијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57). 

Савезно извршно веће 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Члановима пречишћеног текста Уредбе о посеб-
ним условима за расподелу дохотка неких врста 
привредних организација одговарају чланови Уред-
бе о посебним условима за расподелу дохотка неких 
врста привредних организација и уредаба о изме-
нама и допунама Уредбе о посебним условима за 
расподелу дохотка неких врста привредних органи-
зација, које су објављене у „Службеном листу 
ФНРЈ" чији се број и година наводе у загради, и то: 

члану 1 — члан 1 (15/58), члану 2 — члан 2 
(29/62), члану 3 — члан 2 (29/62), члану 4 — члан 2 
(29/62), члану 5 — члан 4 (15/58), члану 6. ст. 1. и 2. 
— члан 1 (46/60), члану 6. ст. 3, 4. и 5 — члан 3 
(29/62), члану 7 — члан 4 (29/62), члану 8 — члан 6 
(29/62), члану 9 — члан 8 (15/58), члану 10 — члан 9 
(15/58), члану 11 — члан 10 (15/58), члану 12 — члан 
11 (15/58) и члану 13 — члан 12 (15/58). 

Бр. 09-3204/1 
13. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, е. p. 

494. 
На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
цију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 
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Цемента. 
Начин паковања, испоруке, сме-

штаја и узимања узорака — — — JUS В.С1.012 
Методе испитивања деривата 

нафте и катрана 
Одређивање тачке з а п а љ и в о с т у 

отвореном суду по Markusonu — — JUS В Нб.601' 
Методе испитивања битумена. 
Одређивање садржаја парафина JUS В.Ш.6Ј5 
Битумен за индустријске сврхе J J S В.Н4.050 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Ју ^ с л о в е н -
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. октЈбра 
1962. године. 

Бр. 17-4839 
28. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж Славољуб Виторовић, с. р. 

азбестно-цемгнтне производе, за набавку и испити-
вање азбестно-иементних цеви на притисак („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 7/57). 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења престаје да важи 30. септембра 1962. године. 

3. У издању ЈугослоЕенског завода за стандар-
дизацију доноси се нов југословенски стандард из-
дања 1962. године, са следећим насловом и ознаком: 

Азбестцементни производи. Тлач-
не цеви (Дефиниције, димензије, ква-
литет. методе испитивања и испорука) JUS В.С4.011 

4 Југословенски стандард из тачке 3. овог ре-
шења објављен је у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандард из тачке 3. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. октобра 1962. 
године. 

Бр. 17-4793 
25. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж Славољуб Виторовић, с. р. 

495. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
вепским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
цију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Испитивање песка и шљунка. 
Одређивање волуменске тежине 

агрегата при одређеној збијености — JUS В.В8.030 
Испитивање песка и шљунка. 
Одређивање волумевске тежине и 

упијања воде (шљунка) — — — — JUS В.В8.031 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1'. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. октобра 1962. 
године. 

Бр. 18-4794/1 
25. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословен ског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

496. 
На основу чл. 4. и 29. став 1. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
цију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 
1. Престаје да важи југословенски стандард: 
Набавка и испитивање азбестно-

цементних цеви на притисак — — JUS В.С4.011 
донет Решењем о југословенским стандардима за 

497.. 
На основу чл. 4. и 29. став 1. Закона о југос ло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
чи ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-
СТИ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ НАФТЕ — ТЕЧ-

НА ГОРИВА 
1'. Престају да важе: југословенски стандард: 
Производи од нафте — течна го-

рива. Моторски бензин 70 октана — JUS В.Н2.220-
1954 

донет Решењем о доношењу југословенских стан-
дарда за течна горива и специјалне бензине („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/54), и југословенски стан-
дард: 

Производа од нафте — течна го-
рива. Моторни бензин 74 октана — JUS В.Н2.222-

1955 
донет Решењем о југословенскмм стандардима за 
течна горива, конзистентне масти и активирана 
уља („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/55). 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 14. августа 1962. године. 

3. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди 
издања 1962. године, са следећим насловима и озна-
кама: 

Течна горива. Моторни бензин 76 
октана — — — — — — — — JUS В.Н2.222-

1962 
Течна горива. Моторни бензин 93 

октана — — — — — — — — JUS В.Н2.224-
1962 

4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Ју гос ловен-
ског завода за стандардазацију, ноје чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 15. августа 
1962. године. 

Бр. 08-4792 
25. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 
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Среда, 8. август 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 32 — Страна 669 

498. 

На основу чл. 4 и 29. став 1. Закона о југосло-
венски!^ стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
цију днооси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О Ј У Г О С Л О В Е Н С К А СТАНДАРДИМА ЗА ВРУЋЕ 

ВАЉАНИ ЧЕЛИК 

1. Престају да важе следећи југословенски стан-
дарди: 

Округли челици вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.021 

Квадратни челици вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.024 

Пљосната челици вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.025 

Шестоугаони челици вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.026 

Широки ШБОСнати челици вруће 
ваљани. Облик и мере — — — — JUS С.ВЗ.030 

Челични равнокраки угаоници са 
заобљеним ивицама вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.101 

Челични разнокраки утаоници са 
заобљеним ивицама вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.ВЗ.Ш 

Челични I—носачи вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.131 

Челични U—носачи вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.141 
донети Решењем о југословенским стандардима за 
вруће ваљани и вучени челик („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/60). 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 30. септембра 1962. године. 

3. У издању Југословен скот завода за стандар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди, 
издања 1962. године, са следећим насловима и озна-
кама: 

Округли чели-ци вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.021 

Квадратни челици вруће вал>ани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.024 

Пл»оснати челици вруће. вал>ани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.025 

Шестоутаони челици вруће ваља-
ни. Облик и мере — — — — — JUS С.В3.026 

Широки пљосната челици вруће 
ваљани. Облик и мере — — — — JUS C.B3.030 

Челични равнокракм угаоници са 
заобљеним ивицама вруће вал»ани. Об-
лик и мере — — — — — — — JUS С.В3.101 

Челични разнокраки угаоници са 
заобљеним жицама вруће ваљани Об-
лик и мере — — — — — — — JUS С.В3.111 

Челични I—носачи вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.131 

Челични U—носачи вруће ваљани. 
Облик и мере — — — — — — JUS С.В3.141 

4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југосл©вен-
ског завода за стан дар дизациј у, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. октобра 
1962. године. 

Бр. 04-4924 
3. августа 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

499. 
На основу чл 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ" бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
цију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

1. У издању Југословенски* завода за стандард 
дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Спољне гуме погонских точкова 
пол>опривредних трактора и машина 
са олучастим наплацима нормалне 
ширине — — — — — — — — JUS G.ЕЗ.603 

2. Наведени југословенски стандард објављен је 
у посебном издању Југословен скот завода за стан-
д а р д н а ци ју, које чини саставни део овог решења. 

3. Овај југословенски стандард обавезан је и 
ступа на снагу 1. октобра 1962. године. 

Бр. 14-4923 
3. августа 1962 године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

500. 
На основу члана 35. Закона о југос ловен ским 

стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ПРОПИ-
СИМА О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА 

НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 

1. Решење о прописима о квалитету производа 
од меса намењених извозу („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/62) престаје да важи. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-4926 
3. августа 1962 године 

Београд 
Директор 

Југословенеког завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

501. 
На основу тачке 21. одредбе под 2 Одлуке о 

спровођењу ревалоризациј е основних средстава и 
средстава заједничке потрошње привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/62), Цен-
трална комисија за р ев ал ориз аци ју прописује 

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТЕХНИЧКОГ УПУТСТВА 
ДА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Техничком упутству за рсв ал ориз ациј у 
основних средстава и средстава заједничке потро-
шње привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/62) у тачки 1. став 1. на крају текста 
тачка се замењује зарезом и додају речи: „као и 
све установе и организације које у вршењу неке 
привредне делатности трајно остварују доходак у 
смислу члана 9. Закона о доприносу из дохотка 
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привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 8/61, 26/61 и 12/62)". 

Став 3. брише се. 
2. У тачки 4. после речи: „Одлуке" додају се 

речи: „о спровођењу ревалоризације основних сред-
става и средстава заједничке потрошње привредних 
организација (у даљем тексту: Одлука)". 

3. У тачки 11. после става 7. додаје се нови став 
8, који гласи: 

„Образац Р-5 може се попунити само за основна 
средства која су предмет ревалоризације у смислу 
тачке 3. Одлуке, пошто се на остала основна сред-
ства не могу применити одредбе тачке 5. Одлуке." 

4. У образац Р-6 у редном броју 19 колона 2. 
текст: „Машине и уређаји" замењује се текстом: 
„Машине, уређаји, инсталације и транспортна сред-
ства". а у редном броју 25 колона 2. текст: „Машине, 
уређаји и инсталације" замењује се текстом: „Ма-
шине, уређаји, инсталације и транспорта средства". 

5. Ово техничко упутство ступа на снагу даном 
објављивање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Централна комисија за ревалоризацију 

Бр. 1139 
31. јула 1962. године 

Београд 
Председник, 

Ђорђе Мијић, с. р. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. 

тачка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБ-
ЛИЦИ СУДАН И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕД-
НОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕ-
РАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

У РЕПУБЛИЦИ СУДАН 

I 
Опозива се 
Живадин Симић са дужности изванредног и 

опуномоћеног амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Ј у г о с л в и ј е у Републици Суда«. 

II 
Поставља се 
Исо Његован, досадашњи начелник одељења у 

Државном секретари јату за иностране послове, за 
изванредног и опуномоћеног амбасадора Федератив-
не Народне Републике Ј у г о с л в и ј е у Републици 
Судан. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 9 
2. августа 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Среда, 8. август 1962. 

Р Е Ш Е Њ А 
На основу чл. 140. и 166. Закона о јавним слу-

жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. ,53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), у вези е чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/56, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДРЖАВНОГ САВЕТНИКА У СА-
ВЕЗНОМ ЗАВОДУ ЗА ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ 

Инж. Славко Сувајџић, државни саветник У 
Савезном заводу за привредно планирање, разре-
шава се дужности због одласка на другу дужност?. 

Б. бр. 64 
3. августа 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

486. 'Уредба о укидању Савезне управе за за-
штиту од јонизујућих зрачења — — — 653 

487. Одлука о овлашћењу Секретаријата Са-
везног извршног већа за савезни буџет 
и општу управу да даје сагласност на 
акте о систематизацији савезних органа 653 

488. Правилник о техничкој опреми привред-
них организација које изводе инвестици-
оне радове у иностранству — — — — 653 

489. Наредба о измени Наредбе о условима и 
роковима за. отварање жиро-рачуна гра-
ђана који остварују приходе од државних 
органа и друштвених правних лида — — 655 

490. Решење о одобравању оснивања и рада У-
није биолошких научних друштава Југо-
с лави је — — — — — — — — — 655 

491. Правилник о изменама Правилника о ка-
тегорисању радних места — — — — 655 

492. Наредба о Програму посебног дела струч-
ног испита за тржишне инспекторе — — 656 

493. Пречишћени текст Уредбе о посебним у-
словима за расподелу дохотка неких вр-
ста привредних организација — — — 656 

494. Решење о југословенски^ стандардима из 
области грађевинарства — — — — — 657 

495. Решење о ју ̂ словенским стандардима из 
области грађевинарства — — — — — 658 

496. Решење о југословенска стандардима из 
области грађевинарства — — — — — 658 

497. Решење о југословенски®* стандардима из 
области производње и прераде нафте — 
течна горива — — — — — — — 658 

498. Решење о ју гос ловћенским стандардима за 
вруће ваљани челик — — — — — 659 

499. Решење о југословенском стандарду из о-
бласти моторних возила — — — — — 659 

500. Решење о престанку важења -Решења о 
прописима о квалитету производа од меса 
намењених извозу — — — — — — 659 

501. Тетхничко упутство о измени и допуни 
Техничког упутства за ревалоризацију 
основни^ средстава и средстава заједнич-
ке потрошње привредних организација — 659 

Издавач: Новинска установа »Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


