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681. 

На основу члана 46. став 4. Уредбе о организа-
цији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59) Савезно извршно ве-
ће доноси 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ и ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАЊА 
КОМИСИЈЕ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА 

ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 

1. Разрешава се функције члана Комисије Са-
везног извршног већа за представке и притужбе 
Лео Матео, помоћник државног секретара за ино-
стране послове, именован Одлуком Савезног извр-
шног већа Р. п. бр. 319 од 23. децембра 1959. године 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/59). 

2. За новог члана Комисије Савезног извршног 
већа за представке и притужбе именује се Богдан 
Црнобрња, генерални секретар Председника Репу-
блике. 

Р. п. бр. 290 
13. новембра 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседних, 

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

682. 

На основу члана 119. Закона о органима уну-
трашњих послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
30/56), савезни Државни секретари јат за унутрашње 
послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ВОЗАЧИМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Члан 1. 
У Правилнику о возачима моторних возила 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/59) у члану 8. додаје 
се нови став 2, који гласи: 

„Возачка дозвола за професионалног возача не 
може се издати за управљање искључиво моторним 
возилима категорије А." 

Члан 2. 
У члану 9. став 3. мења се и гласи: 
„Возачка дозвола неће се издати лицу против 

кога је у кривичном поступку изречена мера без-
бедности забране бављења занимањем возача мо-
торних возила, мера безбедности одузимања возачке 
дозволе или мера безбедности забране издавања 

возачке дозволе, или против кога је у администра-
тивно-казненом поступку изречена заштитна мера 
одузимања возачке дозволе, док та мера траје, као 
ни лицу које својим владањем даје повода за сумњу 
да ће угрозити саобраћај на јавним путевима или 
употребити моторно возило у ^дозвољене сврхе/ 

Члан 3. 
У члану 10. став 1. тачка 1. брише се. 
Досадашње тач. 2. до 5. постају тач. 1. до 4. 
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Дозвола за професионалног возача за управ-

љање моторним возилима категорије А може се 
издати само возачу коме је већ издата дозвола за 
професионалног возача за управљање моторним 
возилима категорије Б, Ц или Д." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
У ставу 3. речи: ,,у тач. 1—5 претходног става" 

замењују се речима: ,,у тач. 1. до 4. става 1. овог 
члана". 

Члан 4. 
У члану 11. после става 4. додаје се нови став 

5, који гласи: 
„Под сталном службом у Југословенској на-

родној армији из става 1. овог члана подразумева 
се служење војног рока односно служба у сталном 
саставу Југословенске народне армије." 

Члан 5. 
У члану 12. став 1. тач. 1. и 2. мењају се и 

гласе: 
,Д) има навршену 21. годину живота, ако је 

провело најмање две године на пословима експлоа-
тације или одржавања возила у градском саобра-
ћајном предузећу и са успехом је завршило посебан 
курс за возача тролејбуса; 

2) има дозволу за управљање моторним вози-
лима категорије Ц и са успехом је завршило по-
себан курс за возача тролејбуса." 

Члан 6. 
После члана 12. додаје се нови члан 12а, који 

гласи: 
„Дозвола за професионалног возача за управ-

љање у саобраћају на јавним путевима само ауто-
бусима у експлоатацији градског саобраћајног пре-
дузећа може се издати и лицу које нема стручну 
спрему из члана 10. став 1. овог правилника, ако 
то лице испуњава услове предвиђене у ма којој 
од ових тачака, и то: 

1) ако има возачку дозволу за управљање мо-
торним возилима категорије Ц са положеним 
стручним испитом за квалификованог радника у 
занимању возача и ако је најмање годину дана 
управљало моторним возилима категорије Ц; 
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2) ако има возачку дозволу за управљање тро-
лејбусима, ако је најмање две године управљало 
тролејбусима и са успехом је завршило посебан 
курс за возача аутобуса у градском саобраћају; 

3) ако има стручну спрему квалификованог 
радника у занимању возача, ако је најмање четири 
године управљало трамвајима и ако је са успехом 
завршило посебан курс за возача аутобуса у 
градском саобраћају. 

Као курс за возача аутобуса из става 1. овог 
члана сматра се курс који организује предузеће 
градског јавног саобраћаја које у својој експлоа-
тацији има аутобусе." 

Члан 7. 
Члан 15. мења се и гласи: 
„Дозвола за возача аматера може се издати 

лицу које је завршило школу или курс за возача, 
који одреди републички државни секретари јат за 
унутрашње послове. 

Изузетно,- дозвола за возача аматера може се 
издати и лицу које је оспособљавао возач коме је 
дозвола за обучавање у практичном управљању 
моторним возилом тог лица издата у смислу 
члана 68. став 1. тачка 1. овог правилника." 

Члан 8. 
У члану 19. став 1. тачка 4. мења се и гласи: 
„4) за издавање возачке, дозволе за управљање 

у саобраћају на јавним путевима само тролејбусима 
или само аутобусима у експлоатацији градског 
саобраћај ног предузећа — потврду предузећа да 
испуњава услове из члана 12. односно 12а. овог 
правилника;". 

У ставу 1. на крају тачке 5. тачка се замењује 
тачком и зарезом и после тога додаје се нова тачка 
6, која гласи: 

„6) за издавање возачке дозволе за возача 
аматера по члану 15. став 1. овог правилника — 
сведочанство (потврду) о завршеној школи или 
курсу за возача аматера.". 

Члан 9. 
У члану 27. став 4. мења се и гласи: 
„Возач коме је по чланз' 12. .или 12а. овог пра-

вилника издата возачка дозвола за управљање 
моторним возилима категорије Д са ограниченим 
важењем, може у саобраћају на јавним путевима 
управљати само тролејбусима односно само ауто-
бусима у експлоатацији градског саобраћајног пре-
дузећа." 

Члан 10, 
У члану 30. став 1 Мења се и гласи: 
„Лицу коме је за време служења војног рока 

или службе у сталном саставу Југословенске на-
родне армије издата војна возачка дозвола по про-
писима о возачима моторних возила Југословенске 
народне армије, издаће се, на његов захтев, возачка 
дозвола за возача аматера, без полагања возачког 
испита." 

Члан 11. 
У члану 31. став 2. после тачке 2. додаје се 

нова тачка З, која гласи: 
,,З) потврда војне јединице или установе којом 

се утврђује да је војна возачка дозвола издата за 
време служења војног рока односно за време слу-
жбе у сталном саставу Југословенске народне 
армије;". 

Досадашња тачка 3. постаје тачка 4. 

Члан 12. 
У члану 32. став 1. мења се и гласи: 
„Југословен^ком држављанину који има пре-

бивалиште на територији Југославије и странцу 
на служби у дипломатском представништву или 
конзулату стране државе, као и странцу коме је 
издата дозвола привременог боравка или одобрено 
стално настањење на територији Југославије, а који 
има важећу возачку дозволу издату од надлежног 
органа стране земље, издаће се, на његов захтев, 
без полагања возачког испита, дозвола за возача 
аматера за управљање оном категоријом моторних 
возила за коју је то лице овлашћено иностраном 
возачком дозволом, ако захтев за замену иностране 
возачке дозволе југословенском поднесе у року од 
шест месеци од дана уласка у земљу, односно од 
дана добијања дозволе привременог боравка или 
одобрења за стално настањење на територији Ју-
гославије." 

Члан 13. 
У члану 33. став 1. тачка 1. мења се и гласи: 
,Д) ако је против њега у кривичном поступку 

изречена мера безбедности забране бављења за-
нимањем возача моторних возила или мера без-
бедности одузимања возачке дозволе;". 

У ставу 2. речи: „казна или мера одузимања 
возачке дозволе" замењују се речима: „мера без-
бедности или заштитна мера". 

Став 6. мења се и гласи: 
„Решење о одузимању возачке дозволе по тачки 

1. став 1. овог члана, као и решење по тачки 2. став 
I. овог члана, кад је њиме изречена заштитна мера 
трајног одузимања возачке дозволе, објављују се 
у „Гласнику савезног Државног секретаријата за 
унутрашње послове"." 

Члан 14. 
У члану 36 став 2. мења се и гласи: 
„Превод односно извод из става 1. овог члана 

није потребан за возачке ,дозволе издате на об-
расцу из Анекса 9. Конвенције о друмском саобра-
ћају из 1949 године." 

Члан 15. 
У глави II назив поглавља: „11. Возачке доз-

воле особља страних претставништава" брише се. 
Досадашња поглавља 12. и 13. постају поглавља 

II. и 12. 

Члан 16. 
Члан 37. мења се и гласи: 
„Југословенски држављани који имају преби-

валиште на територији Југославије и странци на 
служби у дипломатском представништву или кон-
зулату стране државе, као и странци којима је 
издата дозвола привременог боравка или одобрено 
стално настањење на територији Југославије, могу 
у саобраћају на јавним путевима управљати мо-
торним возилима на основу важеће возачке дозволе 
издате од надлежног органа стране земље за време 
од 15 дана од дана уласка у земљу односно од дана 
добијања дозволе привременог боравка или одо-
брења за стално настањење на територији Југо-
слава^." 

Члан 17. 
У члану 60. став 1. мења се и гласи: 
„Кандидату који не положи возачки испит 

испитна комисија одредиће рок за поновно пола-
гање испита. Овај рок не може бити краћи од 
осам дана од дана првог полагања." 
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Члан 18. 
У члану 66. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Лице из става 1. овог члана не сме управљати 

моторним возилом ако му до навршења година 
живота одређеног овим правилником као услов за 
добијање одговарајуће возачке дозволе, преостаје 
више од једне године." 

Члан 19. 
У члану 67. додаје се нови став З, који гласи: 
„Орган из става 2. овог члана може издати 

дозволу за обучавање у практичном управљању 
моторним возилима и лицу које не испуњава ус-
лове из тач. 1. и 2. става 1. овог члана, ако за то 
има сагласност републичког државног секретари-
јата за унутрашње послове." 

Члан 20. 
У члану 79. после става 1. додаје се нови став 

2, који гласи: 
„Одредба става 1. овог члана не односи се на 

странце који на територији Југославије привремено 
бораве." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 21. 
У члану 81. на крају тачке 3. тачка и зарез 

бришу се и додају се речи: „или је рок важења ове 
дозволе истекао;". 

На крају тачке 10. тачка се замењује тачком 
и зарезом и после тога додаје се нова тачка 11, 
која гласн.-

,,и) лице из члана 37. овог правилника које у 
саобраћају на јавним путевима по истеку рока из 
тога члана управља моторним возилом без возачке 
дозволе издате по одредбама овог правилника.". 

Члан 22. 
После члана 89. додаје се нови члан 89а, који 

гласи: 
„Лицу коме је по ранијим прописима била из-

дата дозвола за професионалног возача за управ-
љање само моторним возилима категорије А, издаће 
се, у замену за ту дозволу, дозвола за возача ама-
тера за управљање истом категоријом моторних 
возила. 

Дозволе за професионалног возача ^а управ-
љање само моторним возилима категорије А пре-
стају важити са даном 31. децембра 1961. године. 
До тог дана секретаријати за унутрашње послове 
среских народних одбора извршиће замену тих 
дозвола на начин утврђен у ставу 1. овог члана." 

Члан 23. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
11/3 Бр. 23538/1 

4. новембра 1961. године 
Београд 

Државни секретар 
за унутрашње послове, 

Светислав Стефановић, с. р. 

683. 

Па основу тачке 3. Одлуке о одређивању пре-
мија за пшеницу и раж рода 1961. године („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 8/61, 16/61, 27/61, 28/61 и 43/61), 
у сагласности са савезним Државним секретариј атом 
за послове робног промета и Секрет ари ј атом Са-
везног извршног већа за пољопривреду и шумарство, 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА ПШЕНИЦУ И 

РАЖ РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. У Наредби за примену Одлуке о одређивању 
премија за пшеницу и раж рода 1961. године („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 27/61 и 33/61) после тачке 6а. 
додаје се нова тачка 66, која гласио 

„66. Корисници премије из тачке 1а. Одлуке 
остварују премију за семенску пшеницу рода 1981. 
године замењену за меркантилну пшеницу и испо-
ручену ин диви дуал ним пољопривредним произвођа-
чима, подношењем захтева за премију банци код 
које имају жиро-рачун. 

Уз захтев за премију корисници премија 
прилажу: 

1) списак индивидуалних пољопривредних про-
извођача којима је семенска пшеница рода 1961 
године испоручена на Фази замене за мерка ити лиу 
пшеницу. Списак треба да садржи: 

— име и презиме индивидуалног произвођача; 
— место становања индивидуалног произвођача; 
— назив установе од које је издат атест — цер-

тификат; 
— количину испоручене семенске пшенице на 

бази замене за меркантилну пшеницу, изра-
жену у килограмима; 

— количину преузете меркантилне пшенице 
рода 1961. године, изражену у килограмима; 

— потпис индивидуалног произвођача да је 
примио семенску пшеницу. 

Списак потписује директор односно управник 
организације из тачке 1. Одлуке или његов заме-
ник, а тачност унетих података оверава орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове пољопривреде; 

2) атест — цертификат односно његов оверен 
препис издат од овлашћене установе за контролу 
семена; 

3) обрачун премије по килограму и за целу 
количину." 

2. У тачки 7. на крају, тачка се замењује зарезом 
и додају речи: „или рачуна бр. 339550 — Посебна 
премија за семенску пшеницу која је замењена за 
меркантилну пшеницу.". 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. септембра 1961. године. 

Бр. 07-27764/3 
9. новембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 
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684. 

На основу члана 56. став 4. Закона о средствима 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/61), Секретаријат Савезног извршног већа за 
индустрију издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОСВАЈАЊУ НОВЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

1. У Наредби о освајању нове производње 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 49/60 и 51/60) тачка 
1. под 2 мења се гласи: 

„2) истраживања у постојећим технолошким 
процесима привредне организације у циљу модер-
низације процеса производње и примене савремених 
метода и научних достигнућа у том процесу, и то 
ради побољшања квалитета производа и норми 
рада и смањења циклуса производње, ради уштеде 
у трошковима производње, осетнијег повећања 
обима производње или ради супституције увозних 
и дефицитарних производа и сировина, и финан-
сирање научноистраживачког рада на изради под-
лога за стандарде, типизације и атесте;". 

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

Бр. 6968 
13. новембра 1961. године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Данило Кекић, с. р. 

685. 

На основу чл. 14. и 20. Основног закона о за-
штити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54) и члана 10. одељак I под а) 
тачка 2. алинеја 1. Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61). 
Секретаријат Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОПАС-

НИХ БИЉНИХ БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА 
1 У Решењу о одређивању опасних биљних бо-

лести и штеточина („Службени лист ФНРЈ", бр. 
54/54, 23/60 и 4/61) у тачки II текст: „24. В1р1о(Ла 
геа (5сћ\у.) П,ау" брише се. 

2, Ово решење ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-2194/1 
6. новембра 1961. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

686. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

СТАНДАРДУ и з ОБЛАСТИ ИНДУСТРИЈЕ К О Ж Е 
1. У југословенском стандарду Кожарска со — 

ЈТЈ8 Н. М2.021, који је донет Решењем о југосло-
Е ек ек ом стандарду из области индустрије коже 

^,Службени Лист ФНРЈ", бр. 16/61) у тачки 3. Тех-
нички услови, значка 3.1 мења се и гласи: 

„3.1 Садржај влаге. После додатка средства за 
деватуредсање, садржај влаге сме да износи највише 
7о/о." 

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

Бр. 10-6226 
9. новембра 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

687. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југословен-
ским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), 
Југословенски завод за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛАСТИ ИНДУСТРИЈЕ 

КОЖЕ 
1. У Решењу о југословенским стандардима из 

области индустрије коже („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 34/61) тачка 2. мења се и гласи: 

„Југословенеки стандарди из тачке 1. овог 
решења престају да важе 31. децембра 1961. године." 

2. Тачка 5. мења се и гласи: 
„Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-

шења обавезни су и ступају на снагу 1. јануара 1962. 
године." 

3. Ово решење ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 20-6379/2 
17. новембра 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

688. 
На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 

банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Управ-
ни одбор Ју гос лов ене ке пољопривредне банке до-
носи 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ УЧЕШЋА КО-
РИСНИКА КРЕДИТА У ТРОШКОВИМА ИНВЕ-
СТИЦИЈА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ КОЈЕ 
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
1. У Одлуци о висини учешћа корисника кре-

дита у трошковима инвестиција у области пољо-
привреде које се финансирају из средстава Општег 
инвестиционог фонда („Службени лист ФНРЈ", бр. 
15/61, 28/61 и 39/61) у тачки 1. став 3. под 4 у од-

редби под а) број: „20%" замењује се бројем: 
„10%". 

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

О. бр. 173 
6. новембра 1061. године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
Председник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Никола Кмезић, с. р. Крсто Попивода, с. р. 
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689. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Управ-
ни одбор Југословенске инвестиционе банке доноси 

ИЗМЕНУ Х1ДПЦ КОНКУРСА 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ КРЕДИТА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ, ПРОШИРЕЊЕ И РЕКОНСТРУК-

ЦИЈУ КАПАЦИТЕТА ЦРНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ 

У Х1ДШ конкурсу за давање инвестиционих 
кредита из средстава Општег инвестиционог фонда 
за изградњу, проширење и реконструкцију капаци-
тета црне металург^е („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 22/61 и 31/61) у тачки 11. прва реченица мења 
се и гласи: 

„Зајмотражиоци који желе да учествују на 
овом конкурсу дужни су да пре подношења захтева 
за кредит поднесу банци пријаву о учествовању на 
конкурсу." 

О. бр. 723 
8. новембра 1961. године 

Београд 

Југословенска инвестициона банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

Председн,ик 
Генерални директор, Управног одбора, 
Зоран Жагар, с. р. Никола Миљанић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Закона о осигуравајућим 
заводима и заједницама осигурања, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 27/61, поткрала гре-
шка те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ОСИГУРАВАЈУЋИМ ЗАВОДИМА И 

ЗАЈЕДНИЦАМА ОСИГУРАЊА 

У члану 27. став 1. у првом реду уместо речи: 
„управни одбор" треба да стоји реч: „скупштина". 

Из Савезне народне скупштине, 15. новембра 
1961. године, Београд. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у југословенском стандарду 
Бетонске цеви за канализацију — ЈХЈб ТЈ.Ш.050, који 
је донет Решењем о југословенским стандардима из 
области грађевинарства, објављеном у „Службеном 
листу ФНРЈ", бр. 26/61, поткрале ниже наведене 
грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ СТАНДАРДА БЕТОНСКЕ ЦЕ-

ВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ — ЈХЈ8 ТЈ.Ш.050 

У тачки 4.4 одмах испод табеле треба додати 
ом,ашком изостављени текст: ,Дозвољено о,дсту-

пање: — 10%". 
У тачки 4.6 уместо цифре: „6%" треба да стоји 

цифра: „7,5%". 
Из Југословенског завода за стандардизацију, 

Београд, 13. новембра 1961. године. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

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

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНО! И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У СЈЕ-
ДИЊЕНИМ ДРЖАВАМА МЕКСИКА И О ПОСТАВ-
ЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМ-
БАСАДОРА ФНРЈ У СЈЕДИЊЕНИМ ДРЖАВАМА 

МЕКСИКА 
I 

Опозива се 
Далибор Солдатић са дужности изванредног и 

опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Сједињеним Др-
жавама Мексика. 

II 
Поставља се 
Густав Влахов, досадашњи амбасадор у Држав-

ном секретари јату за иностране послове, з,а ^ в а н -
редног и опуномоћеног амбасадора у Сједињеним 
Државама Мексика. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 22 
31. октобра 1961. године 

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

Председник Републике на основу члана 71. 
тачка 4. Уставног закона, а на предлог државног 
секретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У НР 
МОНГОЛИЈИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНО^ 
И ОПУНОМОТжЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У НР 

МОНГОЛИЈИ 
I 

Опозива се 
Лазар Мојсов са дужности изванредног и олу-

номоћеног амбасадора ФНРЈ у НР Монголији. 

II 
Поставља се 
Цвијетин Мијатовић, изваредни и опуномоћени 

амбасадор ФНРЈ у СССР, за изванпедног и опу-
номоћеног амбасадора ФНРЈ у НР МОНГОЛИЈИ, са 
седиштем у Москви. 

III 
Државни .секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У. бр. 23 

9. новембра 1961. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НДРОЛНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖЈБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 42. од 14. октобра 1961. године објављује: 

Решење о именовању чланова Савета Рударско-
металуршког факултета у Бору; 

Упутство о изменама и допунама Упутства о 
одређивању предмета који се сматрају као пред-
мети стручно-теоријске наставе на вишим школама. 

У броју 43. од 21. октобра 1961. године објав-
љује: 

Наредбу о изменама Наредбе о одређивању 
трошкова промета на велико (марже) петролеја за 
осветљење; 

Решење о дану почетка рада Завода за васпи-
тање омладине у Нишу; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о ванредном учењу и полагању ванредних испита 
у основним школама, гимназијама и школама за 
образовање- наставника; 

Одлуку о посебним стопама доприноса за здрав-
ствено осигурање. 

У броју 44. од 28. октобра 1961. године објављује: 
Одлуку о посебним накнадама и плаћању хоно-

рарне наставе и васпитне службе у школама и 
васпитним установама; 

Одлуку о привременом одлагању уписа ван-
редних студената на Медицински факултет у Нишу 
Универзитета у Београду; 

Решење о стављању под заштиту државе по-
вршине под регенерисаном састојином Панчићеве 
оморике (Ргсеа отопса Раис.) на Црном врху — 
планина Тара; 

Решење о стављању под заштиту државе два 
стабла храста лужњака (С^иегсш гоћахг) у ^посред-
ној близини културно-историјеког споменика мана-
стира Жиче код Краљева; 

Решење о стављању под заштиту државе 
стабла црног бора (Ршив т@га) у Петковској ма-
хали села Црноштице. 

У броју 45. од 4. новембра 1961. године објав-
љује: 

Решење о разрешењу и именовању једног члана 
Комисије Извршног већа Народне скупштине НРС 
за представке и притужбе; 

Решење о укидању Наредбе о забрани кретања 
са запрежним возилима и стоком на појединим јав-
ним путевима оа савременим коловозним застором; 

Решење о стављању под заштиту државе стабла 
бреста ( Ш т ш сатреб1г1з) познатог под именом 
„Ајкин брест" на путу Горњи Матејевац—Горња 
Брежина; 

Решење о стављању под заштиту државе по-
пулација слепих мишева (Сћ1гор1ега). 

У броју 46. од 11. новембра 1961. године објав-
љује: 

Одлуку о одобрењу завршних рачуна за 1960. 
годину републичких фондова који немају посебни 
орган управљања; 

Одлуку о потврди Одлуке Среског народног од-
бора среза Чачак о измени и допуни Статута среза 
Чана к — у пречишћеном тексту 

Одлуку о разрешењу судија; 
Одлуку о избору судија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ ЕРПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 37. од 20. септембра 1961. 
године објављују: 

Одлуку о измени Одлуке о избору чланова које 
бира Извршно веће Сабора Народне Републике 
Хрватске у факултетске савете Свеучилишта у 
Загребу; 

XV конкурс за давање инвестиционих кредита из 
сред-става Инвестиционог фонда Народне Републике 
Хрватске у циљу довршења и реконструкције при-
вредних објеката у привредно неразвијеним под-
ручјима. 

У броју 38. од 27. септембра 1961. године нема 
службеног дела. 

У броју 39. од 4 октобра 1961. године објављују: 
Извештај Републичке изборне комисије у За-

гребу о допунским изборима за народног посланика 
Републи-чког већа Сабора Народне Ретиро тг,т-.ке Хр-
ватске у Изборном срезу Кистање; 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за народног посланика Већа 
произвођача Сабора Народне Републике Хрватске у 
Изборном срезу Осијек — Доњи град. 

У броју 40. од 11. октобра 1961. године немају 
службеног дела. 

У броју 41. од 18. октобра 1961. године објав-
љују: 

Уредбу о спровођењу Закона о урбанистичком 
и регионалном просторном планирању; 

Одлуку о измени Одлуке о избору чланова које 
бира Извршно веће Сабора Народне Републике Хр-
ватске у факултетске савете Свеу нил ишта у 
Загребу; 

Одлуку о употреби неутрошених средстава фон-
дова за унапређивање шумарства; 

Одлуку о Агенцији за фо то доку мента ци ју у 
Загребу. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 23. од 3'1. августа 1961. године и у броју 24. од 
21. септембра 1961. године објављује само одлуке 
народних одбора. 

У броју 25. од 5 октобра 1961. године објављује: 
Одлуку о условима под којима заводи за за-

пошљавање радника за подручје општине могу вр-
шити професионалну оријентацију и о начину рада 
комисија за професионалну оријентацију; 

Одлуку о овлашћењу Секретаријата Извршног 
већа за индустрију и занатство НРС за издавање 
посебних дозвола по члану 82 Закона о рударству; 

Решење о именовању члана Одбора Извршног 
већа за општа и управна питања; 

Решење о именовању главног инспектора рада 
у Инспекторату рада НРС; 

Решење о именовању привременог савета Пе-
дагошке академије у Марибору; 

Одлуку о именовању председника и члана Са-
вета Завода НР Словеније за стручно образовање; 

Наредбу о измени састава неких насеља на под-
ручју среза Копер; 

Правилник о измени Правилника о расписи-
вању конкурса за попуњавање службеничких места 
наставног и васпитног особља. 
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У броју 26. од 12. октобра 1961. године објав-
љује: 

Резолуцију о задацима комуне и стамбене за-
једнице при заштити деце; 

Закон о социјалним установама; 
Закон о заштити културних споменика у НР 

Словенији; 
Закон о библиотекама; 
Закон о изменама и допунама Закона о. Пре-

шерновом фонду; 
Закон о промени назива неких факултета у 

саставу Универзитета у Љубљани; 
Одлуку о продужењу мандата општинских и 

среских народних одбора; 
Одлуку о оснивању Комисије за припремање 

нацрта новог устава Народне Републике Слове-
није; 

Одлуку о избору председника, секретара и чла-
нова Републичке комисије за припрема! нацрта 
новог устава Народне Републике Словеније; 

Одлуку о сагласности на финансијски нацрт 
Фонда НРС за школство за 1961. годину; 

Одлуку о избору судија окружних судова; 
Одлуку о разрешењу судије окружног суда.' 

У броју 27. од 26. октобра 1961. године објав-
љује само одлуке народних одбора. 

У броју 28. од 2. новембра 1961. године објав-
љује: 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о Инсти-
туту за електропривреду; 

Уредбу о измени и допуни Уредбе о Институту 
за електронику и аутоматику; 

Одлуку о накнади вредности премија сезонским 
угоститељским предузећима и радњама у посезони 
1961. године; 

Одлуку о одређивању количина вина и ракије 
које могу произвођачи утрошити у свом домаћин-
ству у производној 1961/62 години без плаћања по-
реза на промет; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Ко-
мисије Извршног већа за молбе и жалбе; 

Решење о именовању председника и чланова 
Стручног савета Извршног већа за стамбену из-
градњу; 

Решење о именовању директора Заједнице оси-
гурања за НР Словенију. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговке", у броју 32. од 18. августа 1961. године 
објављује: 

Правилник о начину и условима за стицање 
степена стручног образовања радника на практич-
ном раду у привредним организацијама; 

Наредбу о посебној награди стр-учњацима који 
врше преглед стручног рада здравствених установа 
и здравствених радника; 

Наредбу о највишим износима накнада за по-
једине врсте здравствених услуга у приватној 
пракси; 

Наредбу о обавезама лекара, стоматолог и зу-
бара који врше приватну праксу према здравстве-
ном центру; 

Решење о утврђивању листе стручњака за вр-
шење надзора над стучним радом здравствених рад-
ника у 1961. години; 

Наредбу о допуни Наредбе о привредном и 
спортском риболову и одређивању рибљих плодн-
и ј а ; 

Решење о новом саставу Републичке комисије 
за изузетно признавање права на пензију; 

Решење о именовању Управног одбора Резер-
вног фонда НРБиХ. 

У бројевима: 33. од 25. августа и 34. од 1. сеп-
тембра 1961. године нема службеног дела. 

У броју 35. од 8. септембра 1961. године објав-
љује: 

Правилник за извршење Закона о димничар-
ској делатности; 

Правилник о елементима које треба да садржи 
одлука општинског народног одбора која замењује 
урбанистички план. 

У бројевима: 36. од 15. септембра, 37. од 22. сеп-
тембра и 38. од 29. септембра 1061. године нема слу-
жбеног дела. 

У броју 39. од 6. октобра 1961. године објављује: 
Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за утвр-

ђивање положај них плата за службенике републич-
ких органа; 

Одлуку о одређивању износа основне помоћи и 
додатка због неопособности за прив,ређивање жртве 
фашистичко^ терора и чланова његове портине; 

Одлуку о количинама вина и ракије к ^ е могу 
произвођач утрошити у своме домаћинству без 
плаћања пореза на пром-ет у 1961/62 производној го-
дини; 

Одлуку о преносу права оснивача према Висо-
кој техничкој школи металуршке струке у Зеници; 

Одлуку о одређивању броја и именовањ-у чла-
нова Факултетског савета Грађевинског факултета, 
Архитектонско-урбанистичког факултета, Машин-
ског факултета и Електротехничког факултета Уни-
верзитета у Сарајеву; 

Решење о укидањ-у школе за висожоквалифико-
ване раднике машинске струке у Коњицу; 

Решење о постављењу помоћника секретара за 
народну одбрану Извршног већа НРБиХ. 

У броју 40. од 13. октобра 1961. године нема слу-
жбеног дела. 

У броју 41. од 20. октобра 1961. године објав-
љује: 

Правилник о начину вођења евиденције нала-
зишта цигларске и грнчарске глине, песка, шљунка 
и камена; 

Извештај Изборне комисије НРБиХ о допунским 
изборима за народног посланика Републичког већа 
Народне скупштине НРБиХ у Изборном срезу Ши-
ГКУВО; 

Исправку Одлуке о оснивању шумско-привред-
них подручја. 

У броју 42. од 27. октобра 1961. године објав-
љује: 

Уредбу о условима и начину коришћења дота-
ције у виду ослобођења од плаћања пореза на до-
ходак пореским обкезницима који употребљавају 
приходе за одржавање споменика културе; 

Уредбу о Геолошком заводу у Сарајеву: 
Одлуку о Уметничкој галерији у Сарајеву; 
Одлуку о допуни Одлуке о одређивању места 

ноја се сматрају насељима градског карактера; 
Одлуку о укидању бдлуке о плаћању хонорар-

них наставника у средњим стручним школама; 
Решење о оснивању Дечјег дома у Приједору; 
Решење о оснивању Дечјег дома у Вишеграду; 
Решење о укидању Школе са практичном обу-

ком „Изет Сујолџић" у Травнику. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 28. од 23. августа 1961. године објав-
љује: 

Правилник о организацији и раду Секретари-
јата за информације Извршног већа; 

ХГ. конкурс за давање инвестиционих кредита 
из средстава Републичког инвестиционог фонда за 
изградњу шумских комуникација; 

ХМ конкурс за давање инвестждионих кредита 
за основна и обртна средства из сред-става Репу-
бличког инвестиционог фонда за реконструкцију и 
проширење постојећих капацитета и изградњу но-
вих објеката у области индустрије и рударства; 

Х1Л1 конкурс за давање инвестиционих креди-
та за потребе индустрије и рударства за основна и 
обртна средства из средстава посебног фонда за 
ун апређ ив ање развоја привредно . неразвијеним по-
дручја дотирамих у Репуб личком инвестиционог 
фонду; 

Исправку VI конкурса за давање кредита из 
сред-става Републичког инвестиционог фонда у 1961. 
години за подизање плантажа топола. 

У броју 20. од 2. септембра 1961. године објав-
љује: 

Правилник о полагању испита за добивање сте-
пени стручног образовања радника који су оспособ-
љени практичним радом у привредној организацији. 

У броју 30. од 15. септембра 1961. године објав-
љује: 

Решење о постављењу директора Управе шум-
ског резервата „Јасен"; 

Решење о одобрењу оснивања и рада Удружења 
за стране језике и литературу; 

Решење о одобрењу оснивања и рада Друштва 
за заштиту биља Народне Републике Македоније; 

Исправку Закона о здравствено^ заштити и ор-
ганизацији здравствено службе; 

Исправку Закона о високом школству у Народ-
ној Републици Македонији. 

У броју 31. од 22. септембра 1961. године објав-
љује: 

Одлуку о допуни Одлуке о одређивању хонора-
ра хонорарних наставника виших школа; 

Одлуку о оцени законитости финансијских пла-
нова фондова при Републичком заводу за социјал-
но осигурање за 1961. годину; 

Одлуку о оцени законитости завршних рачуна 
Републичког завода за социјално осигурање за 1960. 
годи.ну; ' 

Упутство о обрасцу договора о раду; 
Одлуку о финансијском плану фонда за дуго-

рочно осигурање Републичког завода за секција лио 
осигурање — Скопље за 1961. годину; 

Одлуку о финансијском плану фонда за здрав-
ствено реосигурачње за 1'961. годину; 

Одлуку о финансијском плану Републичког 
фонда за превентиену здравствену заштиту за 1(961. 
годину; 

Одлуку о доношењу финансијског плана фонда 
за здравствену изградњу при Републичког заводу 
за социјално осигурање за 1961. годину; 

Одлуку о финансијском плану фонда са посеб-
ном наменом при Реоуб личком заводу за социјално 
осигурање за 1961. годину; 

Одлуку о примату завршног рачуна фонда за 
дугорочно осигурање при Републиком заводу за 
социјално осигурање — Скопље за 1960. годину; 

Одлуку о примању завршног рачуна фонда за 
здравствено ре оси тур ање за 1960. годину; 

Одлуку о примању завршног рачуна Републич-
ког фонда за превентивну здравствену заштиту за 
1960. годину; 

Одлуку о примању завршног рачуна фонда за 
здравствену изградњу при Републиком заводу за 
социјално осигурање за 1960. годину; 

Одлуку о примању завршног рачуна фонда са 
посебном наменом при Републичком заводу за соци-
јално осигурање за 1960. годину. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Го-
ре" у броју 23. од 1 септембра 1961. објављује: 

Одлуку о оснивању Комисије за координирање 
рада на образовању стручних кадрова; 

Одлуку о посебном додатку за грађевинске ин-
спекторе; 

Одлуку о посебном додатку за електроенергет-
ске инспекторе, 

Одлуку о посебном додатку за судије редовних 
и привредних судова и јавне правобраниоце. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

681. Одлука о разрешењу и именовању новог 
члана Комисије Савезног извршног већа 
за представке и притужбе — — — — 953 

682. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о возачима моторних возила — 953 

683. Наредба о допунама Наредбе за примену 
Одлуке о одређивању премија за пшени-
цу и раж рода 1961. године — — — — 955 

684. Наредба о измени Наредбе о освајању 
нове производње — — — — — — 956 

685. Решење о измени Решења о одређивању 
опасних биљних болести и штеточина — 956 

686. Решење о измени Решења о југословен-
ском стандарду из области индустрије 
коже — — — — — — — — — — 966 

687. Решење о измени Решења о ју ^словен-
ским стандардима из области индустрије 
коже — — — — — — — — ""— — 956 

688. Одлука о измени Одлуке о висини уче-
шћа корисника кредита у трошковима 
инвестиција у области пољопривреде које 
се финансирају из средстава Општег ин-
вестиционог фонда — — —' — — — 956 

689. Измена Х1ЛШ конкурса за давање инве-
стиционих кредита из средстава Општег 
инвестиционог фонда за изградњу, про-
ширење и реконструкцију капацитета цр-
не металурга је — — — — — — — 957 

Исправка Закона о осигуравајућим заводима 
и заједницама осигурања — — — — 957 

Исправка југословенског стандарда Бетонске 
цеви за канализацију — ЈХЈ5 1Ј.Ш.050 — 957 

И с п р а в к а 
У садржају броја 44/61. „Службеног листа 

ФНРЈ" на српском језику, под регистарским бројем 
649. текст трећег реда уместо: „Закон о народној 
одбрани" треба да гласи: „Закон о изменама и до-
пунама Закона о народној одбрани". 

Из Редакције „Службеног листа ФНРЈ", Бео-
град, 9. новембра 1961. године. 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. По птт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улииа Краљевића Марка бр. 9. — 

^ Штампа Београдски графички Завод Београд 


