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БЕОГРАД 

БРОЈ 20 ГОД. XVIII 

247. 

На основу члана 38. став 1. и члана 71, у вези 
са чланом 37. став 1. Уредбе о девизном пословању 
(„Службени лист ФНРЈ", б<р. 2/61), у сагласности са 
савезним Државним секретаријатом за послове фи-
нансија и савезним Државним секретаријатом за 
послове робног промета, Комитет за спољну трго-
вину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О УТВР-
ЂИВАЊУ РОБЕ КОЈА СЕ УВОЗИ НА ОСНОВУ 

РЕСТРИКТИВНЕ ДОЗВОЛЕ 
1. У Наредби о утврђивању робе која се увози 

на основу рестриктивне дозволе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/61 и 17/62) у тачки 1. под 23 на крају 
брише се тачка и после тога додаје се пет нових 
бројева, који гласе: 

„24) клинкер 
25) високоналовски изолатари за све напоне и 

од свих врста материјала 
26) цемент 
27) равно стакло 
28) с о л 
2. У тачки 2. став 1. под 1 речи: „под 1 и од 3 

до 20" замењују се речима: „под 1, под 3 до 20 и 
под 24 и 25". 

У тачки 2. став 1. одредба под 2 мења се и гласи: 
„2) за робу из тачке 1. под 21' до 23 и под 26 до 

28 — председник Комитета за спољну трговину, 
е тим што је за дозволу за увоз робе под 28 по-
требна и сагласност С окрет ариј ата Савезног извр-
шног већа за индустрију и савезног Државног се-
кретаријата за послове робног промета.". 

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

П. бр. 3031 
12. маја 1962. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

248. 

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 УДРУЖЕ-
ЊА ЛИСТОВА КОМУНА И РАДНИХ КОЛЕКТИВА 

Одобрава се оснивање и рад Удружења листова 
комуна и радних колектива, према поднесеном ста-

туту, са седиштем у Загребу а са делатношћу на 
целој територији Федеративна Народне Републике 
Југос л авије. 

Бр. И/З — 6968/1 
20. априла 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

249. 

На основу члана 38. став 1. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у са-
гласности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија и савезним Државним секрета-
ри] атом за послове робног промета, Комитет за 
спољну трговину утврђује 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЛИСТЕ РОБЕ КОНТИНГЕНТИРАНОГ УВОЗА 

1. У Листи робе контингентираног увоза („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 51/61) у тачки 1. под а) редни 
бројеви 15. и 16. бришу се. 

У тачки 1. под 5) у редном броју 6. ва крају тач-
ка се замењује зарезом и т>сле тога додају се речи: 
„осим соли.". 

2. Ова листа ступа на снагу даном објављив&ња 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3032 
12. маја 1962. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

250. 

На основу тачке 6. Одлуке о ценама услуга 
здравствених установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/62), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија и Секретаријатом 
Савезног извршног већа за рад Секретаријат Са-
везног извршног већа за народно здравље про-
писује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА УСЛУГА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
1. На основу одредаба Одлуке о ценама услуга 

здравствених установа (у даљем тексту: Одлука), 
здравствене установе ускладиће своје цене — нак-
наде за услуге са просечним нивоом цена који од-
реди извршно веће народне републике на чијој се 
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територији те здравствен установе налазе, ^ тим 
да се ове цене примењују од 1. јануара 1962. године 
у смислу тачке 7. Одлуке. . 

2. У смислу тачке 2. став I. Одлуке, просечни 
нивои цена одређују се по врстама и категоријама 
здравствених установа. Врсте здравствених установа 
одређују се у смислу члана 57. Општег закона о ор-
ганизацији здравствено службе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/00 и 9/61). Категорије у оквиру врста 
здравствених установа утврђују се: код болница — 
према структури установе и квалитету њеног рада 
(опремљеност, кадрови, организација .рада и сл.), а 
код амбулантно-поликлиничких установа — према 
сложеното здравствено заштите (развијеност у по-
гледу специјалности, испитивања, услуга и сл.) и 
квалитету услуга. При категорисању у осталим вр-
стама здравствених установа такође се првенствено 
узимају у обзир комплексност и квалитет здрав-
ствено заштите коју установа пружа. 

Одређивање цена услуга здравствене установе 
ће извршити у складу са прописаним просечним ни-
воом цена за одговарајућу врсту услуга, а на осно-
ву анализе свог пословања. У том циљу, у поређе-
њу са 1960. и 1961. годином и са другим установама 
исте врсте, оне ће проценити реалност трошкова по-
словања и ниво личних доходака у смислу Упут-
ства о спровођењу начела и општих мерила за ра-
споделу дохотка у правилнипима самогалршх уста-
нова („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/62). 

Здравствен установе ће истовремено извршити 
одговарајуће измене и допуне у својим плановима 
рада и финансијским плановима за 1962. годину. 

3. За установе које углавном не остварују нак-
наде по јединицама услуга, већ примају накнаде за 
извршавање свих или већег дела послова предви-
ђених њиховим планом рада (хигијенске и диспан-
зерске установе, институти, заводи), висина накнаде 
утврдиће се према стварно потребним средствима 
за извршавање задатака предвиђених планом рада. 
Као основ за одређивање трошкова служиће извр-
шени трошкови у 1960. години, увећани за трошкове 
за нове задатке, са одговарајућим повећањем лич-
них доходака, у смислу Упутства о спровођењу на-
чела и општих мерила за расподелу дохотка у пра-
вилниттима самосталних установа. Поред тога, узеће 
се у обзир и реални пораст трошкова пословања. 

4. Код установа које уводе нове облике накнада 
за здравствено услуге, укупни ниво остварених нак-
нада ускладиће се са савезним и републичким про-
писима о ценама услуга здравствених установа у 
смислу тачке 2. овог упутства, зависно од тога да 
ли се повећава или смањује обим и квалитет рада. 

Установе из става 1. ове тачке дужне су прет-
ходно извршити анализе и ускладити цене у сми-
слу тачке 2. став 2. овог упутства. Приход по новим 
облицима накнада не може. за исти обим и квалитет 
рада, бити већи од прихода који би се остварио по 
прерачунатим ценама. 

Установе које уводе нове облике накнада за-
вешће посебне евиденције које ће омогућити пра-
ћење прихода и трошкова по новим облицима нак-
нада, као и резултата и последица увођења тих но-
вих облика накнада. Праћење кретања и евенту-
алне потребне коректуре накнада за услуге утвр-
диће се споразумне уговором између здравствено 
установе и установе за здравствено осигурање. 

5. Ако се за услуге појединих здравствених 
установа не установљава просечни ниво цена (на 
пример: за установе које су увеле нов облик нак-
наде, или због постојања малог броја установа те 
врсте), ове установе снизиће своје накнаде на на-
чин који буде прописало републичко извршно веће. 

6. У изузетним случајевима у смислу тачке 2. 
став 2. Одлике, могу се ревидирати цене услуга 
здр?вствених установа као сувише ниске, ако су 
знатно ниже од прописаног нивоа цена за одгова-
рајућу врсту здравствених установа и ако је по из-

вршеној анализи из тачке 2. став 2. овог упутства 
утврђено да су ове цене недовољне за обезбеђење 
нормалних услова пословања. 

Цене здравствених услуга могу се повећати са-
мо на основу прописа народних република. 

7. Ово упутство ступа на с н а г у даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-698 
12. маја 1962. године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
Мома Марковић, с. р. 

251. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБ-
ЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

1. У издању Југословенско^ завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Суперфосфат (прашкаста) — — — JUS Н.В4 020 
Суперфосфат (гр ану лов ани, сушени) JUS Н.В4.021 
Сумпорна киселина техничка (60°Ве) JUS Н.В1.010 
Азотна кисел гета, концентрована, те-

хничка — — — — — JUS Н.В1.012 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

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

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

Бр. 08-2958/1 
4, маја 1962. године 

Београд 

ншк 

252. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о i.y^сло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОС ИОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБ-
ЛАСТИ МЕТОДА ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА 

ЖЕЛЕЗНИХ РУДА 

1. У издању Југословенска завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Методе*хемијских испитивања железних руда: 
Основне одредбе — — — — — JUS B.G8.100 
Одређивање влаге — — — — — JUS B.G8.101 
Одређивање хемијски * везане воде 

(конституционе воде) — — — — JUS B.G8.102 
Одређивање губитка жарењем — — JUS B.G8.103 
Одређивање силицијумдиоксида — JUS B.G8.104 
Одређивање збира сесквиоксида и 

других оксида — — — — — JUS B.G8.105 
Одређивање укупног железа — — JUS B.G8.106 

Директор 
Југословенског завода 

за стандардизацију, 
Славољуб Виторовић, с. р. 

Страна ЅЗО — Број 20 
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Одређивање алуминијум оксида — — JUS В.G8.107 
Одређивање фгрооксида — — — ЈТЈЅ B.G8.108 
Одређивање калцијумокеида — — JUS B.G8.109 
Одређивање магнезијумоксида — — JUS B.G8.110 
Одређивање манг&на — — — — JUS B.G8.111 
Одређивање фосфора — — — — JUS B.G8.112 
Одређивање сумпора — — — — JUS B.G8.113 
Одређивање хрома и ванадијума — JUS B.G8.114 
Одређивање цинка — — — — — JUS B.G8.115 
Одређивање олова — — — — — JUS B.G8.116 
Одређивање никла — — — — — JUS B.G8.117 
Одређивање хрома — — — — — JUS B.G8.118 
Одређивање бакра — — — — — JUS B.G8.119 
Одређивање кобалта — — — — JUS B.G8.120 
Одређивање титана — — — — — JUS B.G8.121 
Одређивање баријумоксида — — — JUS B.G8.122 
Одређивање арсена — — — — — JUS B.G8.123 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Ју ^словен-
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. 03-2957/1 
4. маја 1962. године 

Београд 

инж 

253. 

На основу чл 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венскана стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-
СТИ ПРОИЗВОДЊЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛИЦЕРИН-

СКИХ СИРОВИНА 

1. У издању Ју гос лов епског завода за стандар-
ди заци ју доносе се следећи југословенски стандарди: 
Глицерини (глицерол) — — — — JUS Н.Е4.020 
Сирови глицерин (из сапунске подлу-

жине) — — — — — — — JUS Н.Е4.022 
Сирови глицерин (сапонификат_сиро-

ви глицерин) — — — — — — JUS Н.Е4.024 
Сапунска подлужина (сапунски прео-

стали цеђ) — — — — — — JUS Н.Е4.026 
Глицеринска вода — — — — — JUS Н.Е4.028 

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. јула 1962. 
године. 

Бр. 08-2959/1 
4. маја 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

254. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југосло-
в е н о т стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! 

СТАНДАРДИМА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТНА 
СРЕДСТВА 

1. У јутосл ов енском стандарду Заштитне нао-
чари са провидни^ стаклом — JUS Z.B1.200, који 
је донет Решењем о југословенским стандардима за 
лична заштитна средства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 40/61), у тачки 3. Конструкција заштитних нао-
чара, тачка 3.29 мен»а се и гласи: 
„3.29 Видно поље наочара мор^ износити најмање 

105 + 2°, под условом да се'зеница ока на-
лази 17 мм иза унутрашње стране стакла. 
Видно поље се одређује периметром." 

2. У југословенска стандарду Заштитне нао-
чари са тамним стаклом — JUS Z.B 1.201, који је 
донет решењем наведеним у тачки 1. овог •решења, 
у тачки 3. Конструкција заштитних наочара, тачка 
8.25 мења се и гласи: 
„3.25 Видно поље наочара мора износити најмање 

105 + 2°, под условом да се зеница ока налази 
17 мм иза унутрашње стране стакла. Видно 
поље се одређује периметром." 

3. У југословенском стандарду Заштитне нао-
чари са кобалт-стаклом — JUS Z.B1.202, који је 
донет решењем наведеним у тачки 1. овог решења, 
у тачки 3. Конструкција заштитних наочара, тачка 
3.26 меша се и гласи: 
„3.26 Видно поље наочара, мора износити најмање 

105 + 2°, под условом да се зеница ока налази 
17 мм иза унутрашње стране стакла. Видно 
поље се одређује пер иметком." 

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

Бр. 10-2971/1 
4. маја 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

255. 

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), Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАН-
СКИХ МАРАКА У ЧАСТ ЈУБИЛАРНОГ РОЂЕН-

ДАНА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 

На дан 25. маја 1962. године пустиће се у течај 
серија пригодних поштанских марака и спомен-блок 
у част' јубиларног рођендана Председника Федера-
тивне Народне Републике Југос лави је Јосипа Броза 
Тита, од пет вредности у следећим бојама, и то: 

1) од 25 динара, тамнозелена; 
2) од 50 динара, тамномрка; 
3) од 100 динара, тамноплава; 
4) од 200 динара, иГкрил>аста' 

Директор 
Југословенског завода 

за стандардизацију, 
. Славољуб Виторовић, с. р. 
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5) спомен-блок од 400 динара е неперфориса-
ним маркама од 25, 50, 100 и 200 динара. 

Слике ових марака приказују портрет Пред-
седника Републике рађен по скулптури, и то на 
маркама од 25 и 100 динара са лица, а на маркама 
од 50 и 200 динара у профилу. Испод портрета од-
штампан је натпис: „Југославија", и то ћирилицом 
на маркама од 25 и 200 динара, а^латиницом на мар-
кама од 50 и 100 динара. На свакој од ових марака 
одштампане су године: „1892. и 1962." у доњем дес-
ном углу, а ознаке вредности — у горњем левом 
углу. 

На спомен-блоку одштампане су све четири 
марке, а испод марака стоји латиницом исписан 
текст: „Јосип Броз Тито Председник Федеративна 
Народне Републике Југославије". На полеђини овог 
блока у доњем десном углу је ознака продајне вред-
ности блока са „Цена динара 400". 

Ове марке са епомен-блоком биће у продаји код 
свих већих пошта ,zfo утрошка, а за франкирање по-
штанских пошил>ака важиће до 30. јуна 19СЗ. го-
дине. 

Бр. 01-2518/1-62 
6. маја 1962. године 

Београд 

Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Упутства о докумен-
тации коју састављају привредне организације у 
вези са расподелом чистог прихода, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 19/62, поткрале ниже 
наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
УПУТСТВА О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈУ САСТАВ-
ЉАЈУ ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА 

РАСПОДЕЛОМ ЧИСТОГ ПРИХОДА 

У табели 1, у заглављу, испод речи: „Индекс 4:3" 
,додаје се изостављена ознака колоне: „5". 

У напоменама уз табелу 1, у ставу 9. у другом 
реду уместо речи: „колоне 4." треба да стоје речи: 
„колоне 3.". На крају истог става додају се изостав-
љене речи: „и добивени резултат подели са 100". 

Под бројем 3.2.3, у другом реду, уместо речи: 
„предвиђен расподелом по правилнику" треба да 
стоје речи: „према обрасцу", и заграду испред и иза 
обрасца треба брисати. 

У тачки 4, у четвртом реду, после речи: „у ра-
сподели" додају се достављене речи: „према об-
расцу". 

У табели 2. под бројем 4.1, после речи: „дохотке" 
додају се из остављене речи: „(у 000 динара)". 

У табели 2, под бројем 4.3, после речи: „органи-
зације" додају се достављене речи: „(у 000 ди-
нара)". 

У табелама 3 и 4, у заглављу колана 3. и 4. 
после текстова додаје се изостављена реч: „(месечно)". 

Под бројем 6.1.6.1, у другом реду, речи: „односно 
предвиђени" бришу се. 

Под бројем 6.1.12.1, у другом реду, реч: „редним" 
брише се. 

У напоменама уз табелу 5, у ставу 10, у трећем 
реду, уместо речи: „колоне 4." треба да стоје речи: 
„колоне 3.". На крају истог става додају се достав-
љене речи: „и добивени резултат подели са 100". 

У напоменама уз табелу 5, у ставу 13, у првом 
реду, уместо речи: „Под бр. 6.1.14." треба да стоје 
речи: „Под бр. 6.1.14.1, 6.1.14.2,". 

Под бројем 6 2.1.1, после текста додаје се изо-
стављена црта за уписивање податка. 

Под бројем 6.2.6.1, у четвртом реду, уместо речи: 
„под бројем 6.1.5.1" треба да стоје речи: „под бројем 
6.2.5.1". 

Под бројем 6.2.6.2, у четвртом реду, уместо речи: 
„под бројем 6.2.5.1" треба да стоје речи: „под бројем 
6.2.5.2". 

У табели 7. под бројем 8.3 на крају додају се 
изостављене речи: „и добивени резултат подељен 
са 12". 

У табели 8, у заглављу колона 3. и 4. после 
текстова додаје се изостављена реч: „(месечно)". 

У тачки 9, у другом реду, после речи* „рачуну** 
додају се изостављен е речи: „под бројем 6.1.12.1 из 
колоне 4. из табеле 5". 

У табели 10, под бројем 11.2, на крају додаје се 
реч: „(бруто)". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
рад и савезног Државног секретаријата за послове 
финансија, Београд, 12. маја 1962. године. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 5. од 8. фебруара 1962. го-
дине немају службеног дела. 
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