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610. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на припре-
ми закона о привредном систему („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПРОМЕТУ ЖИТАРИЦА 
И ПРЕРАЂЕНИ!!* ОД ЖИТАРИЦА НА ВЕЛИКО 

Члан 1. 
У Уредби о промету житарица и прерађевина од 

житарица на велико („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/58, 29/58 и 26/60) у члану 3. додаје се нови став 2, 
који гласи: 

„Секретаријат Савезног извршног већа за трго-
вину и туризам може прописати начин мељаве ж и -
тарица и начин убирања и продаје зли ура и ујма." 

Члан 2. 
После члана 3. додаје се нови члан 4, који гласи: 
„Млинови који немају овлашћење из члана 2. 

ове уредбе не могу куповати житарице ни у циљу 
продаје прерађевина добивених прерадом тих жита-
рица." 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на сн airy даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 234 
30. октобра 1962. године 

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

611. 
На основу члана 79. став 1. тачка 1. у вези е чла-

ном 9. став 1. алинеја 3. Уставног закона и члана 30. 
став 3. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ КОНЗУЛАТА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У САН ХО-

ЗЕУ, У КОСТА РИКИ 

1. Отвара се Конзулат Федер<ативне Народне Ре-
публике Југославије у Сан Хозеу, у Републици 
Коста Рика. 

2. Државни секретар за иностране послове 
предузеће мере потребне за извршење ове одлуке, 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р л . бр. 231 

9. октобра 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

612. 

На основу чл. 35. и 46. Уредбе о организацији и 
раду Савезног извршног в£ћа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА ОДБОРА 

САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

I. Разрешавају се функције члана Одбора за 
унутрашњу политику Савезног извршног већа 
Страхил Гигов, председник Главног одбора ССРН 
Македоније и Никола Ђаконовић, председник При-
вредне коморе НР Црне Горе, а за чланове Одбора 
Именују: 

1. Мите Мицај ков, члан Извршног већа НР Ма-
кедоније и 

2. Андрија Мугоша, потпредседник Извршног 
већа НР Црне Горе. 

II. Разрешава ју се функције члана Одбора за 
народно здравље и социјалну политику Савезног 
извршног већа Љупчо Арсов, председник Собрања 
НР Македоније и др Воја Ђукановић, помоћник се-
кретара Савезног извршног већа за народно здравље 
и социјалну политику, а за чланове Одбора именују: 

1. Џемал Биједић, секретар Савезног извршног 
већа за рад и 

2. Воја Биљановић, државни подсекретар у Се-
к р е т а р ^ ату Савезног извршног већа за народно 
здравље и*социјалну политику. 

III. Разрешава ју се функције члана Одбора за 
просвету и културу Савезног извршног већа Љупчо 
Арсов, председник Собрања НР Македоније, Мика 
Трипало, досадашњи председник Централног коми-
тета Народне омладине Југославије и Лена Перовић, 
директор Галерије фресака у Београду, а именују: 

1. Џемал Биједић, секретар Савезног извршног 
већа за рад и 

2. Томислав Бадовинац, председник Централног 
комитета Народне омладине Југославије. 

Р. п. бр. 235 
30. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, е. р. 
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613. 

На основу члана 125. став 2 Закона о народној 
одбрани („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/55, 14/57 и 
44/61) и члана 2. одељак I под а) тачка 8. алинеја 2. 
Уредбе о преношењу послова у надлежност савезних 
и р е п у б л и ч к а органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са са-
везним Државним секретаријатом за послове финан-
сија, Државни секретаријат за послове народне од-
бране прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈАМНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА 
СТОКУ И ПРЕВОЗНА И ДРУГА СРЕДСТВА УЗЕТА 

ПРИЛИКОМ ВОЈНИХ ВЕЖБИ 

Члан 1. 
Привредним и другим организацијама, установа-

ма и грађанима (у даљем, тексту: даваоци) којима су 
стока и превозна и друга средства привремено узети 
за војне потребе приликом војних вежби, исплаћује 
се најамника и накнада штете по одредбама овог 
правилника. 

Члан 2. 
Најам-нина се исплаћује према времену за које 

су стока и превозна и друга средства задржани за 
војне потребе приликом војних вежби, и то по Та-
рифи најамнике за стоку и превозна и друга сред-
ства која се привремено узимају приликом војних 
вежби, која је одштампана уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

Најамника за стоку и превозна и друга средства 
из става 1. овог члана који су основна средства да-
валаца — привредних организација мора бити нај-
мање толика да се из ње могу намирити обавезе 
даваоца — привредне организације у вези са тим 
средствима (амортизација, камата на пословни фонд 

~ и премија за осигурање) за време за које су та сред-
ства коришћена за војне потребе. 

Накнада штете исплаћује се ако се за време вој-
них вежби, због повреде или обољења умањи радна 
способност стоке или стока угине, односно ако се 
превозно или друго средство оштети или уништи. 

Члан 3. 
За сточну храну и погонски материјал који су 

били потребни за исхрану стоке односно за допрему 
превозних средстава до места одређеног за њихово 
преузимање, даваоцу се исплаћује накнада у новцу 
по тржишној цени која је важила на дан преузи-
мања стоке односно превозних и других средстава, 
ако сточна храна односно погонски материјал нису 
даваоцу враћени у истој количини по престанку "вој-
не вежбе. 

Члан 4. 
Као стока, у смислу овог правилника, сматрају 

се: коњи, муле, мазге и друга радна стока, за јахање, 
вучу или товарење. 

Превозним средствима, у смислу овог правил-
ника, сматрају се средства која служе- за превоз и 
пренос људи и материјала, као што су: моторна и 
прикључна возила, запрежна кола, бицикли, пловни 
објекти, са потребним прибором, као и пристанишни 
уређаји и др., а другим средствима, у смислу овог 
правилника, сматрају се помоћна средства која слу-
же превозу и преносу, као што су: јахаћи, запрежни 
и товарни прибор, резервни делови, алат, сточна 
храна, погонски материјал и друго. 

Члан 5. 
Штету и висину накнаде штете утврђује коми-

сија за одређивање накнаде штете (у даљем тексту: 
комисија), коју образује командант пука односно 

старешина друге војне јединице или установе истог 
положаја. 

Члан 6. 
За угинулу стоку односно уништено превозно 

или друго средство, као и за повређену или оболелу 
стоку која се не може излечити односно за оштећено 
превозно или друго средство које се не може опра-
вити, накнаду штете комисија утврђује у висини не-
амортизоване односно неотписане вредности, ако је 
давалац привредна или друга организација односно 
установа. 

Ако је давалац грађанин, накнаду штете у слу-
чају из става 1. овог члана комисија утврђује по 
тржишној цени, при чему узима у обзир смањење 
вредноста* услед раније употребе, као и вредност 
преосталог материјала, ако је враћен даваоцу. 

Члан 7. 
У поступку за утврђивање накнаде штете коми-

сија из члана 5. овог правилника затражиће, по 
правилу, мишљење даваоца. 

О утврђеној штети комисија је дужна писмено 
обавестити даваоца. 

Члан 8. 
Ако се давалац сложи са утврђеном висином 

накнаде штете, комисија свој налаз, процену штете 
и предлог висине накнаде штете доставља војном 
старешини надлежном за доношење решења о 
исплати накнаде штете. 

Ако се давалац не сложи са утврђеном висином 
накнаде штете, надлежна војна команда може, уз 
пристанак даваоца, дати стоку на лечење односно 
превозно или друго средство на оправку — о трошку 
Државног секретаријата за послове народне одбране. 

Кад стока буде излечена односно превозно или 
друго средство обављено, даваоцу се исплаћује 
само најамника, а стока односно превозно или друго 
средство му се враћа. 

Члан 9. 
Ако је после лечења стоке односно оправке 

превозног или другог средства њихова вредност 
умањена, даваоцу се, поред најамнике, исплаћује и 
накнада штете због умањења радне способности 
стоке односно због умањења вредности превозног 
или другог средства. 

При одређивању накнаде штете у случајевима 
из става 1. овог члана примењују се одредбе чл. 5. и 
7. овог правилника. 

Члан 10. 
Ако се давалац не сложи са висином накнаде 

штете утврђеном од стране комисије из члана 5. 
овог правилника, а не поступи се по члану 8. став 2. 
овог правилника, као и ако је покупљено по члану 
8. став 2. овог правилника али се давалац није сло-
жио са висином накнаде штете због умањења радне 
способности стоке односно вредности превозног или 
другог средства коју је утврдила комисија (члан 9) 
комисија ће доставити свој записник о утврђеној 
штети са предлогом висине накнаде штете војном 
правобранилаштву, а даваоца ће обавестити да свој 
захтев за накнаду штете може остварити код ре-
довног суда. 

Члан 11. 
Најамника се исплаћује за време од часа пре-

узимања стоке односно превозног или другог сред-
ства, па до часа њиховог повратка даваоцу. 

У време које се рачуна при обрачунавању на-
јамнике урачунава се и време које је даваоцу по-
требно за довођење стоке односно довожење превоз-
ног или другог средства од места где су се налазили 
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до места где су преузети од стране војне Јединице 
односно установе, и обратно. 

Као један дан рачунају се 24 часа, а остатак 
времена већи од 12 часова рачуна се као цео дан. 
Ако остатак времена износи преко 8 до 12 часова, 
рачуна се као пола дана, а ако остатак времена 
износи до 8 часова, не исплаћује се најамника. 

Члан 12. 
За свако грло преузете стоке, као и за свако 

преузето превозно и друго средство, даваоцу се при-
ликом преузимања издаје посебна признаница. 

Давалац је дужан признанице вратити приликом 
исплате најамнике односно накнаде штете. 

Члан 13. 
Најамника и накнада штете исплаћују се при-

ликом враћања стоке односно превозних и других 
средстава даваоцу. 

Ако је стока угинула односно превозно или друго 
средство уништено, најамника и накнада штете 
исплаћују се по завршетку војне вежбе. 

Члан 14. 
Да би се утврдила висина накнаде штете у 

случају из члана 6. став 1. овог правилника давалац 
је дужан да на захтев војне команде достави по-
датке о висини набавне цене и неамортизоване од-
носно неотписане вредности стоке односно превозног 
или другог средства. 

Члан 15. 
Решења о исплати најамнике и накнаде штете 

до 5,000.000 динара доносе старешине војних једини-
ца и установа које посебним решењем одреди Др-
жавни секретаријат за послове народне одбране. 

Решења о исплати најамнике и накнаде штете 
преко 5,000.000 динара доноси државни секретар за 
послове народне одбране. 

Чла« 16. 
Одредбе овог правилника не примењују се за 

време приправно^ мобилног и ратног стања. 

Члан 17. 
Од дана ступања на снагу овог правилника ње-

гове одредбе примењују се и на односе регулисане 
одредбама Наредбе о одређивању накнаде имаоцима 
стоке, превозних и других средстава узетих за по-
требе оружаних снага Федеративне Народне Репуб-
лике Југославије („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/50), 
Решења о одређивању најамнике и накнаде имао-
цима стоке, превозних и других средстава узетих за 
потребе оружаних снага Федеративне Наоодне Ре-
публике Југославије („Службени лист ФНРЈ", бр. 
32/53 и 1/54) и Решења о ценама стоке, превозних и 
других средстава које ће служити за утврђивање 
месечне најамнике и накнаде имаоцима од којих су 
узета за потребе оружаних снага Федеративне На-
родне Републике Југосл авије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/53 и 1/54). 

Члан 18. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван»а у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р.в.п. бр. 2025 
13. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за. послове народне одбране, 
генерал армије. 

Итев Гошљак, с. р. 

Т А Р И Ф А 
НАЈАМНИНЕ ЗА СТОКУ И ПРЕВОЗНА И ДРУГА 
СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРИВРЕМЕНО УЗИМАЈУ 

ПРИЛИКОМ ВОЈНИХ ВЕЖБИ 

Најамника из члана 2. Правилника о одређива-
њу најамнине и накнаде за стоку и превозна и 
друга средства узета приликом војних Еежби износи, 
и то за: 

1. путничке аутомобиле: 
Динара 
месечно 

од 1000 с т 3 25.800 
преко 1000 до 1500 с т 3 42.000 

„ 1500 до 2000 с т 3 45.900 
2000 еш3 58.500 

2. теренске аутомобиле 44.900 

3. аутобусе: 
са 12 до 23 седишта 346.500 

„ 24 до 31 седишта 363.690 
„ 32 до 39 седишта 454.200 
„ 40 и више седишта — 640.£00 

Најамника из броја 3 ове тарифе одре-
ђена за аутобусе, исплатиће се само ако је —к 
корисник аутобуса привредна организација 
која се бави превозом путника. 

За остале привредне организације на-
јамника за аутобусе, без'обзира на број се-
дишта, износи — — — — — — — — 141.000 

4. теретне аутомобиле: 
носивости до 2 1 48.000 
носивости преко 2 до 3 t 75.000 
носивости преко 3 до 4,5 t — 144.000 
носивости од 5 до 7 t 195.000 
носивости преко 7 t 417.000 

5. специјална возила: 
ауто-радионица — 420.000 
ватрогасни аутомобил — — 330.000 
санитетски аутомобил 60.ООО 
радио-станица — — — — 78.000 
аутомобил за превоз смећа 117.000 
аутомобил за превоз фекалија 198.000 

Најамника за друга специјална возила, као што 
су: аутомобил — компресор, аутом-бил — дезин-
фекциона комора, аутомобил — цистерна за воду, 
аутомобил — цистерна за гориво, аутомобил — ди-
залица од 6 t, аутомобил — хладњача за месо и 
аутомобил — стеница за пуњење акумулатора, 
утврђује се на основу података из књиговодства да-
ваоца" возила, а према времену колико ле возило 
било коришћено за потребе Југословенов народне« 
армије; 

6. ауто-приколице: Динара 
месечно 

носивости до 2 t — — — — 15.000 
носивости преко 2 до 4 t — — — 27.000 
носивости преко 4 до 8 t — — — 87.000 

7. мотоцикле: 
мопед „колибри" — — /— — — 6.300 
до 175 с т 8 — — — — — — — 9 000 
преко 175 до 350 с т 3 — — — — 12 ООО 
од 500 и више ст3 , са приколицом — 16.800 
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Динара 
месечно 

8. бицикле — — — — — — — 2.100 

9. тракторе: 
1) точкаше 

е) еа погоном на петролеј или бензин 
за 1 КЅ јачине мотора — — — 960 

б) са погоном „дизел" за 1 КЅ ја-
чине матора — — — — — — 960 

2) гусеничаре тешке, средње и лаке за 
1 КЅ јачине мотора — — — — 1.800 

10. тракторске приколице: 
од 0,75 t — — — — — — — 3.300 
од i t — — — — — — — — С GOO 
од 1,5 t — — — — — — — — 7.200 
од 2 t — — — — — — — — 8.400 
од 2,5 t — — — — — — —• — 9.000 
од з t — — — — — — — — 10800 
од 5 t — — — — — - - - — — - 15.300 
од 5 t — кипер — — — — — — 16.500 

11. сточна возила: 
1) кола са једном осовином 

чезе (гите) — — — — — 900 
корде (карете) — — — — — 600 
саќе — — — — — — — — 900 
кола са дрвеном осовином — — 900 

2) кола са две осовине 
а) народна кола са канатима 

лака — — — — — — — 2.700 
средња — — — — — — 3.300 
тешка — — — — — — 4.500 

б) народна кола са лотрама 
лака — — — — — — — 3.600 
средња — — — — — — 4.200 
тешка — — — — — — 5.100 

в) шпедитерска кола са федерима 
лака — — — — — — — 4.200 
средња — — — — — — 4.800 
тешка — — — — — — 5.400 

г) шпедитерска кола без фелера 
средња — — — — — 3.900 
тешка — — — — — — 4.200 

д) кола са буретом (сака) —- — 2.400 
ђ) кола са дрвеним осовинама — 2.400 
е) штајерска кола (штајерваген) 4.500 

ж) фијакер — — —_ — — — 4.500 

12. теглећу и товарну стоку: 
1) прва група 

теглећи коњи — тешки и средњи 
и јахаћи коњи — — — — — 10.800 

2) друга група 
теглећи коњи-лаки, муле. мазге и 
магарци црни крупни — — — 9.600 

3) трећа група 
товарни коњи — — — — — 7.200 

4) четврта група 
магарци — сиве муле — — — 2.000 

13. запрежни прибор: 
1) ам кожни — — — — — — 420 
2) ам кожни са камутом — — — 600 
3) ам кудељни — — — — — — 450 
4) седла: ^ 

војнички модел — — — — — 780 
спортски модел — — — — — 780 

5) самари дрвени — — — — — 120 

Динара 
дневно 

14. бродове по BRT, КЅ односно 
по t носивости: 
1) бродове чији су корисници при-

вредне и друге организације: 
бродове на мору за ВИТ — — 
бродове са сопственим погоном, 
на унутрашњим пловним путеви-
ма, за КЅ — — — — — — 
бродове без погона, на унутра-
шњим пловним путевима, по t 
носивости — — — — — — 

2) бродове чији су сопственици гра-
ђанска лица: 
бродове на мору, за ВИТ 
бродове са сопственим погоном, на 
унутрашњим пловним путевима, 
за КЅ — — — — — — — 
бродове без погона, на унутра-
шњим пловним путевима, по t но-
сивости — — — — — — — 

— 350 

175 

30 

— 120 

60 

20 

614. 

На основу члана 3. Уредбе о промету житарица 
и прерађевина од житарица на велико (.,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/58, 29/58, 26/60 и 44/62), Секрета-
ријат Савезног извршног већа за трговину и туриг 
зам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УБИРАЊУ и ПРОДАЈИ УШУРА 

1. Имаоци ушурних млинова, воденица, поточа-
ра, круп ар а и круњача, као и предузећа која врше 
чишћење житарица, уговарају накнаду за извршену 
услугу искључиво у натури (ушур). 

Висина ушура слободно се уговара са сопстве-
шжом житарица. 

2. Имаоци ушур них млинова, воденица, пото-
чара, крупара и круњача, као и предузећа која вр-
ше чишћење житарица, дужни су водити дневник 
ушур а, из кога ће се видети колико је жита ушурно 
прерађено појединим корисницима услуга и коли-
чина жита убраног ушуром. 

Дневник з'шура оверава орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове робног 
промета. 

3. Имаоци ушурних млинова, воденица, пото-
чара, крупара и круњача, као и предузећа која 
врше чишћење житарица, дужни су продати све 
жито ушуром убрано овлашћеном предузећу за 
промет житарица на велико, и то до десетог дана 
у месецу — жито ушуром убрано у претходном ме-
сецу. 

4. Продаја ушуром убраног жита врши се по 
ценама по којима овлашћена предузећа за промет 
житарица на велико купују житарице од пољопри-
вредних произвођачких организација. 

5. На имаоце ушурних млинова, воденица, пото-
чара, крупара, круњача и на предузећа која врше 
чишћење житарица, који поступе противно одред-
бама ове наредбе примениће се казнене мере из 
члана 107. став 1. тачка 1. односно из члана Ш а . 
Уредбе о трговинско^ делатности и трго-винским пре-
дузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61-, 27/61, 6/62 и 16/62), а на од-
говорно лице у привредној организацији — одредбе 
става 4. члана 107. те уредбе. 

Среда, 31. октобар 1962. 
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6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1941/1 
27. октобра 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

615. 

На основу тачке 1. Одлуке а овлашћењу Секре-
таријата Савезног извршног већа за пољопривреду 
и шумарство за доношење прописа о забрани клања 
телади и јагњади („Службени лист ФНРЈ ' , бр. 
25/58), Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство,издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ КЛАЊА 

ТЕЛАДИ И ЈАГЊАДИ 

1. У Наредби одабрани клања телади и јагњади 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 29/58 и 31/61) у тачки 
1. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузетно од одредбе под 1. став 1. ове тачке, 
од 1. новембра 1962. године до 31. јула 1963. године 
може се клати телад расе „буша" преко 40 kg 
живе мере." 

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

Бр. 02-2005/1 
15. октобра 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

616. 

На основу члана 40. тачка 3. и члана 195. став 1. 
Закона о организацији и финансирању социјалног 
осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62) и чла-
н а " ^ . став 2. Закона о здравственом осигурању 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Скупштина Са-
везног завода за социјално осигурање доноси 

О Д Л У К У 
О НАЈМАЊЕМ ИЗНОСУ ПОМОЋИ ЗА ОПРЕМУ 

НОВОРОЂЕНОГ ДЕТЕТА 

1. Износ помоћи за опрему ноеорођеног детета, 
који одређују скупштине комуналних заједница со-
цијалног осигурања на основу члана 82. став 1. За-
кона о здравственом осигурању, не може бити мањи 
од 8.000 динара. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1963 године. 

Бр. 01-10567 
24. октобра 1962. године 

Београд 

Савезни завод за социјално осигурање 

Директор, П отпре дседник, 
Зденко Хас, с. р. др Јерко Радмиловић) с. р. 

617. 
На основу члана 76. Основног закона о заштити 

стоке од сточних зараза („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/54) и члана 17. Правилника о начину ветери-
нарско контроле при превозу стоке и меса и о на-
чину утовара, истовара и претовара стоке и меса 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56 и 44/5-6), Савезна 
управа за послове ветеринарства прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА О СПРОВОЂЕЊУ КОН-
ТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ВЕТЕРИНАРСКО! ИНСПЕК-
ТОРА ПРИ ПРЕВОЗУ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ 
САОБРАЋАЈА ПОШИЉАКА СТОКЕ, СТОЧНИХ 
СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА И ОТПАДАКА, КАО И 

ПРЕДМЕТА КОЈИМА СЕ МОГУ ПРЕНОСИТИ 
СТОЧНЕ ЗАРАЗЕ 

1. У Упутству о спровођењу контроле од стране 
ветеринарског инспектора при превозу средствима 
јавног саобраћаја пошиљака стоке, сточних-сирови-
на, производа и отпадака, као и предмета којима се 
могу преносити сточне заразе (Додатак „Службеног 
листа ФНРЈ", бр. 24/61) у тачки 16. под 5 речи: „све 
земље" замењују се речју: „Холандију". 

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

Бр. 05-1366/1 
25. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за послове 
ветеринарства, 

др Сава Михајловић, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу чл. 27. и 28. Закона о државној упра-

ви („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) у вези 
е чл. 9. и 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 

У САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 
Разрешава се дужности начелника Управе за 

персоналне послове Савезног извршног већа Мило-
рад Зорић, савезни народни посланик и поставља за 
државног подсекретара у Савезном извршном вену. 

Б. бр. 77 
22 октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ 4 , бр. 53/57) и члана 
39. Закона о државној управи („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/56, 44/57 и 22/62) у вези е чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/50 и 25/62), 
Савезио извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТ АРИ ЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 
Поставља се за помоћника секретара у Секре-

тари] ату Савезног извршног већа за информације 
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Јово Капичић, досадашњи амбасадор у Државном 
секретари] ату за иностране послове. 

Б. бр. 79 
30. октобра 1982. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 166. став 1. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) 
у вези е чл. 33. и 78а Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЕР-

СОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА 

Поставља се за начелника Управе за персоналне 
послове Савезног извршног већа Владо Ивковић, 
досадашњи помоћник начелника ове Управе. 

Б. бр. 76 
22. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 11. Уредбе о савезном геоло-
шком заводу („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/60), у 
вези е чланом 33. Уредбе о организацији и ладу Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ГЕОЛО-

ШКОГ ЗАВОДА 
Разрешава се дужности директора Савезног гео-

лошког завода Ивица Гретић, савезни народни по-
сланик.. 

Б. бр. 81 
30. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 11. Уредбе о Савезном геоло-
шком заводу („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/60). у 
вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ГЕО-

ЛОШКОГ ЗАВОДА 
Поставља се за директора Савезног геолошког 

завода инж. Владо Вујовић, досадашњи председник 
Секције за индустрију Савезне привредне коморе. 

Б. бр. 80 
30. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 23. Закона о друштвеном књи-
говсдству („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59 и 30/62) 
у вези е чланом 33. Уредбе о оргаш1зацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ 

ДИРЕКТОРА СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ 
КЊИГОВОДСТВА 

За помоћнике генералног директора Службе 
друштвеног књигозодства постављају се, и то: 

1. Војин Конва линка, досадашњи помоћник ге-
нералног директору Службе друштвеног књиговод-
ства; 

2. Петар Петровић, досадашњи помоћник гене-
ралног финансијског инспектора Службе друштве-
ног књиговодства; и 

3. Никола Петровић, досадашњи помоћник гене-
ралног директора Службе друштвеног књиговодства. 

Б. бр. 78 
30. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, е p. Александар Ранковић, е. Р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник ХЃаоодне Републике Србије" 
у броју 40. од 13. октобра 1962. године објављује: 

Правилник о поступку одобравања чистих сеча 
шума; 

Правилник о начину израде годишњих планова 
газдовања шумама којима газдују организације, 
самосталне установе и државни органи; 

Упутство о обрасцу и начину издавања легити-
мације пољопривредног инспектора; 

Правилник о минималним условима за осни-
вање и о организацији и раду природних лечи-
лишта; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о организацији и раду Државног архива Народне 
Републике Србије; 

Решење о систематизацији радних места У Јав-
ном правобранилаштву Народне Републике Србије; 

Решење о систематизацији радних места Хидро-
метеоролошког завода Народне Републике Србије. 

У броју 41. од 20. октобра 1962. године објављује: 
Закон о изградњи инвестиционих објеката; 
Одлуку о разрешењу једног члана Извршног 

већа Народне скупштине Народне Републике Србије; 
Одлуку о избору и разрешењу судија; 
Одлуку о уважењу оставке народном посланику 

Републичког већа за изборни срез Приштина I: 
Одлуку о разрешењу и избору чланова Савета 

Уметничке академије и савета академија у саставу 
Уметничке академије; 

Одлуку о коришћењу путничких аутомбила у 
друштвеној својини: 

Одлуку о начину преношења обавеза и основа 
них средстава среских завода за социјално осигу-
рање; 
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Одлуку о условима за оснивање комуналног за-
вода за социјално осигурање; 

Одлуку о измени и допуни Одлуке о путничкој 
тарифи на бродовима у унутрашњој пловидби у 
речном саобраћају; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о по-
себним накнадама и плаћању хонорарне наставе и 
васпитне службе у школама и васпитним устано- * 
вама; 

Договор о највишој цени ораха у љусци рода 
1962. године по којој ће се куповати од индивидуал-
них пољопривредних произвођача. 

У броју 42 од 27. октобра 1962. године објављује: 
Решење о разрешењу и избору нових чланова 

факултетских савета Универзитета у Београду; 
Решење о разрешењу и избору нових чланова 

факултетских савета Универзитета у Новом Саду; 
Решење о одређивању броја и именовању пред-

седника и чланова Савета Дирекције за изградњу 
хмдросистема Дунав—Тиса—Дунав; 

Решење о именовању чланова Изборне комисије 
за спровођење избора чланова Скупштине Репу-
бличке заједнице социјалног осигурања радника; 

Решење о привремено^ забрани лова на зечеве; 
Исправку Правилника о начину израде годиш-

њих планова газдовања шумама којима газдују ор-
ганизације, самосталне установе и државни органи. 

УР АДЛИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 32. од 4. октобра 1962. године објављује: 

Уредбу о забрани употребе цијаново дониќ а у 
лову; 

Одлуку о одређивању организација, органа и 
установа који могу оснивати одређене врсте здрав-
ствених установа као чланове својих радних колек-
тива и за извршавање својих задатака; 

Решење о именовању председника секција При-
вредне коморе НР Словеније; 

Решење о разрешењу и именовању директора 
предузећа „Адриа-Авиопромет"; 

Решење о разрешењу и именовању члана Управ-
ног одбора Заједнице ПТТ предузећа у Љубљани. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

^Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 37. од 21. септембра 1962. го-
дине. објављује: 

Упутство о позајмљивању књига међу библио-
текама у Народној Републици Босни и Херцеговини; 

Исправку Одлуке о снижењу и о условима под 
којима се могу ревидирати цене услуга здравстве-
них установа у 1962. години. 

У броју 38. од 28. септембра 1062. године нема 
службеног дела. 

У броју 39. од 5. октобра 1962. године објављује: 
Одлуку о одређивању времена за спровођење 

избора за чланове скупштина комуналних заједница 
социјалног осигурања радника; 

Одлуку о одлагању плаћања доспелих ануитета 
по кредитима одобреним из Републичког инвести-
ционог фонда пољопривредним организацијама за 
улагања у основна средства; 

Одлуку о давању кредита од стране Привредне 
банке НРБиХ непосредном погодбом у 1962. години; 

Одлуку о условима за давање кредита из сред-
става посебних обавезних резерви фондова; 

Решење о оснивању Републичке комисије за 
прихват исељеника-повратника; 

Решење о изменама и допунама Решења о одре-
ђивању броја чланова стручног савета Републичког 
здравственог центра у Сарајеву и броја чланова 
које у стручни савет бирају, именују и делегирају 
одређени органи, установе и организације; 

Решење о измени Решења о оснивању Репу-
бличке арбитражне комисије; 

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора Републичког фонда вода; 

Решење о разрешењу и постављењу Главног 
републичког санитарног инспектора; 

Решење о разрешењу и именовању председника 
Секције за угоститељство и туризам Републичке 
привредне коморе. 

У броју 40. од 12. октобра 1962. године нема 
службеног дела. 

У броју 41. од 19. октобра 1962. године објављује: 
Уредбу о одређивању органа за вршење послова 

из члана 128. Закона о организацији и финансирању 
социјалног осигурања; 

Уредбу о одређивању Савета за просвету НРБиХ 
да потврђује статуте виших школа; 

Уредбу о допунама Уредбе о оснивању Репу-
бличке комисије за признавање одређених права 
из пензијског осигурања; 

Одлуку о року за закључивање уговора између 
здравствених установа и завода за социјално осигу-
рање; 

Одлуку о допуни Одлуке о одређивању висине 
накнада које се плаћају за друмска запрежна во-
зила; 

Одлуку о одређивању Аеродрома „Ортијеш" Мо-
стар за отворено ваздухопловно пристаниште за 
унутрашњи јавни ваздушни саобраћај; 

Решење о укидању Инсталатерске школе са 
практичном обуком за водовод, гасна постројења и 
канализацију у Сарајеву; 

Решење о укидању Школе за ученике у при-
вреди у Кључу; 

Решење о укидању Школе за висококв&лифи-
коване раднике текстилне струке у Дервенти; 

Решење о потврди статутарних одлука факул-
тета Универзитета у Сарајеву; 

Решење о измени Решења о разрешењу и по-
стављењу функционера републичких органа управе; 

Решење о стављању ван снаге Решења о разре-
шењу и именовању директора Републичког завода 
за запошљавање радника; 

Решење о допуни Решења о именовању пред-
седника и чланова Републичке комисије за призна-
вање одређених права из пензијског осигурања. 

У броју 42. од 26. октобра 1962. године објављује: 
Одлуку о одређивању броја и о именовању чла-

нова Савета Музичке академије у Сарајеву; 
Одлуку о одређивању броја и о именовању чла-

нова Факултетско^ савета Техничког факултета у 
Бањалуци;. 

Правилник о полагању посебног испита службе-
ника у звању помоћног лаборанти за признавање 
средње стручне спреме; 

Решење о именовању чланова факултетских са-
вета појединих факултета Универзитета у Сарајеву. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 32. од 5. октобра 1962. године објављује: 

Закон о органима управе у Народној Републици 
Македонији (Пречишћени текст); 

Правилник о минималној техничкој опреми 
димничарске радње; 

Правилник о радним књижицама димничара; 
Правилник о обрасцу легитимације димничара. 
У броју 33. од 10. октобра 1962. године објављује: 
Закон о изградњи инвестиционих објеката; 
Закон о продужењу мандата народних одбора; 
Закон о Завршном рачуну за извршење Буџета 

Народне Републике Македоније за 1961. годину; 
Одлуку о одобравању Завршног рачуна Дру-

штвеног инвестиционог фонда Народне Републике 
Македоније за 1961. годину; 

Одлуку о Завршном рачуну средстава заједнич-
ких резерви Републичког резервног фонда за 1961. 
годину; 

Одлуку о Завршно^ рачуну Републичког резер-
вног фонда за 1961. годину; 

Одлуку о завршним рачунима за 1961. годину 
републичких друштвених (буџетских) фондова који 
немају посебни орган управљања. 

У броју 34. од 20. октобра 1962. године објављује: 
Уредбу о измени Уредбе о саставу и начину 

избора скупштина заједница социјалног осигурања 
радника; 

Решење о сазивању првог заседања Републичке 
заједнице социјалног осигурања радника; 

Исправку Одлуке о просечном нивоу цена услуга 
Здравствених установа. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 20. од 15. августа 1962. године објављује: 

Уредбу о делокругу рада Секретаријата за Ре-
публички буџет и општу управу; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Секретаријата за индустрију Извр-
шног већа Народне скупштине Народне Републике 
Црне Горе; 

Уредбу о допуни Уредбе о оснивању Геолошког 
завода Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о одређивању услова под којима се 
члану рибарске задруге привредни рад у задрузи 
сматра јединим или главним занимањем; 

Одлуку о одређивању услова под којима се 
сматра да осигураник издржава чланове породице 
и да члан породице нема сопствених довољних при-
хода за издржавање; 

Одлуку о стопи доприноса за посечено дрво у 
шумама у грађанској својини; 

Одлуку о саставу и начину избора чланова Са-
вета за просвету и културу Народне Републике 
Црне Горе; 

Одлуку о одређивању процента који се од укуп-
них средстава остварених из доприноса за запошља-
вање радника на подручју Завода за подручја оп-
штина издваја за Републички завод за запошља-
вање радника у 1962. години; 

Решење о утврђивању списка стручњака за вр-
шење здравствене контроле објеката за производњу 
Садног материјала у 1962. години; 

Објаву Републичке изборне комисије о потврђе-
ним кан ди дату рама . ?а избор народних посланика 
Републичког већа Народне скупштине Народне Ре-
публике Црне Горе у изборним срезовима Цетиње I 
и Даниловград I. 

У броју 21. од 25. августа 1962. године објављује: 
Уредбу о измени Уредбе о увођењу заједничке 

службе за републичке органе; 
Упутство о општим мерилима за расподелу до-

хотка у здравственим установама; 
Упутство о општим мерилима за расподелу до-

хотка у оамосталним установама; 
Упутство о документацији коју састављају само-

сталне установе у вези са расподелом дохотка; 
Упутство о документации коју састављају 

здравствене установе у вези са расподелом дохотка; 
Исправку Одлуке о додељивању средстава из 

привредне резерве Републике; 
Исправку Закона е одређивању висине накнаде 

за друмска запрежна возила. 
У броју 22. од 20. септембра 1962. године објав-

љује: 
Одлуку о условима који морају бити испуњени 

за оснивање комуналне заједнице социјалног оси-
гурања радника; 

Решење о сагласности о условима за оснивање 
комуналне заједнице социјалног осигурања радника; 

Извештај Републичке изборне комисије о допун-
ским изборима за народне посланике Републичког 
већа Народне скупштине Народне Републике Црне 
Горе; 

Исправку Уредбе о изменама и допунама Уредбе 
о организацији и раду Секретаријата за индустрију 
Извршног већа Народне скупштине Народне Ре-
публике Црне Горе. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

610. Уредба о изменама Уредбе о промету жи-
тарица и прерађевина од житарица на 
велико — — — — — — — — — 749 

611. Одлука о отварању Конзулата Федера-
тивне Народне Републике Југославије у 
Сан Хозеу, у Коста Рики — — — — 749 

612. Одлука о именовању нових чланова од-
бора Савезног извршног већа — — — 749 

613. Правилник о одређивању најамнине и 
накнаде за стоку и превозна и друга 
средства узета приликом војних вежби 750 

614. Наредба о убирању и продаји ушура — 752 
615. Наредба о допуни Наредбе о забрани 

клања телади и јагњади — — — — 753 
616. Одлука о најмањем износу помоћи за 

опрему новорођеног детета — — — — 753 
617. Упутство о измени Упутства о спровође-

њу контроле од стране ветеринарског 
инспектора при превозу средствима јав-
ног саобраћаја пошиљака стоке, сточних 
сировина, производа и отпадака, као и 
предмета којима се могу преносити сточ-
не заразе — — — — — — — — 753 

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 


