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602. 

На основу члана 13. Закона о организацији на-
учног рада („Службени лист ФНРЈ", бр. 34/57), Са-
везно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИНСТИТУТУ З А И З У Ч А В А Њ Е РАДНИЧКОГ 

ПОКРЕТА 

Члан 1. 
Оснива се Институт за изучаване радничког 

покрета, као самостална научна установа (у даљем 
тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 

Институт: 
Члан 2. 

1) проучава исто-рију радничког покрета народа 
Југославије, историју Савеза комуниста Југосла-
вије и политичку историју народноослободилачке 
борбе, содијали-стичке револуције и савремене бор-
бе у свету за изградњу социјалистичког друштв-а; 

2) прати развој и проучава савремене радничке, 
с о т тја листи ч ке народ ноослободил анке и друге про-
гресивне^ по-крете у свету; 

3) проучава основне проблеме из историје ме-
ђуна.родног радничког покрета и социјализма, а на-
рочито оне који су у непоораној вези са развит-
ком југословенскот социјалистичког покрета; 

4) проучава развој социјалистичке мисли, као 
и идејно-теоретске и програмске концепције у са-, 
временим радничким, соди ј алис тичким и другим 
про^песивним покрети,ма; 

5) објављује дела истакнутих представника и 
теоретичара содијалистичких и прогресивних по-
крета; 

6) објављује и саопштава резултате свог рада и 
научног истраживања, врши анализе поједи,них 
проблема из области своје делатности и обрађује и 
сређује добивене податке; 

7) организује и подстиче изучавање проблема 
из свог делокруга и у том смислу даје предлоге и 
усклађује своју делатност са одговарајућим науч-
ним и другим институција ма, развија и спроводи 
разноврсне облике научно-популарног и идејно-ва-
спитнОг рада са подручја свог истраживања; 

8) унапређује методе стручног и научи оистра-
живачког рада научних дисциплина којима се бави, 
и ради на усавршаван^ научних радника и при-
према-њу стручног и научног кадра; 

9) развија у земљи и иностранству научну и 
стручну сарадњу са установама, организацијама и 
поје данцима који се баве сродном научно-стручном 
пр об л ематик ом. 

Члан 3. 
У циљу остваривања својих задатака Институт: 
1) прикупља, стручно обрађује и чува изворну 

грађу и другу документацију о историји радничког 

покрета нар-ода Југославије и Савеза комуниста Ју-
гослава је; 

2) организује центар документације о развитку 
и савременим друштвено-политичким и идеоло-
шким кретањима у радничким, социјалистичким, 
народноослободилачким и другим прогресивним по-
кретима; 

3) организује научна саветовања, семинаре, ди-
скусије и друге облике рада ради унапређивања 
ове научне области и учествује на одговарајућим 
научним скуповима у земљи и у иностранству; 

4) издаје сопстве-не публи,кације и објављује 
научне радове, документе и друге материјале из 
области свог рада; 

5) обезбеђује матери јалне и друге услове неоп-
ходне за нормалан научноистраживачки и стручни 
рад. 

Члан 4. 
Институт има потребан број научних и струч-

них сарадника. 

Члан 5. 
Институт има редовне и дописне чланове. 
Редовни и дописни чланови Института могу 

бити и страни држављани. 

Члан 6 
Редовни чланови Института могу бити научни 

и јавни радници чији објављени науч,ни радови 
или делатност уживају опште признање и имају 
нарочити значај за предмет научно-истраживачког 
рада. Института. 

Дописни чланови Института могу бити научни, 
стручни и други јавни радници чији објављени на-
учни или стручни радови односно делатност пред-
стављају допринос научио-теоретоком расветљава-
њу основних проблема из историје и савремене бор-
бе за со-цијализам 

Члан 7. 
Редовни и дописни чланови учествују у раду 

Института у складу са правима која стичу избором. 
Бчиже одредбе о правима и дужностима ових 

члано-ва садрже правила Института. 

Члан 8. 
Институт може имати и-почасне чланове. 
Почасни чланови Института могу бити истак-

нуте политичке личности, вође раднички,х, сснција-
листичких, народноослободилачких и других про-
гресивних по-крета, истакнути теоретичари соција-
листичке мисли и заслужни јавни радници и борци 
за социјализам. 

Члан 9. 
Начин избора редовних, дописних и почасних 

чланова Института утврђују правила Инст,итута. 
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Члан 10. 
Институтом управљају: савет, управа и дирек-

тор Института. 

Члан 11. 
Савет Института може имати до 25 чланова. 
Две трећине чланова савета именује Савезно 

извршно веће на предлог централних органа Саве-
за синдиката Југославије, Социо алистичког савеза 
радног народа Југославен је и Савеза комуниста - .Ју-
гослава е а једну трећину бира научео-стручни ко-
лектив Института. 

Директор је члан савета Института по свом по-
ложају. 

Члан 12. 
Управа Института може имати до 9 чланова. 
Управу Института сачињавају директор и одре-

ђени број чланова, које из своје средине бира ко-
лектив. 

Члан 13. 
Директор Института непосредно руководи цело-

купним радом Института. 
Директора поставља Савезно извршно веће на 

предлог савета Института. 
Директор може имати помоћнике. 

Члан 14. 
Институт се финансира по савезним прописима 

о финансирању самосталних установа. 

Члан Кј. 
Средства за извршавање задатака Института 

обезбеђују се: 
1) из прихода од сопствене делатности; 

'2) из дотација и средстава федерације. 

Члан 16. 
Ближе одредбе о организацији и раду Инсти-

тута садрже правила Института.. ' 

Члан 17. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

У „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 249 

26. септембра 19-61, године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

603. 

На основу тачке 6. став 2. Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ријат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ 
МОГУ ПОВИШАВАТИ ПОСТОЈЕЋЕ ПРОДАЈНЕ 

ЦЕНЕ 
1. Произвођача организације не могу повиша-

вати постојеће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) све врсте предива, осим предива од кудеље, 
лана, јуте, сисала, маниле и кокоса; 

2) памучне тканине; 
3) вунене тканине; 
4) тканине од цел-влакна; 

5) тканине од синтетичких предива; 
6) тканине од вештачке свиле. 
2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 

тачке 1. ове наредбе, подразумевају се цене по ко-
јима су произвођача организације продавале од-
носне производе до дана ступања на снагу ове на-
редбе. 

3. Цене за производе из тачке 1. ове наредбе 
не могу се повишавати у року од 6 месеци од д^на 
ступања на снагу ове наредбе, ако се у том року 
за поједине производе односно групе производа 
друкчије не одреди. 

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

Бр. 5960/1 
27. септембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

604. 

На основу тачке 1. Одлуке о овлашћењу Се-
кретаријата Савезног извршног већа за законодав-
ство и организацију за доношење прописа о спро-
вођењу избора за прве органе управљања у 
осигуравајућим заводима и заједницама осигурања 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 38/61), Секретаријат 
Савезног извршног већа за законодавство и орга-
низацију 'прописује 

У ПУ т с т в о 
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ОДНОСНО ИМЕНО-
ВАЊУ ПРВИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА У ОСИГУ-
РАВАЈУТШМ ЗАВОДИМА И У ЗАЈЕДНИЦАМА 

ОСИГУРАЊА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
1. Избори односно именовања првих органа у-

прављања у осигуравају ћим заводима, заједницама 
осигурања и Југословен ској заједници осигурања 
спроводе се по одредбама овог упутства. 

II. ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊА ПРВИХ ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА У ОСИГУРАВАЈУЋИМ ЗАВОДИМА 

1. Избори за чланове скупштине осигуравајућих 
завода 

а) Расписивање и одржавање избора 
2. Избори за чланове прве скупштине осигура-

ва јућих завода (у даљем тексту: скупштина завода) 
извршиће се најдоцније до 31. децембра 1961. године. 

У року из става 1. ове тачке републичко извр-
шно веће одредиће за територију народне републике 
време у коме се морају одржати избори за чланове 
скупштине завода-

У року који одреди републичко извршно веће, 
савет општинског народног одбора надлежан за 
послове опште управе на чијем се подручју налази 
седиште завода одредиће дан избора за чланове 
прве скупштине завода. 

/ 

б) Одређивање броја чланова скупштине завода 
3. На изборима за прву скупштину завода би-

раће се од 15 до 60 дланова, и то по привредним 
гранама, а сразмерно учешћу осигураника у укуп-
ној премији осигурања на подручју осигуравајућег 
завода (у даљем тексту: завод). 

4. Народни одбор који је основао завод, одлу-
ком о оснивању или посебним актом који се мора 
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донети у року од 15 дана од дана доношења одлуке 
о оснивању завода, одредиће, у складу са одредбама 
члана 38. Закона о осигуравајућим заводима и за-
једницама осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/61) — (у даљем тексту: Закон), укупан број чла-
нова скупштине завода, број чланова скупштине 
које бирају осигурани^ појединих привредних гра-
на, као и број чланова скупштине које именује 
народни одбор, а у границама броја из тачке 3. 
овог упутства. 

Ако су два или више општинских народних 
одбора основали заједнички завод, они ће актом о 
оснивању споразумно одредити укупан број чланова 
скупштине завода, број чланова скупштине завода 
које бирају осигураници појединих привредних гра-
на, укупан број чланова скупштине које имену ЈУ 
народни одбори, као и број чланова које именује 
сваки од народних одбора који су заједнички осно-
вали завод. 

5. Број чланова скупштине завода које -бирају 
осигураници распоређује се по привредним гранама 
тако што се за поједину грану одређује онај број 
чланова скупштине који је сразмеран учешћу ^.од-
носне гране у укупној премији осигурања утврђеној 
према последњим званичним подацима о наплаћеној 
премији за 1960. годину на подручју завода. 

6. Привредне гране, у смислу овог упутства, јесу: 
1) грана индустрије, која обухвата оситуранике 

— привредне организације из области индустрије, 
грађевинарства и рударства; 

2) грана пољопривреде и шумарства, која обу-
хвата осигураник — привредне организације из 
области пољопривреде, шумарства, рибарства и лова; 

3) грана саобраћаја, која обухвата осигурани ке 
— привредне организације из области саобраћаја и 
веза (друмски, железнички, поморски, речни, језер-
ски, ваздушни и поштанско-телеграфско-телефон-
ски саобраћај); 

4) грана трговине и угоститељств а, која обухва-
та осигураник — привредне организације из обла-
сти промета робе, угоститељства и туризма; 

5) грана стамбено-комуналних делатности, која 
обухвата осигурани ке из области стамбене, кому-
налне, просветне, културне, социјалне и јавне де-
латности, који су друштвена, правна лица односно 
државни органи. -

Избор чланова скупштине завода врше и оси-
гура шили — грађани и грађанска правна лица. 

7. ОсигуРанинима, у смислу овог упутства, сма-
трају се друштвена правна лица и грађанска правна 
лица која су са заводом закључила уговор о оси-
гурању имовине или лица и која су по том осигура-
њу платила премију за 1960. годину, као и грађани 
који су са заводом закључили уговор о осигурању 
имовине или лица за 1961. годину и који су платили 
доспелу премију за ту годину. 

У случају колективног осигурава осигурани-
ком, у смислу овог упутства, сматра се лице (физич-
ко или правно) на чије име гласи полиса. 

в) Изборне јединице 
8. Избори за чланове скупштине завода врше се 

по изборним јединицама. 
Изборне јединице образују се, по правилу, тако 

да обухватају више привредних организација, исте 
или сродне врсте, друштвених правних лица и ор-
гана, односно више осигураника-грађана и грађан-
ских правних лица, према њиховом седишту одно-
сно месту становања. ' 

9. Савет општинског народног одбора надлежан 
за послове опште управе на чијем се подручју на-
лази , сед иште завода, одређује колико ће се избор-
них јединица образовати на његовом подручју, који 
осигура ници припадају појединим изборним једини-
цама и колики број чланова скупштине завода би-

рају поједини осигураници у одређеној изборној 
јединици. 

10. Ако у појединој привредној грани на под-
ручју завода за који се према учешћу осигураника 
у укупној премији осигурања бирају два или више 
чланова скупштине завода, има и таквих осигура-
н и к који на основу учешћа у укупној дремији 
односне гране имају право на избор најмање једног 
члана скупштине, ти осигураници сачињаваће по-
себну изборну јединицу и бираће број чланова 
скупштине сразмеран њиховом учешћу у укупној 
пр еми ји односне привредне гране на подручју за-
вода. , Остали осигураници ове привредне гране на 
подручју завода бирају преостали број чланова 
скупштине завода, и то у једној или више избор-
них јединица. 

11. Ако на подручју завода у појединој при-
вредној грани ниједан од осигураник не испуњава 
услове да самостално бира једног или више чланова 
скупштине завода, сви осигураници те привредне 
гране бираће број чланова скупштине одређен за 
односну привредну гра-ну за подручје завода, и то 
у једној или више изборних јединица. 

г) Бирачко право 
12. Б креч ко право за избор чланова скупштине 

завода које бирају осигураник по изборним једи-
ницама, имају делегати осигураштка, ако уживају 
опште бирачко право. 

Сваки осигураник има право на број делегата 
сразмеран његовом учешћу у премији оситураника 
об ухваћених изборном јединицом/ 

13. Избор делегата врши највиши орган управ-
љања осигураника ј-авним гласањем, ако тај орган 
друкчије не одреди, односно старешина државног 
органа, ако је он осигураник. Писмени извештај о 
томе доставља највиши орган управљања односно 
старешина народном одбору који је основао завод. 

14. Орган управе народног одбора надлежан за 
послове опште управе одређује колико се делегата 
укупно бира у односној изборној јединици и колико 
делегата има право да бира сваки осигураник. 

15. Ако један осигураник — привредна органи-
зација самостално бира једног или више чланова 
скупштине завода, бирачко право за избор чланова 
скупштине завода имају чланови највишег органа 
управљања осигураник^ 

16. Осигурани ци — грађани имају бирачко пра-
во за избор чланова скупштине' завода ако имају 
опште бирачко право. 

Ако осигураници — грађани и гр-ађанска правна 
лица бирају два или више чланова скупштине за-
вода, могу се образовати две или више изборних 
јединица. 

ду Кандидовање и избор чланова скупштине завода 
17. Кандидован^ и избор чланова скупштине 

завода врши се на скупштини делегата у појединим 
изборним јединицама. 

18. Дан избора и место одржавања скупштине 
делегата одређује и скупштину сазива орган управе 
народног одбора надлежан за послове опште управе, 

О месту и .,времену одржавања скупштине де-
легата обавештава ју се сви делегати писменим по-
зивом. 

19. Ако један осигураник — привредна органи-
зација самостално бира једног или више чланова 
скупштине завода, кандидован^ и избор чланова 
скупштине врши се ва седници највишег органа 
управљања осигураник, коју сазива председник 
тог органа управљања. 

20. Осигурани^ — грађани и грађанска правна 
лица врше кандидошње и избор чланова скупштине 
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Шведа ша збору одигурвдака, који сазива орган у-
праве народног одбора надлежан за послове опште 
управе. 

Збор осигураник^ — грађана и грађанских прав-
них лапца одржава се у седишту завода. Зборови 
етмгураехжа могу се одржавати и ван седишта за-
вода, ако у односној привредној греши има више 
изборних једие-ица. 

21. У огласу о сазивању збора осигураним — 
грађана и грађанских правних лица мора се навести 
циљ сазивања збора, место и време његовог одржа-
вања и позив осигураницима да за лица која желе 
кандидовати за чланове скупштине завода донесу 
писмене доказе о томе да та лица имају опште би-
рачко право и да су осигурана. 

Оглас мора бити истакнут на огласној табли 
завода и на огласним таблама народних одбора оп-
штина за чије је подручје завод основан. 

22. За члана скупштине завода не може бити 
и-забрано лице које нема опште бирачко право, а 
за члана скупштине завода кота бирају осигураници 
— грађани и грађанска правна лица не може бити 
изабрано ни лице које није осигураник. 

23. Скупштину делегата и збор оситураника 
ливара представник наредног одбора, а скупштину 
највишег органа управл^ња — председник тог ор-
гана. 

Скупштина делегата, збор осигураника и најви-
ши орган управљања на својој седмици бирају 
председника, заплени чара и два оверача записника, 
као и изборну комисију од 3 до 5 -чланова. Избор 
^чланова комисије врши се тајним гласањем, ако 
скупштина делегата, збор осигураник односно нај-
ш ш и орган управљања осигурашжа -друкчије не 
одлучи. 

24. Сваки члан скупстине делегата, учесник 
збора осигураника односно сваки члан највишег ар-
та иа управљања има право да кандидује онолико 
лица за чланове скулпгигое завода колико ое чла-
нска- Фира у изборној јединици:. 

Изборна комисија после завршеног кандидова-
ња саставља списак свлак дредложеиих кандидата, 
према реду којим су кандидовати. 

У списак кандидата -изборна комисија неће уне-
ти лица која према тачки 22. овог упутства не могу 
бити бирана. 

26. Пошто изборна комисија оа стави списак кан-
дидата, приступа се избору. 

Ако је број кандидата по списку једнак броју 
чланова скупштине завода које бира скупштина де-
легата, збор осигураник или највиши орган управ-
љања, гласање за чланове скупштине врши се јав-
но, осим ако скупштина, збор осигураник односно 
највиши орган управљања друкчије не одлучи. 

Ако се гласање врши јавно, изабранима се сма-
трају сви кандидати из списка кандидата за које 
је гласало више од половине присутних чланова 
скупштине, збора осигураник односно највишег 
органа управљања. 

Ако је број кандидата по списку кандидата ве-
ћи од укупног броја чланова скупштине који се 
бирају, избор чланова скупштине врши се тајним 
гласањем помоћу гласачких листића. 

Гласачке листиће саставља изборна комисија 
'Одмах по завршетку кандидован^. 

У гласачки лист уносе се имена свих цредло-
жених кандидата, према реду њиховог кандидо-
ван^. 

26. У просторији у којој се врши гласале мо-
рају бити: сто са изборним материјале^, онолико 
гласачких листића колико има бирача и гласачка 
кутија у коју се спуштају гласачки листићи. 

У пјроспојрији у којој се врши гласање мора 
бити изложен на видном месту списак имена свих 
кандидата. 

27. Кад бирач уђе у просторију у којој се врши 
гласање, он казује своје име пр ед седницу изборне 
комисије, Јад ји проверава да ли је би,рач изабран 
за делегата скупштине односно да ли је члан нај-
вишег органа управљања. 

Председник сваком бирану предаје гласачки ли-
стић и објашњава му начин гласања. 

28. На гласачком листићу бирач кандидате за 
које гласа означава на та ј начин што заокружава 
бројеве испред имена кандидата за које гласа. Би-
рач гласа за онолике кан ди дата колико се чланова 
скупштине бира. Бирач чје мотке на гласачком ли-
стићу доатисива^ги имена лица за која жели да 
гласа. 

Затим бирач пресавија "гласачки листић, при-
лази стопу где се налази председник, показује пред-
седнику да хима само један гласачки листић и спу-
шта га у кутију за гласање. После тога бирач на-
пушта гласачко место. 

29. Ако је бирач неписмен, може доћи на би-
ралиште са лицем које је писмено и које ће по 
његовом налогу заокружити бројеве испред имена 
кандидата за које бирач гласа, али ће гласачки 
листић спустити у кутију сам бира.ч. 

30. По закљученом гласању изборна комисија 
утврђује колико је бирача било, колико их је гла-
сало и колико је гласова добио који кандидат Ове 
чињенице изборна комисија записнички у т в р д е . 

За чланове скупштине сматра се да су изабрани 
оки кандидати који су добили највећи број гласова. 

31. Ако је бирач означио већи број кандидат-а 
него што износи број члаткжа скупшти-не које треба 
изабрати, прили-ком утв^ива-ња резултата гласања 
узеће се у обзир само онај број кандидата који те 
ј-еднак броју чланова скупштине које о^еба иза-
берете, рачунај ући од кандидата који је као први 
означен од страсне бирача у гласачком листићу. 

32. Изборна комисија проглашава одмак резул-
тат избора и сваком изабраном кандидату издаје 
уверење о томе да је изабран. V уверењу се озна-
чава у којој је привредној грани кандидат изабран. 

О резултату гласања изб^пна комисија изве-
штава општински народни о^.брр на чијем је под-
ручју с-едиште завода, односно срески народни одбор 
— ако је он основао завод. 

2. Имсноваке чланова скупштине завода, 
33. Народни одбор који је основао завод одно-

сно општински народни одбори који су основали 
заједнички завод, именоваће на заједничкој седни-
ци оба већа у року од 30 дана од дана утврђирања 
броја чланова скупштине онај блој чланова с ^ п -
штине које именује народни одбор у смислу тачке 
4. овог упутства. 

3. Прво заседање скупштине зав^а, 
избор председника скупштине и 

управног одбора завода 
34. Прво заседање скупштине завода сазива 

председник народног одбора који је основао завод, 
у року од 10 дана од дана извршења избора. 

До избора председника скупштине првим засе-
дањем руководи најстарији члан скупшти-не. 

35. На црвом заседању скупштина завода: 
1) бира записничара и два оверача записника; 
2) решава о правилност избора на основу из-

вештаја верификационе комисије и потврђује ман-
дате чланова скупштине 
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3) бире предводника, потачЈедседаиха и секрета-
ра с к у т р з т ; ^ 

/ ^ 4). утврђује чланова управног одбора и би-
ра управни одбор. 

'Записничар не мора бити члан скупштине. 
Рада утврђивања исцрпеност мандата својих 

чланова, скупштина из своје средине бира верифи-
кациону комисију од 3 др 5 чланова. 

Верификациона комисија испитује правилност 
уверења издатих од стране изборне комисије и под-
носи свој извештај скупштини, која о њему решава. 

36. Избор предоедникЈа, потпредседгожа и секре-
тара скупштине завода врши се јавно, дизањем ру-
ке, ако скупштина друкчије не одлучи. 

37. Пошто скупштина завода утврди број чла-
нова управног одбора завода, она бира изборну ко-
мисију за руковођење изборима за чланове управног 
одбора. Изборна комисија састоји се од председника 
и два члана. 

Избор комисије врши се јавно, дизањем руке, 
ако скупштина друкчије не одлучи. 

38. Изборна комисија објасниће члановима скуп-
штине завода да сваки члан скупштине може усмено 
предложити једног кандидата за члана управног 
одбора, а група од 10 чланова скупштине — највише 
онолико кандидата колико се бира чланова, и по-
зваће их да предложе кандидате. 

По завршеном предлагању кандидата изборна 
комисија сачиниће списак пред лож ени х кандидата, 
и то по реду којим су они били предложени, про-
читаће списак кандидата и одмах ће припремити 
гласачке листиће за гласање. 

39. У погледу начина гласања и утврђивања 
резултата гласања при избору чланова управног 
одбора, сходно се примењују одредбе овог упутства 
о начину гласања и утврђивању резултата гласања 
црн избору чланова скупштине за-вода. 

4. Постављење директора завода 
40. Директора завода поставља народни одбор на 

заједничкој седници оба већа, по прописима који 
важе за постављање директора привредних пре-
дузета. 

Ако су завод основали два или више општин-
ских народних одбора, директора завода поставља 
општински народни одбор на чијем се подручју на-
лази седиште завода, у сагласности са општинским 
народним одборима са којима је основао заједнички 
завод. 

5. Избор чланова савета радног колектива пословне 
јединице и чланова савета радног колектива завода 

а) Избор чланова савета радног колектива 
пословне јединице 

41. Бирачко право за избор чланова савета рад-
ног колектива пословне јединице завода односно 
право да буду бирани за члана савета радног ко-
лектива пословне јединице, и ш ју сви радници и 
службеници пословних јединица завода који су у 
сталном радном односу и који раде у тој послов-
ној јединици, ако имају опште бирачко право. 

42. Скупштину радника и службеника пословне 
јединице завода за избор чланова савета радног 
колектива пословне јединице сазива синдикална 
подружница у коју су учлањени радници и слу-
жбеници пословне јединице. 

Дан одржавањ-а скупштине мора се објавити на 
видном месту у згради пословне јединице завода 
најдоцније на 8 дана пре дана избора. 

43. Скупштину пословне јединице отвара пред-
седник синдикалне подружнице и позива скупшти-

ну да изабере изборну комисију ноја се састоји од 
председника и 2 до 4 члана. 

Изборна комисија бира се јавно, дизаЈњем руке, 
еко скупштина друкчије не одлучи. 

44. Изборна комисија руководи изборима за чла-
нове савета радног колектива пословне јединице. 

45. У савет радног колектива бира се од 5 до 
15 чланова. 

Скупштина радника и службеника пословне је-
динице одређује број чланова савета радног колек-
тива пословне јединице. 

46. Изборна комисија објасниће да сваки радник 
и службеник пословне јединице може усмено пред-
ложити највише једног кандидата за члана савета 
радног колектива пословне јединице, а група од 5 
радника и службеника — највише онолико канди-
дата колико се чланова бира у савет радног ко-
лектива, и позваће раднике и службенике да пред-
ложе кандидате. 

47. По завршеном предлагању кандидата избор-
на комисија сачиниће списак предложених канди-
дата, и то по реду којим су предложени, прочитаће 
списак кандидата и одмах ће припремити гласачке 
листиће. 

У погледу начина гласања и утврђивања ре-
зултата гласања при избору чланова радног колек-
тива пословне јединице сходно се примењују од-
редбе овог упутства о начину гласања и утврђивању 
резултата гласања при избору чланова скупштине 
завода. 

48. Чланови савета радног колектива пословне 
јединице бирају из својих редова председника, пот-
председеика и секретара савета. 

49.,^ пословним јединицама које немају више 
од ^ 'радника и службеника не бира се савет радног 
ксу^ектива, него права и дужности савета радног 

колектива пословне јединице врше сви чланови 
рад нот колектива који имају бирачко право. 

б) Избор чланова савета радног колектива завода 
50. У заводу који има две или више пословних 

јединица, чланове савета радног колектива завода 
бирају делегати радника и службеника пословних 
јединица завода на својој скупштини. 

51. Радници и службеници пословних јединица 
завода бирају на сваких 5 радника и службеника 
једног делегата. 

52. Кандидован^ и избор делегата за избор чла-
нова савета радног колектива завода врши скупшти-
на радника и службеника пословне јединице на 

,начин који је овим упутством предвиђен при избо-
ру чланова савета радног колектива пословне је-
динице. 

53. Скупштина радника и службеника посл-овне 
јединице завода издаје изабраним делегатима уве-
рења о томе да су изабрани за делегате. 

54. Скупштину делегата за избор чланова савета 
радног колектива завода сазива и њено заседање 
отвара председник синдикалне подружнице послов-
не јединице у седишту завода. 

Позив за скупштину мора бити писмено саоп-
штен свим изабраним делегатима најдоцније на 8 
дана пре дана за који је сазвана скупштина.^ 

55. У погледу кандидован^, гласања и утврђива-
н а резултата избора за чланове савета радног ко-
лектива завода сходно се примењују одредбе овог 
упутства о начину кандидован^, избора и утврђи-
вања резултата при избору чланова савета радног 
колектива дословне јединице завода. 

Дно у заводу нема више од једне пословне је-
динице, на избор чланова савета радног колектива 
завода сходно ће се примењивати одредбе Овог 

ч 
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упутства о избору чланова савета радног колектива 
пословне јединице. 

III. ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊА ПРВИХ ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА У ЗАЈЕДНИЦАМА ОСИГУРАЊА 

1. Одређивање броја чланова скупштине 
56. Републичко извршно веће које је основало 

заједницу осигурања одредиће у року од 30 дана 
од дана оснивања заједнице укупан број чланова 
скупштине заједнице, број чланова скупштине за-
једнице које именује републичко извршно веће 
(члан 63. став 3. Закона) и број чланова скупштине 
заједнице које ће бирати скупштине појединих за-
вода удружених у заједници осигурања.' 

Укупан број чланова скупштине заједнице оси-
гурања не може бити већи од 60. 

57. Број чланова скупштине заједнице осигу-
рања које бирају скупштине завода одређује ре-
публичко извршно веће сразмерно учешћу поједи-
них завода у укупној премији осигурања свих за-
вода удружених у заједница осигурања према по-
дацима о плаћеној премији у 1960. години. 

2. Именовање чланова скупштине од републичког 
извршног већа 

58. Републичко извршно веће које је основало 
заједницу осигурања именоваће одређени број чла-
нова скупштине заједнице осигурања у року од 10 
дана од дана одређивања броја чланова скупштлне 
заједнице осигурања, у смислу тачке 56. овог упут-
ства. 

3. Избор чланова скупштине заједнице 
59. Скупштине завода извршиће избор чланова 

скупштине заједнице осигурања које оне бирају, у 
року од 15 дана од дана одређивања броја чланова 
скупштине заједнице осигурања. 

60. У погледу начина кандид ов а ње, избора и 
утврђивања резултата избора за чланове скупшти-
не заједнице осигурања које бирају скупштине за-
вода, сходно се примењују одредбе овог упутства 
о начину кандидовања, избору и утврђивању ре-
зултата при избору чланова управног одбора завода. 

61. Изборна комисија скупштине завода за из-
бор чланова скупштине заједнице осигурања издаје 
изабраним члановима скупштине уверење о томе да 
су изабрани и списак изабраних чланова доставља 
републичком извршном већу у року од 3 дана од 
дана избора чланова скупштине заједнице осигу-
рања. 

4. Избор чланова управног одбора заједнице 
62. Републичко извршно веће сазива скупштину 

заједнице осигурања у року од 15 дана од избора 
чланова скупштине заједнице осигурања. 

Позив за скупштину мора бити писмено саоп-
штен члановима скупштине најдоцније на 8 дана 
пре дана за који је сазвана скупштина. 

63. Скупштину отвара и њеним радом руководи 
до избора комисије за избор чланова управног од-
бора заједнице, најстарији члан скупштине. 

Скупштина одређује број чланова управног од-
бора заједнице осигурања. 

64. У погледу рада прве седнице скупштине за-
једнице осигурања, избора комисије за избор чла-
нова управног одбора заједнице, кандидовања, гла-
сања и утврђивања резултата избора сходно се при-
мењују -одредбе овог упутства о начину рада, из-
бора комисије за избор чланова управног одбора, 
кандидован^ и гласања, као и утврђивања резул-
тата при избору чла-нова управног одбора завода. 
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5. Постављење директора заједнице осигурања 
65. Директора заједнице О ^ З ^ а њ Г ^ ^ Ј С т Ш ^ а 

републичко извршно ,веће које је основало за једни-4 

цу осигурања. 
Републичко извршно веће може тражити од 

скупштине заједнице осигурања да му она пред-
ложи једно или више лица за директора. 

6. Избор чланова савета радног колектива 
заједнице осигурања 

66. У погледу избора чланова савета радног ко-
лектива заједнице осигурања сходно се примењују 
одредбе овог упутства о начину избора за чланове 
савета радног колектива пословне јединице завода. 

IV. ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊА ОРГАНА УПРАВ-
ЉАЊА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ОСИГУРАЊА 
67. Републичка извршна већа дужна су обаве-

стити Савезно извршно веће до 1. децембра 1961. 
године о томе да ли су основала заједницу осигу-
рања, као и о томе колико је завода основано на 
територији народне републике, са податком о седи-
шту завода. 

На основу извештаја републичких извршних 
већа Савезно извршно веће ће одредити укупан 
број чланова скупштине Југословенске заједнице 
осигурања, број чланова скупштине које ће оно 
именовати, број чланова скупштине које ће бирати 
свака заједница осигурања и број чланова које ће 
бирати скупштине завода који се непосредно удру-
жују у Југословенску заједницу осигурања. 

68. Број чланова скупштине Југословенске за-
једнице осигурања које бирају скупштине заједни-
ца осигурања односно скупштине завода, Савезно 
извршно веће одређује сразмерно њиховом учешћу 
у укупној премији осигурања наплаћеној на тери-
торији Југославије у 1960. години. 

69. У погледу избора чланова скупштине Југо-
словенске заједнице осигурања које бирају скуп-
штине заједница осигурања односно скупштине за-
вода, сходно се примењују одредбе овог упутства 
о избору чланова управних одбора завода. 

70. Изабраним члановима скупштине Југословен-
ске заједнице осигурања издаје се уверење о томе 
да су изабрани за члана скупштине. 

71. Скупштину Југословенске заједнице осигу-
рања сазива Савезно извршно веће. 

Позив за скупштину мора бити писмено достав-
љен свим члановима скупштине. 

72. у погледу избора чланова управног одбора 
Југословенске заједнице осигурања сходно се при-
мењују одредбе овог упутства о избору чланова 
управног одбора завода. 

73. Генералног директора Југословенске зајед-
нице осигурања поставља Савезно , извршно веће. 

Савезно извршно веће може затражити од скуп-
штине Јутословенске заједнице осигурања да му 
предложи једно или више лица за генералног ди-
ректора. 

74. Радници и службеници Југословенске зајед-
нице осигурања бирају савет радног колектива Ју-
гословенске заједнице осигурања. 

75. У погледу избора чланова савета Југосло-
венске заједнице осигурања сходно се примењују 
одредбе овог упутства о начину избора чланова 
савета радног колектива пословне јединице завода. 
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V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
76. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бар. 978 

3. октобра 1961. године 
Београд 

Секретар 
за законодавство и организацију, 

Џемал Биједић, с. р. 

605. 

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

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ УЧЕШЋА 
КОРИСНИКА КРЕДИТА У ТРОШКОВИМА ИН-
ВЕСТИЦИЈА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ КОЈЕ 
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 

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

у трошковима инвестиција у о б л а с т пољо-
привреде које се финансирају ио средстава Општег 
инвестиционог фонда („Службени л-ист ФНРЈ", бр. 
15/61 и 28/61) у тачки 1. став 3. под 4. у одредби под 
а) речи: „1. октобра" замењују се речима: „31. де-
цембра", 

У одредби под б) речи: „као и за опрему наве-
дену у овом ставу под а), ако се ова опрезна набав-
ља и за њу кредит користи локале 1. октобра 1961. 
године" и зарез испред њих бришу се. 

2. Ова одлука ступа ва снагу дадем објавл^и-
вањџ у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 142 
2в. септембра 1961. године 

Беокрад 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
Генерални Председник 
директор, Управног одбора, 

Никола Кмезић, с. р, Крсто Попивода, с. р. 

606. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у вези 
са тачком 7. Одлуке о одобравању кредита путем 
непосредне погодбе из средстава Општег инвести-
ционог фонда у 1961. години за инвестиције у обла-
сти пољопривреде („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/61), Управни одбор Југословеиске пољопривредне 
банке прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА 
З А ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА ПУТЕМ НЕПОСРЕД-
НЕ ПОГОДБЕ И З СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕ-
СТИЦИОНОГ ФОНДА У 1961. ГОДИНИ З А ИНВЕ-

СТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
1. у Упутству о ближим условима за одобра-

вање кредита путем непосредне пкхгодбе из сред-
става Општег инвестиционог фонда ^у 1961. години 
за инвестиције у области пољопривреде („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 18/61 и 28/61) у тачки 2, став 3. 
речи: „1. октобра" замењују се речима: „31. децем-
бра". 

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање V , ,^^жбсном листу ФНРЈ". 

О. бр. 141 
28. септембра 1961. године 

Бео-град 

Југословен ска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Генерални Председник 
директор, Управног одбора, 

Никола Кмезић, с. р. Крсто Попивода, с. Рј 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

ка 4. Уставног закона, а на предлог државног секре-
тара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМО-
ЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ВЕНЕЦУЕЛИ 

I 

Поставља се 
Лазар Удовички, досадашњи изванредни посла-

ник и опуномоћени министар Федеративне Народне 
Републике Југославије за изванредног и опуномо-
ћеног амбасадора Федеративне Народне Републике 
Југославије у Венецуели. 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

III 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 11 
30. августа 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ ПО-
СЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ 
У НЕМАЧКОЈ ДЕМОКРАТСКОЈ РЕПУБЛИЦИ И О 
ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И 
ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ У НЕМАЧ-

КОЈ ДЕМОКРАТСКОЈ РЕПУБЛИЦИ 

I 

Опозива се 
Митја Бошњак са дужности изванредног по-

сланика и опуномоћеног министра ФНРЈ у Немач-
кој Демократском Републици, 
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II 
Поставља се 
Ђура Јовић, досадашњи опуномоћени министар 

у Државном секретари јату за иностране послове, 
за изванредног посланика и опуномоћеног министра 
ФНРЈ у Немачкој Демократском Републици. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 12 
15. септембра 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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!1 И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У КА-
НАДИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 

ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У 
КАНАДИ 

I 
Опозива се 
Милорад Милатовић са дужности изванредно^ 

и ооуномоћееог амбасадора ФНРЈ у Канади, 

II 
Поставља се 
Димне Воловски, досадашњи председник Савета 

за културу Народне Републике Македоније, за ИЗ-
ВЕСНО едног и опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Ка-
нади. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 13 
22. септембра 1961. године 

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

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 ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У РЕПУ-
БЛИЦИ КУБИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ^ В А Н Р Е Д -
НОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У 

РЕПУБЛИЦИ КУБИ 

I 
Опозива се 
Звонко Грахек са дужности ^ванредног и опу-

номоћеног амбасадора ФНРЈ у Републици Куби. 

II 
Поставља се 
Бошко Видаковић, досадашњи апуномоћени ми-

нистар у Државном секретари!ату за иностране по-
слове, за изванредног и опукоалоћеног амбасадора 
ФНРЈ у Републици Куби. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 14 
22. септембра 1961. године 

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

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 ИРАд^ 
НУ И О ПОСТАВЉЕЊУ НЗВАНРЕДНОГ И О И Т ^ 

НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ИРАНУ 
I 

Опозива се 
Душан Ристић са дужности изванредног и опу-

номоћенот амбасадор ФНРЈ у Ирану. 

II 
Поставља се 
Гојко Жарковић, досадашњи начелник одељења 

у Државном с енр ет ариј ату за иностране- послове, за 
изваередног и опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у 
Ирану. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр- -

птиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 15 
25. септембра 1961. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. 

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 ИЗВАНРЕДНОГ II 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ХО-
ЛАНДИЈИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ХО-

ЛАНДИЈИ 

I ч 
Опозива се 
Бранко Драшковић са дужности" ^ванредног Н 

опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Холандији. 
II 

Поставља се 
Зденко Шта-мбук, досадашњи опу помоћ е-ни ми-

нистар у Државном секретари јату за иностране по-
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слове, за изванредног и опуномоћеног амбасадора 
.ФНРЈ у Холандији. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 16 
25. септембра 1961. године 

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

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 дужност ИЗВАНРЕДНОГ и 
ОИ УП ОМО ЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ИРА-
КУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНО!" Н ОНУ-

НОМОТжЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ИРАКУ 

I 
Опозива се 
Нијаз Диздаревић са дужости изоанредног и 

опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Ираку. 

П 
Поставља се 
Франц Ириможич, досадашњи начелник одеље-

ња у Државном секретари јату за иностране посло-
ве, з а ^ванредног ж чшушивоћееог амбасадора 
ФНРЈ у Ираку. 

П1 
Др ЈЕЛИНИ секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Одај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 17 
25. септембра 1961. године 

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

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 
ОПУНОМОЋЕН ОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ЧЕХО-
СЛОВАЧКОЈ СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 
И О ПОСТАВЉАЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНО-
МОЋЕИОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ЧЕХОСЛО-

ВАЧКОЈ СОЦШАЈШСТИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 

I 
Опозива се 
Јакша Петоић са дужности изванредног и опу-

тшмоћеног амбасадора ФНРЈ у Чехосло-вачкој Со-
цијалистичкој Републици. 

II 
Поставља се 
Никола Вујановић, досадашњи амбасадор у Др-

жавном секретари јату за иностране послове, за ИЗ-

БО вредног и опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Че-
хословачкој Сециј алистичкој Републици. 

Ш 
Државни секретар за иностра4хе послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 18 
25. септембра 1961. године 

Београд 

Председник Републике. 
Јосип Броз Тито, с, р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 13. Уредбе о Институту за изу-

чавање радничког покрета („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 39/61) у вези с чланом 33/Уредбе о организацији 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА 

- ИЗУЧАВАЊЕ РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА 
Поставља се за директора Института за изуча-

вање радничког покрета Лазар Мојсое, досадашњи 
амбасадор ФНРЈ у ОССР-у. 

Б. бр. 50 
28. септембра 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Логар ед сед ник, 

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

На основ-у члана 11. Уредбе о Институту за изу-
чава-ње радничког покрета („Службени лист ФНРЈ1 ' , 
бр. 38-/61) у вези с чланови 33. Уредбе о организација 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/56), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ИНСТИТУТА 
ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА 

У Савет Института за изучавање радничког по-
крета именују се за чланове, и то: 

1. Чолаковић Родољуб, потпредседник Савезног 
извршног већа; 

2. Беговић Влајко, директор Високе школе по-
литичких наука; 

3. Берус Анка, председник Главног одбора Со-
циј алистичког савеза НР Хрватске; 

4. Цази Јосип, председник Републичког већа 
Савеза синдиката НР Хрватске; 

5. Делеон Ашер, секпетар Централног већа Са-
веза синдика-та Југослав иј-е; 

6. Ђерђа Јосип, помоћник државног секретара 
у Државном секретари јату за иностране послове;, 

7. Јанковић др Драгослав, редо-вни професор 
Правног факултета у Београду; 

8. Кшшиц Владимир, председник Врховног су-
да НР Словеније; 
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9. Марјано-вић др Јован, научни сарадник Фи-
лозофског факултета у Београду; 

10. Перовић Пуниша, савезни народни посланик; 
11. Поповић Владимир, члан Савезног извршног 

бећа; 
12. Шиљеговић Бошко, генерал-пуковник ЈНА; 
13. Видић Добривоје, председник Комисије за 

међу народне везе ССРНЈ; 
14. Вилфан Марија, савезни народни посланик. 
Једну трећину чланова Савета изабраће научно-

-стручни колектив Института из своје средине. 
Директор Института је члан Савета по поло-

жају. 
Б. бр. 51 

2?. септембра 1961. године 
Београд 

Савезно извршно веће 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

,,Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 32. од 5. августа 1961. годи-не објављује: 

Одлуку о установљен^ посебног додатка за 
службенике просветних установа који раде под ус-
ловима штетним по здравље; 

Решење о утврђивању програма изградње но-
вих и оправке и доградње постојећих среских зат-
вора : 

Решење о допуни Решења о одобравању до-
пунских средстава политичкотериторијалним једи-
ницама за изградњу судских зграда у 1961. години; 

^ Решење о именовању чланова Управног одбора 
заједничких резерви приврдних организација Ре-
публичког резервног фонда; 

Упутство о саставу и раду испитних комисија 
и полагању испита за стицање степена стручног 
образовања квалификованог и виоококвалифико-
ваног радника на практичном раду у привредној 
организацији; 

Упутство за реализацију Правилника о спро-
вођењу наставних планова и програма школа у 
погледу наставе страних језика; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о организацији и раду Комисије за додељивање 
награда за нарочито вредна остварења у области 
наукр 

V броју 33. од 12. августа 1961. године објављује: 
Решење о разрешењу и именовању чланова по-

себне комисије за давање награда службеницима 
републичких огана; 

Решење о одређивању броја и избору чланова 
савета Правно-економског факултета у Приштини; 

Одлуку о плану прихода и расхода Републичког 
фонда за превентивну здравствену заштиту у 1961. 
години; 

Измене и допуне V конкурса за одобравање ин-
вестиционих зајмова из средстава Инвестиционог 
фонда НР Србије за развој привредно неразвијеног 
подручја Републике. 

' У бројевима: 34. од 19. августа, 35. од 26. ав-
густа и 36. од 2. септемб-ра 1961. године није објављен 
ниједан правни пропис. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 30. од 2. августа 1961. 
године објављују: 

Препоруку о унапређењу физичке културе; 
Уредбу о извршењу Закона о правном поло-

ж а ј у верских заједница; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-

низацији и раду Државног секретаријата за робни 
промет; 

Уредбу о оснивању Управе за поморство; 
Уредбу о условима за вршење професионалне 

оријентације и о начину рада комисије за профе-
сионалну оријентацију; 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за у-
тврђивање положајник плата службеника репу-
б л и ч к а органа; 

Наредбу о почетку рада у основним школама, 
тимпаниЈ ама, учитеЛаским ПИ стручним школама у 
школској 1961/62 години; 

Договор о стављању ван снаге договорене цене 
за сушену вишњу мараска. 

У броју 31. од 9. августа 1961. године нема слу-
жбеног дела. 

У броју 32. од 16. августа 1961. године објав-
љују: 

Одлуку о допуни Одлуке о одређивању места 
која се сматрају градовима и насељима градског 
карактера према Закону о национализацији најам-
них зграда и грађевинског земљишта; 

Одлуку о ценама услуга у ветеринарским уста-
новама; 

Одлуку о посебном додатку за електроенергет-
оке инспекторе; 

Одлуку о посебном додатку за грађевинске ин- , 
спекторе; 

Одлуку о посебном додатку за инспекторе пар-
них котлова; 

Решење о оснивању Опште водне заједнице за 
коришћење воде драмског слива; 

Решење о оснивању Опште водне заједнице за 
коришћење воде савског слива; 

Решење о оснивању Опште водне заједнице за 
коришћење воде далматинских сливова; 

Решење о оснивању Опште водне заједнице за 
коришћење воде приморско-истарских сливова; 

Решење о измени Решења о именовању сре-
ских изборних комисија за избор народних посла-
ника у Републичко веће Сабора Народне Републи-
ке Хрватске. 

У бројевима: 33. од 23. августа и 34. од 30. ав-
густа 1961. године нема службеног дела. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

,,У радни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 21. од 3. августа 1961. године објављује: 

Решење о измени састава Савета за науку 
НРС: 

Решење о измени састава Савета за културу и 
просвету НРС; 

Решење о измени са-става Савета за социјалну 
заштиту НРС; 
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Решење о саставу Савета за школство НРС; 
Решење о именовању председника и чланова 

Стручног савета за статистику НР Словеније; 
Одлуку о избору чланова у факултетеке савете 

факултета који су у саставу Универзитета у Љу-
бљани; 

Решење о именовању чланова Савета Више 
школе за социјалне раднике у Љубљани; 

Решење о потврди статута Биотехничког факул-
тета у Љубљани; 

Решење о потврди статута Економског факул-
тета у Љубљани; 

Решење о потврди статута Факултета за ма-
шинство у Љубљани; 

Решење о потврди статута Правног факултета 
у Љубљани; 

Решење о потврди статута Факултета за физи-
ку и технологију у Љубљани; 

Решење о потврди статута Филозофског факул-
тета у Љубљани; 

Решење о потврди статута Факултета за архи-
тектуру, грађевинарство и геодезију у Љубљани; 

Решење о потврди статута Факултета за елек-
тротехнику у Љубљани; 

Решење о потврди статута Медицинског ф а -
култета у Љубљани; 

Наредбу о одређивању дана за пренос седишта 
Среског суда из Метлике у Чрномељ. 

У броју 22. од 17. августа 1961. године објавље-
не су само одлуке народних одбора. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БО-
СНЕ и ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 29. од 26. јула 1961. године 
објављује: 

Указ о проглашењу Закона о високом школ-
ству, са текстом истог; 

Уредбу о посебном додатку за судије редов-
них и привредних судова и јавне правобраниоце; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о по-
себним ловиштима; 

Одлуку о помиловању осуђених лица; 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

дневницама, накнади због одвојеног живота од по-
родице и километражи р е п у б л и ч к а службеника; 

Одлуку о измени Одлуке о оквирима за утвр-
ђивање накнаде трошкова и изгубљене зараде од-
борницима, члановима савета и управних коми-
сија народних одбора; 

Одлуку о распоређивању директора завода за 
запошљавање радника у платне разреде и одређи-
вању положајник плата службеника завода; 

Исправку Закона о саглашавању одредаба о 
прекршај има у законима Народне Републике Босне 
и Херцеговине са основним законом о пр окрша-
јима. 

У броју 30. од 4. августа 1961. године објављује: 
Указ о проглашењу Закона о одређивању гра-

ђевинских рејона, са текстом истог; 
Указ о проглашењу Закона о начину управ-

љања и раеполаганл средствима заједничких ре-
зерви привредних организација, са текстом истог; 

Одлуку о Заводу за продуктивност рада; 
Одлуку о Геодетском заводу; 
Одвуку о изменама и допунама Одлуке о упи-

су у школе за квалификоване раднике која нису 
завршила основну школу; 

Одлуку о измени Одлуке о хонорарној настави 
,у средњим стручни школама, стручним школама 
са практичном обуком, нижим стручним домаћин-
ски^ школама и школама за ученике у привреди; 

Одлуку о измени Одлуке о хонорарној настави 
у гимназијама, учитељским и осмогодитп-,пм шко-
лама -

Одлуку о укидању Одлуке о плаћању учитеља, 
наставника специјалних школа и васпитачаупред-
школским установама за рад са више одељења од-
носно више група деце. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Маке-
доније" у броју 24. од 14. јула 1961. године објав-
љује: 

Указ о проглашењу Закона о управљању и ра-
сполагању средствима заједничких резерви при-
вредних организација, са текстом истог; 

Указ о проглашењу Закона о Републичком фон-
ду за унапређивање културних делатности, са тек-
стом истог; 

Указ о проглашењу Закона о организацији 
школа у којима се настава изводи на језицима на-
ционалних мањина, са текстом истог. 

У броју 25. од 20. јула 1961. године објављује: 
Правилник о осигурању смештаја, исхране и 

превоза радника; 
Правилник о измени Правилника о организа-

цији и раду Секретаријата за пољопривреду и шу-
марство Извршног већа НР Македоније. 

У броју 2'6. од 31. јула 1961. године објављује: 
Уредбу о продужењу са радом виших педаго-

шких школа у Скопљу и Штипу као педагошких 
академија; 

Уредбу о извршавању појединих одредаба За-
кона о правном положају верских заједница; 

Уредбу о установљењу посебног додатка за ин-
спекторе парних котлова; 

Уредбу о установљен^ посебног додатка за ре-
публичке грађевинске инспекторе; 

Уредбу о установљењу посебног додатка за ре-
публичке тржишне инспекторе; 

Уредбу о устано^љењу посебног додатка за ре-
публичке ветеринарске инспекторе; 

Уредбу о установљен^ посебног додатка за. 
електроенергетске инспекторе; 

Уредбу о установљењу посебног додатка за ре-
публичке инспекторе рада; 

Уредбу о "установљењу посебног додатка у су-
довима и јавним правобраииоштвдма; 

Уредбу о повећању илинденских пензија; 
Одлуку о исплати посебног додатка републич-

к а ! рударским инспекторима; 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о из-

носу дневница за службена путовања, накнаде за 
одвојени живот и километраже; 

Одлуку о условима и начину на који ће се да-
вати кредити из Републичког инвестиционог фонда 
за индустрију; , 

Одлуку о условима и начину на који ће се да-
вати кредити за индустрију из средстава Републич-
ког инвестиционог фонда намењених за развој при-
вредно неразвијених подручја; 

Одлуку о условима и начину на који ће се да-
вати кредити из Републичког инвестиционог фонда 
за грађевинарство; 
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Одлуку о општим условима за додељивање 
средстава за изградњу 31рада за основне школе из 
Републичког друштвеног фонда за школство; 

Одлуку о условима за додељивање средстава 
из Републичког инвестиционог Републичком фонду 
за непривредне инвестиције; 

Одлуку о расподели средстава у износу од 
1.850. милиона динара одобрених Републичком ин-
вестиционом фонду Одлуком Савезног извршног 
већа за употребу средстава у износу од 8.000 ми-
лиона динара предвиђених V Савезном друштве-
ном плану за 1961. годину за упалређивање развоја 
привредно неразвијених подручја, 

Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању репу-
бличких прописа који су престали да важе, 

Одлуку о разрешењу и именовању члана Уни-
верзитетског савета Универзитета у Скопљу; 

Решење о именовању чланова Републичке ко-
мисије за физичку културу; 

ЈРешење о разрешењу и именовању члана Ко-
мисије за одликовања Извршног већа; 

Решење о оснивању Дома за збрињавање и 
васпитање деце и омладине; 

Х1ЛП конкурс за давање инвестиционих кре-
дита из средстава Републичког инвестиционог фон-
да за грађевинарство, 

VI конкурс за дава'ње кредита из средстава 
Републичког инвестиционог фонда у 1961. години 
за подизање плантажа топола; 

Списак постојећих судских преводилаца на те-
риторији НР Македоније; 

Исправку Правилника о полагању поправних, 
разредних и ванредних испита у основној школи. 

У броју 27. од 8. августа 1961. године објављује: 
Решење о именовању председника и чланова 

Управног одбора средстава заједничких резерви Ре-
публичког резервног фонда; 

Решење о потврди Статута о организацији и 
раду Савета за научни рад Народне Републике Ма-
кедоније; 

Статут о организацији и раду Савета за научни 
рад Народне Републике Македоније. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Го-
ре" у броју 21. од 28. јула 1961. године објављује: 

Указ о проглашењу Закона о допунама Закона 
о организацији управе у народ ним одборима оп-
штина, са текстом истог; 

Указ о проглашењу Закона о прекршајима 
против јавног реда и мира, са текстом истог; 

Указ о проглашењу Закона о смештају деце 
у друге породице са, текстом истог; 

Указ о проглашењу Закона о начину управља-
ња и располагања средствима заједничких резерви 
привредних организација, са текстом истог; 

Одлуку о давању сагласности на финансијски 
план Републичког друштвеног фонда за школство 
за 1961 годину. 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о ос-
нивању Грађевинске техничке школе „Марко Ра-
девић" у Титограду; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Завода за унапређивање школства 
Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о пријему свршених ученика стручних 
школа за студенте Више педагошке школе; 

Правилник о стицању степена стручног образо-
вања радника оспособљених на практичном раду; 

Упутство о саставу стручне комисије и начину 
избора професора и предавача виших школа: 

Среда, 4. октобар 1961. 

Исправку Закона о заштити природе; 
Исправку Закона о музејима; 
Исправку Закона о Републичком фонду за угаа-

пређивање културних делатности; 
Исправку Закона о здравственој заштити и 

здравственој служби. 
У броју 22. од 14. августа 1961. године објав-

љуј^: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о ор-

ганизацији и раду Савета за социјалну политику 
и комунална питања Народне Републике Црне Горе; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Савета за просвету Народне Ре-
публике Црне Горе; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Државног секретаријата за робни 
промет Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о окви-
рима за утврђивање положајник плата службеника 
државних органа Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о изменама Одлуку о оквирима за у-
тврђивање положајних плата службеника установа 
у области културе Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о изменама Одлуке о дневницама и 
накнади због одвојеног живота од породице и ки-
лометражи службеника републчиких органа у На-
родној Републици Црној Гори; 

Одлуку о посебном додатку за инспекторе пар-
них котлова; 

Одлуку о распоређивању положаја директора 
завода за запошљавање радника у платне разреде 
и о одређивању положајних плата службеника за-
вода; 

Одлуку о одређивању управног одбора Репу-
бличког друштвеног фонда за школство за вршење 
арбитража у споровима који настану у заједничком 
финансирању школа; 

Решење о^спајању Дечјег дома „Иван Милути-
нови^4 у Прчњу, Дечјег дома у Бијелој и Дома 
одојчади и мале деце у Бијелој; 

Решење о укидасњу Учитељске домаћичке шко-
ле у 'Андриј евици; 

Наредбу о одређивању здравствених установа 
које могу имати помоћника управника односно ди-
ректора и главну медицинску сестру, као и о одре-
ђивању услова у погледу радног стажа и других 
услова које они морају испуњавати; 

Правилник о стручној спреми управника од-
носно директора здравствених установа. 
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