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Федеративна Народне Републике Југославије и са-
везним оргазма власти, проглашава се Закон о 
изменама и допунама Кривичног законика који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 20. јула 1962. године. 

П. Р. бр. 36 
22. јула 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА 

Члан 1. 
У Кривичном законику („Службени лист ФНРЈ", 

бр. 30/59 и 11/62) у члану 28. испред садашњег тек-
ста ставља се ознака „(1)". 

Додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) За кривична дела за која се по закону може 

изрећи казна строгог затвора од петнаест година, а 
која су учињена под особито отежавајућим околно-
стима или су изазвала нарочито тешке последице, 
може се. у случајевима предвиђеним законом, изу-
зетно изрећи казна строгог затвора од двадесет го-
дина." 

Члан 2. 
У члану 37. став 1. реч: „хиљаду" замењује се 

речима: „три хиљаде", речи: „сто хиљада" заме-
њују се речима: „пет стотина хиљада", а реч: „ми-
лион" речима: „три милиона". 

Члан 3. 
У члану 37а став 1. тачка 3. после речи: „чина" 

додају се речи: „или класе војног службеника". 

Члан 4. 
У члану 57. после става 5. додаје се нови став 

6, који гласи: 
„(6) Суд може опозвати условни отпуст и ако 

условно отпуштени учини тежу повреду јавног реда 
или се на слободи тако рђаво влада да је очигледно 
да није било основа за условни отпуст." 

Члан 5. 
У члану 59. став 2. речи: „пет стотина" заме-

њују се речју: „хиљаду". 

Члан б. 
У члану 616 после става 3. додаје се нови став 

4, који гласи: 
„(4) При изрицању условне осуде суд може од-

редити да ће се условна осуда опозвати ако учини-
лац прекрши забрану бављења одређеним занима-
њем." 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 7. 
После члана 61в додаје се нови члан 61г, који 

са својим насловом гласи: 
„Забрана јавног иступања 

Члан 61г 
(1) Суд може учиниоцу кривичног дела забра-

нити јавно иступање у штампи, на радију, телеви-
зији и јавним скуповима. 

(2) Ову меру суд може изрећи кад је учинилац 
злоупотребено јавно иступање ради извршења кри-
вичног дела. 

(3) Ова мера се може изрећи за време од једне 
до пет година. 

(4) При изрицању условне осуде суд може одре-
дити да ће се условна осуда опозвати ако учинилац 
прекрши забрану јавног иступања. 

(5) Лице према коме је ова мера изречена не 
може јавно иступати од дана правоснажности пре-
суде. Време трајања ове мере рачуна се од дана 
кад је казна строгог затвора или затвора издржана 
или опроштена а у случају изрицања условне осуде 
или новчане казне од дана правоснажности пре-
суде." 

Члан 8. 
У члану 63а став 3. после речи: „забране бав-

љења одређеним занимањем" ставља се зарез и до-
дају речи: „забране јавног иступања". 

У ставу 4. после речи: „забране бавл>ења одре-
ђеним занимањем" ставља се зарез и додају речи: 
„забране јавног иступања". 

Члан 9. 
У члану 80. став 1. тачка 1. на крају текста 

тачка и зарез бришу се и додају се речи: „или ка-
зна строгог затвора од двадесет годила;". 

Члан 10. 
У члану 82а став 4. реч: „мере" замењује се 

речју: „мера", а после речи: „забране бављења од-
ређеним занимањем" додају се речи: „и забране 
јавног иступања". 

Члан 11. 
У члану 105. став 2. речи: „или помаже »ен 

рад" замењују се речима: „прикупља за њу податке 
или на други начин помаже њен рад". 
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Члан 12. 
После члана 105. додаје се нови члан 105а, који 

са својим насловом гласи: 

„Одавање државне тајне 
Члан 105а 

(1) Ко неовлашћен*} непозваном лицу саопшти, 
преда или учини доступним документе или податке 
који представљају државну тајну 

казниће се строгим затвором. 
(2) Као државна тајна сматрају се документи 

или подаци чије је одавање имало или могло да 
има штетне последице за политичке или привред-
не интересе државе или за безбедност и одбрану 
земље. 

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено 
под особито отежава ју ћим околностима или ако је 
изазвало нарочито тешке последице, 

учинилац се може казнити строгим за-
твором од двадесет година. 

(4) Ако је дело из ст. 1. и 3. овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање шест месеци или строгим затвором 
до пет година." 

Члан 13. 
У члану 123. бришу се речи: „тежу од три го-

дине". 

Члан 14. 
У члану 134. бришу се речи: „тежу од три го-

дине". 

У ставу 2. речи: „казниће се строгим затвором 
до пет година" замењују се речима: 

„казниће се строгим затвором до десет 
година". 

Члан 19. 
У наслову изнад члана 217. додају се речи: „и 

ометање спољнотрговинског посла". 
У истом члану у ставу 1. речи: „казниће се за-

твором најмање три месеца" замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина". 

Ст. 2 и 3. мењају се и гласе: 
„(2) Истом казном казниће се представник или 

заступник привредне организације, који, знајући да 
је друга домаћа привредна организација постигла 
споразум са иностраном фирмом о спољнотрговин-
ском послу и да предстоји закључење уговора о том 
послу, стави понуду тој фирми за продају или ку-
повину исте робе односно за извршење исте услуге, 
па услед тога инострана фирма одустане од закљу-
чења уговора или дође до закључења уговора под 
неповољни]им условима за домаћу привредну орга-
низацију. 

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана имало 
или могло да има штетне последице за привредне 
интересе друштвене заједнице, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година." 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„(4) Ако је учинилац дела из ст. 1. и 2. овог 

члана примио мито, 
казниће се строгим затвором." 

Члан 15. 
У члану 141. Став 2. речи: „казниће се строгим 

затвором до осам година" замењују се речима: 
„казниће се строгим затвором до десет 
година". 

Члан 16. 
У члану 212. после става 2. додаје се нови став 

3, који гласи: 
„(3) Ако су дела наведена у ставу 2. овог члана 

учињена под особито отежавајућим околностима 
или су изазвала нарочито тешке последице, 

учинилац се може казнити строгим за-
твором од двадесет година." 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 17. 
У члану 213. став 1. речи: „казниће се новчаном 

казном или затвором до једне године" замењују се 
речима: 

„казниће се новчаном казном или за-
твором". 

У ставу 2. речи: „учинилац ће се казнити за-
твором најмање три месеца или строгим затвором 
др пет година" замењују се речима: 

„учинилац ће се казнити строгим за-
твором до пет година". 

Члан 18. 
У члану 2136 став Г. речи: „казниће се затвором 

најмање три месеца- замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци". 

Члан 20. 
Члан 218. мења се и гласи: 
„(1) Ко неовлашћен© другом саопшти, преда или 

на други начин учини доступним податке који су 
законом проглашени пословном тајном, као и ко 
прибавља овакве податке у намери да их преда не-
позваном лицу, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина.. 

(2) Истом казном казниће се ко неовлашћен« 
другом саопшти, преда или на други начин учини 
доступним податке који су одлуком или наредбом 
надлежног органа управљања привредне организа-
ције или прописом надлежног државног органа про-
глашени пословном тајном или друге податке који 
по свом значају представљају пословну тајну, ако 
је одавање ових података изазвало или могло иза-
звати теже штетне последице, као и ко прибавл»а 
овакве податке у намери да их преда непозваном 
лицу. 

(3) Ако су подаци из ст. 1. и 2. овог члана од 
нарочите важности, или ако је предавање односно 
прибављање података извршено ради њиховог од-
ношења у иностранство, или ако је учинилац при-
мио мито, 

казниће се строгим затвором. 
(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учи-

њено из нехата, 
учинилац ће се казнити затвором." 

Члан 21. 
У члану 221. став 1. речи: „казниће се стром! 

затвором до десет година" замењују се речима: 
»казниће се строгим затвором". 
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1 Став 3. мења се и гласи: 
„(3) Ако је дело.из ст. 1. и 2. овог члана учи-

њено под особито отежава јућим околностима или 
ако је изазвало нарочито тешке последице, 

учинилац се може казнити строгим за-
твором од двадесет година." 

Члан 22. 
У члану 222. став 1'. речи: „казниће се строгим 

затвором до пет година" замењују се речима: 
„казниће се строгим затвором до десет 
година". 

У ставу 2. речи: „казниће се новчаном казном 
или затвором до једне године" замењују се речима: 

„казниће се затвором". 
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„(4) Ако^ је дело из става 3. овог члана учињено 

под особито отежавају ћим околностима или ако је 
изазвало нарочито тешке последице, 

учинилац се може казнити строгим за-
твором од двадесет година." 

Члан 23. 
У члану 224. став 1. речи: „казниће се затвором 

најмање три месеца" замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина". 

Члан 24. 
У члану 225. став 1. речи: „казниће се затвором 

до једне године" замењују се речима: 
„казниће се затвором". 

У ставу 2. речи: „казниће се новчаном казном 
или затвором до шест месеци" замењују се речима: 

„казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године". 

* Члан 2§. 
У члану 225а став 2. речи: „казниће се затвором 

до једне године" замењују се речима: 
„казниће се затвором". 

Члан 26. 
У члану 226. став 1. речи: „казниће се новчаном 

казном или затвором до једне године" замењују се 
речима: 

„казниће се новчаном казном или за-
твором". 

У ставу 3 речи: „казниће се затвором" заме-
њују се речима: 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина". 

У ставу 4. речи: „казниће се строгим затвором 
до пет година" замењују се речима: 

„казниће се строгим затвором до осам 
година". 

Члан 27. 
У члану 226а став 1. речи: „казниће се новча-

ном казном или затвором до једне године" заме-
њују се речима: 

„казниће се новчаном казном или за-
твором". 

Члан 28. 
У члану 2266 речи: „казниће се затвором" заме-

њују се речима: 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина". 

Члан 29. 
После члана 2266 додаје се нови члан 226в, који 

са својим насловом гласи: 
„Недозволено располагање становима 

Члан 226в 
(1) Ко као носилац станарског права,, ван слу-

чаја преношења грађанске својине на породичној 
стамбеној згради или на посебном делу зграде, ра-
змени или на други начин уступи другоме стан ради -
стицања станарског права и притом за уступање 
уговори или прими већу имовинску корист, 

N казниће се затвором и новчаном казном. 
(2) Као уговарање имовинске користи за усту-

пање стана сматраће се и уговори о продаји ствари 
и други уговори у којима се крије прибављање ко-
ристи за уступање." 

Члан 30. 
У члану 227. став 1. речи: „казниће се новчаном 

казном или затвором до шест месеци" замењују се 
речима: 

„казниће се новчаном казном или за-
твором". 

Члан 31. 
У члану 228. речи: „казниће се новчаном казном 

или затвором до једне године" замењују се речима: 
„казниће се новчаном казном или за-
твором". 

Члан 32. 
У члану 233. став 1. речи: „казниће се затвором 

најмање три месеца" замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина". 

У ставу 2. речи: „учинилац ће се казнити стро-
гим затвором до пет година" замењују се речима: 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година". 

Члан 33. 
У члану 234. став 1. речи: „казниће се затвором 

најмање три месеца" замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци". 

Члан 34. 
У члану 235. став 1. речи: „доприноса или дру-

гих законом утврђених обавеза према заједници да-
је државним органима" замењују се речима: „до-
приноса социјалног осигурања или других пропи-
саних доприноса даје", а речи: „казниће се затво-
ром до једне године и новчаном казном" замењују 
се речима: 

„казниће се затвором и новчаном ка-
зном". 

У ставу 2. речи: „доприноса или других зако-
ном утврђених обавеза према заједници" замењују 
се речима: „доприноса социјалног осигурања или 
других прописаних доприноса", а речи: „учинилац 
ће се казнити строгим затвором до пет година" за-
мењују се речима: 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година". ! 

Члан 35. 
У члану 248а бришу се речи: „тежу од три го-

дине", речи: „218 став 2" замењују се речима: „218. 
став 3.", речи: „221 став 3" замењују се речима: „221. 
ст. 1. до 3.", а речи: „222 ст. 1 и 3" замењују се ре-
чима „222. ст. 1, 3. и 4Л 
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Члан 36. 
У члану 254а став 1. речи: „казниће се новча-

ном казном или затвором до шест месеци" замењу-
ју се речима: 

„казниће се новчаном казном или затво-
ром". 

Члан 37. 
У члану 255. став 1. речи: „је тако велика да 

очигледно показује безобзирност учиниоца" заме-
њују се речима: „прелази износ од милион динара", 
а речи: „казниће се строгим затвором најмање три 
године" замењују се речима: 

„казниће се строгим затвором најмање 
пет година". 

Став 2. мења се и гласи: 
„(2) Ако је дело из става 1. овог члана изазвало 

нарочито тешке последице или је учињено под осо-
бито отежава]ућим околностима, 

учинилац се може казнити строгим за-
твором од двадесет година." 

Члан 38. 
У члану 257. став 1. речи: „казниће се новча-

ном казном или затвором до једне године" замењују 
се речима: 

„казниће се новчаном казном или затво-
ром". 

Члан 39. 
У члану 263. став 1. речи: „казниће се затвором 

до једне године и новчаном казном" замењују се 
речима: 

„казниће се затвором и новчаном 
казном". 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Истом казном казниће се и ко се неовлаш-

ћено у већем обиму бави давањем новца или дру-
гих потрошних ствари на зајам и при том уговори 
имовинску корист." 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: 
„казниће се затвором и новчаном казном" замењују 
се речима: 

„казниће се затвором и новчаном казном 
или строгим затвором до пет година и 
новчаном казном". 

Досадашњи став 3. постаје ста® 4. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. 

речи: „из ст. 2. и 3." замењују се речима: „из ст. 3. 
и 4.", а речи: „учинилац ће се казнити строгим за-
твором до пет година и новчаном казном" замењују 
бе речима: 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
^ ром до десет година и новчаном казном". 

Члан 40. 
У члану 267. бришу се речи: „тежу од три го-

дине". 

Члан 41. 
У члану 272. додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Истом казном казниће се одговорно лице ко-

5е изда налог за вожњу, иако зна да возач због 
умора или других разлога није у стању да управља 
возилом, и тиме изазове опасност за живот људи 
или за имовину већег обима." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 42. 
У члану 273. став 1. речи: „272 став 1" замењују 

се речима: „272. ст. 1. и 2.". 
У ставу 2. речи: „272 став 1" замењују се речима: 

„272. ст. 1. и 2 . \ 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„(3) Ако су дела наведена у ставу 2. овог члана 

учињена под особито отежавајућим околностима или 
ако су изазвала нарочито тешке последице, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром од двадесет година." 

Досадашњи став 3. постаје став 4, и у њему се 
речи: „272 став 2" замењују речима: „272. став 3.". 

Досадашњи став 4. постаје став 5, и у њему се 
речи: „272 став 2" замењују речима: „272. став 3.". 

Члан 43. 
У члану 289. став 1. речи: „казниће се затвором 

до једне године" замењују се речима: 
„казниће се затвором". 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини пре-

ма службеном лицу при вршењу његове дужности 
чувања јавног реда. хватања учиниоца кривичног 
дела или чувања лица лишеног слободе, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година." 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
Досадашњи став 4. постаје став 5. и у њему се 

речи: „ст. 1 и 2" замењују речима: „ст. 1. до 3.". 

Члан 44. 
У члану 290. став 1. речи: „казниће се за само 

учествовање затвором до једне године" замењују 
се речима: 

„казниће се за само учествовање затво-
ром". 

У ставу 2. речи: „казниће се затвором најмање 
три месеца" замењују се речима: 

„казниће се строгим затвором до лет го-
дина". 

Члан 45. 
У члану 303. став 2. бришу се речи: „тежа од три 

године". 

Члан 46. 
У члану 317. ста® 1. после речи: „кршењем про-

писа" ставља се зарез и додају речи: „пропуштањем 
дужне контроле", а речи: „казниће се новчаном 
казном или затвором до једне године" замењују се 
речима: 

„казниће се новчаном казном или за-
твором". 

У ставу 2. речи: „имовинска штета преко три 
стотине хиљада динара" замењују се речима: 
„знатна имовинска штета", а речи: „учинилац ће се 
казнити затвором најмање три месеца" замењују 
се речима: 

„учинилац ће се казнити строгим за-
твором до пет година". 

Члан 47. 
Члан 320. мења се и гласи: 

„(1) Ко неовлашћен© другом саопшти, преда или 
на други начин учини доступним податке који су 
законом проглашени службеном тајном, као и ко 
прибавља овакве податке у намери да их преда 
непозваном лицу, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Истом казном казниће се ко неовлашћен© 
другом саопшти, преда или на други начин учини 
доступним податке који су прописом државног ор-
гана, одлуком установе или наредбом старешине 
органа или установе проглашени службеном тајном 
или друге податке који по свом значају представ-
љају службену тајну, ако је одавање ових података 
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изазвало или могло изазвати теже штетне после-
дице, као и ко прибавља овакве податке у намери 
да их преда непозваном лицу. 

(3) Ако су подаци из ст. 1. и 2. овог члана од 
нарочите важности, или ако је предавање односно 
прибављање података извршено ради њиховог од-
ношења у иностранство, или ако је учинилац при-
мио мито, 

казниће се строгим затвором. 
(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учиње-

но из нехата, 
учинилац ће се казнити затвором." 

Члан 48. 
Члан 320а брише се. 

Члан 49. 
У члану 322. став 1. речи: „казниће се затвором 

најмање три месеца или строгим затвором до пет 
година" замењују се речима: 

„казниће се строгим затвором до пет го-
дина". 

Члан 50. 
У члану 323. став 1 речи: „казниће се затвором 

најмање три месеца" замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина". 

Члан 51. 
У члану 324. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Ко прими награду или какву другу корист 

да, коришћењем свог службеног или друштвеног 
положаја и утицаја, посредује да се изврши или не 
изврши нека службена радња, 

„казниће хсе затвором или строгим за-
твором до' пет година." 

У ставу 2. речи: „казниће се затвором најмање 
три месеца" замењују се речима: 

„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина". 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено 

у вези са покретањем или вођењем кривичног по-
ступка против одређеног лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година." 

Досадашњи став 3. постаје став 4. и у њему се 
речи: „става 2" замењују речима: „ст. 2. и 3.", а речи: 
„учинилац ће се казнити строгим затвором до пет 
година" замењују се речима: 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година". 

Члан 52. 
У члану 325. став 1. речи: „казниће се строгим 

затвором до осам година" замењују се речима: 
„казниће се строгим затвором до десет 
година". 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) У особито тешким случајевима дела из ста-

ва 1. овог члана, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром." 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, ре-
чи: „казниће се затвором најмање три месеца" за-
мењују се речима: 

„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина". 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: 
„ст. 1 и 2" замењују се речима: „ст. 1. до 3.", а речи: 
„казниће се затвором до једне године" замењују се 
речима: 

„казниће се затвором". 
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6, е тим 

што се у ставу 6. речи: „из ст. 1 до 3" замењују 
речима: „из ст. 1. до 4.". 

•Члан 53. 
У члану 326. став 1 речи: „казниће се затвором 

најмање три месеца" замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина". 

У ставу 2. речи* „казниће се затвором до једне 
године" замењују се речима: 

„казниће се затвором". 

Члан 54. 
У члану 326а бришу се речи: „тежу од три го-

дине", речи: „320 став 2" замењују се речима: „320. 
став 3 ", а речи: „325 став 1" замењују се речима: 
„325. ст. 1. и 2.". 

Члан 55. 
У члану 329. речи: „казниће се затвором до 

једне године" замењују се речима: 
„казниће се затвором". 

Члан 56. 
У члану 331. став 3. речи: „учинилац ће се ка-

знити строгим затвором до десет година" замењују 
се речима: 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до дванаест година". 

Члан 57. 
У члану 347а став 1. речи: „казниће се строгим 

затвором до десет година" замењују се речима: 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина". 

У ставу 2. после речи: „динара" додају се речи: 
„или ако је крађа учињена на начин или под окол-
ностима из члана 250. став 1. овог законика.". 

Члан 58. 
Члан 348. мења се и гласи: 
„(1) Ко неовлашћен© другом саопшти, преда или 

на други начин учини доступним податке који су 
законом проглашени војном тајном, као и ко при-
бавља овакве податке у намери да их преда не-
позваном лицу, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Истом казном казниће се ко неовлашћено 
другом саопшти, преда или на други начин учини 
доступним податке крји су прописом државног ор-
гана или наредбом старешине војне јединице или 
установе проглашени војном тајном или друге по-
датке који по свом значају представљају војну 
тајну, ако је одавање ових података изазвало или 
могло изазвати теже штетне последице, као и ко 
прибавља овакве податке у намери да их преда 
непозваном лицу. 

(3) Ако су дела из ст. 1. и 2. овог члана учињена 
у погледу нарочитог чувања података или су учи-
њена од стране лица које је у ове податке било на-
рочито упућено или одређено за њихово чување, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром. 
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(4) Ако су дела из ст. 1. до 3. овог члана учи-
њена из нехата, 

учинилац ће се казнити за дело из ст. 1. 
и 2. затвором, а за дело из става 3. за-
твором најмање три месеца или строгим 
затвором до пет година." 

Члан 59. 
У члану 3606 бришу се речи: „тежу од три 

године". 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 60. 

Ако лице према коме је примењена мера без-
бедности забране јавног иступања поступи противно 
овој забрани, казниће се за прекршај новчаном ка-
зном до 20.000 динара. 

Члан 61. 
Ако е обзиром на измењену казну у овом зако-

ну, за суђење није више надлежан срески већ 
окружни суд, овај суд ће бити надлежан и кад је 
кривично дело учињено пре дана ступања на снагу 
овог закона, ако до тог дана није поднет оптужни 
предлог. 

Члан 62. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

432. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југос лави је и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о јавним службеницима, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 20. јула 1962. године. 

П. Р. бр. 41 
22. јула 1962. године 

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

Председник 
Савезне натзодне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВ-

НИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

Члан 1. 
У Закону о јавним службеницима („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/5-8, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60 
и 52/61) у члану 21. после става 1. додају се два нова 
става, који гласе: 

„(2) Комисије из претходног става решавају по 
жалбама службеника против решења о службенич-
ким односима која доносе органи народног одбора, 
као и против решења која доносе одговарајуће уста-
нове и организације, која не подлеже претходном 
оцењивању законитости (члан 79). 

(3) Ако је у првом степену у службеничким 
стварима решавала комисија из претходног става 
или ако је решење донето у сагласности са том 
комисијом, службеник има право приговора истој 
комисији. Решење донето по приговору је коначно." 

Члан 2. 
У члану 25. став 6. мења се и гласи: 
„(6) У савезним и републичким органима упра-

ве систематизацију прописује сам орган управе, у 
сагласности са извршним већем или органом упра-
ве који веће овласти. У органима народног одбора 
систематизацију прописује народни одбор или, по 
овлашћењу народног одбора, одговарајући савет." 

Члан 3. 
У члану 33. после става 2. додаје се нови став 3, 

који гласи: -
„(3) Државни секретаријат за послове народне 

одбране прописаће у којим се случајевима у Југо-
словенско] народној армији и Државном секрета-
ри јату за послове народне одбране упражњена места 
могу попуњавати без конкурса." 

Члан 4. 
Члан 48. мења се и гласи: 
„(1) Државни органи, установе и организације 

дужни су све редовне послове из свога делокруга 
извршавати, по правилу, преко редовних службе-
ника постављених на радна места утврђена систе-
матизацијом. 

(2) Хонорарни рад за редовне и ванредне по-
слове и задатке може се уводити само ако се утвр-
ди да је због природе послова или других потреба 
службе, а сагласно начелима садржаним у овом 
закону, такав рад нужан и целисходан." 

Члан 5. 
Члан 49. мења се и гласи: 
„(1) На радна места утврђена систематизацијом 

за редовне службенике са пуним радним временом 
могу се постављати хонорар™ службеници: 

1) ако се упражњена радна места не могу по-
пунити редовним службеницима одговарај ућих 
стручних квалитета; 

2) ако су радна места за редовне службенике' 
остала привремено упражњена услед одласка слу-
жбеника на лечење односно на породиљско одсу-
ство, или услед одласка на стручно усавршавање, 
школовање, специјализацију и др., а послове нѕ 
могу да врше редовни службеници. 

(2) Ако се за радна места из претходног става 
ангажују лица која су остварила право на пензију, 
потребна је претходна сагласност комисије за слу-
жбениче послове. 

(3) Хонорарни службеници са скраћеним рад-
ним временом, уз редован месечни хонорар, могу 
се ангажовати само ако обим и природа послова 
не изискују да се за такве послове поставл»ају 
редовни службеници. 

(4) Са хонорарите службеников из става 3. 
овог члана не може се уговорити плаћени годи-
шњи одмор." 

Члан 6. 
После члана 49. додаје се члан 49а, који гласи: 
„За извршавање послова и задатака за које 

актом о систематизацији нису предвиђена стална 
радна места, могу се ангажовати друга лица ако 
је за то потребна посебна стручност или искуство, 
а не постоји могућност да се ти послови и задаци 
изврше у оквиру органа, установе односно орга-
низације или да се повере установи (институту, 
заводу, бироу) у чији редован делокруг спадају 
такви послови." 

Члан 7. 
После члана 49а додаје се члан 496, који гласи: 
„(1) Службеник не може вршити допунски рад 

у својству хонорарног службеника код другог ор-
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гана, установе или организације, ако је то неспо-
јиво са његовом функцијом односно са природом 
послова које врши на свом редовном радном месту. 

(2) Службеник не може уз хонорар или награду 
вршити ни друге повремене послове ако постоји 
сметња из претходног става, а нарочито код орга-
на, установа или организација над којима надзор 
врши орган, установа или организација у којој је 
службеник редовно запослен.44 

Члан 8. 
После члана 496 додаје се члан 49в, који гласи: 
„(1) Службеник не може радити уз одређени 

хонорар или награду код другог органа, установе 
или организације ако претходно није добио писме-
но одобрење надлежног старешине. 

(2) Одобрење за хонорарни рад може се дати 
ако не постоје сметње из члана 496 овог закона 
или прописа донетих на основу њега, и ако хоно-
рарни рад, е обзиром на укупно време запослења 
службеника, неће штетно утицати на вршење ње-
гове редовне дужности.* 

Члан 9. 
После члана 49в додаје се члан 49г, који гласи: 
„(1) Службеник се може хонорарно запослити 

само на основу уговора којим је конкретно одређен 
хонорарни рад. 

(2) Исплата хонорара се може извршити хоно-
р а р о м службенику само за стварно извршени 
рад." 

Члан 10. 
После члана 49г додаје се члан 49д, који гласи: 
„(1) Хонорар се може уговорити само према 

стварном обиму и сложености послова. 
(2) Висина хонорара за хонорарни рад са пу-

ним радним временом (члан 49. став 1) одређује се 
црема плати за одговарајуће радно место. 

(3) Висина хонорара за хонорарни рад са скра-
ћеним радним временом одређује се према плати 
за одговарајуће радно место и просечном обиму 
послова у одређеним временским периодима. 

(4) Висина хонорара за извршење ванредних 
послова и задатака (члан 49а) одређује се према 
конкретно уговореном послу." 

Члан 11. 
После члана 49д деда је се члан 49ђ, који гласи: 
„(1) Прописе о хонорарном раду у државним 

органима доносе извршна већа и народни одбори. 
Ти прописи могу садржавати ближе одредбе: о за-
брани хонорарног рада због неспојивости са при-
родом функције односно послова које службеник 
врши на свом радном месту (члан 496), о условима 
под којима се за редовне и ванредне послове и 
задатке могу закључивао уговори о хонорарном 
раду, о условима које треба да испуњава службе-
ник који преузима хонорарни рад, о мерилима за 
одређивање висине хонорара, о евидентира њу из-
вршеног хонорарног рада и др. У прописима извр-
шних већа може се предвидети да ближе прописе 
о овим питањима доносе поједини органи или слу-
жбе самостално или уз потврду извршног већа.* 

(2) Одредбе о хонораром раду у самосталном 
установама и организацијама доноси савет односно 
одговарајући орган управљања установе и органи-
зације, у складу оа начелима садржајним у овом 
закону и са посебним прописима о хонорари ом ра-
ду за одговарајуће службе. 

(3) Прописе о хонорариом раду у одређеним 
службама може донети и извршно веће, а може 

и одредити да се одредбе о хонорарном раду за 
поједине установе и организације доносе уз по-
тврду извршног већа или народног одбора." 

Члан 12. 
Члан 56. мења се и гласи: 
„(1) Службеник је дужан да чува службену 

тајну, без обзира на који је начин службену тајну 
сазнао. 

(2) Обавеза чувања службене тајне траје и по 
престанку службе. 

(3) Као службена тајна сматрају се нацрти, 
предлози и други подаци и документи који се при-
премају за представничка тела и њихове политич-
ко-извршне органе, ако су они прописом или дру-
гим актом тих органа или од стране предлагача 
назначени као службена тајна. 

(4) Прописом или актом органа, установе одно-
сно организације могу се одредити и други подаци 
и документи који се сматрају службеном тајном. 

(5) Актом органа, установе односно организа-
ције могу се одредити подаци и документи о који-
ма службеници не могу давати обавештења ако за 
то нису овлашћени од надлежног старешине. 

(6) Ако не постоје сметње из одредаба прет-
ходних ставова, службеник, по овлашћењу надле-
жног старешине, може давати податке и обаве-
штења заинтересованим органима, организацијама 
и грађанима, у вези са пословима које врши. 

(7) Старешина надлежан за постављење може 
службеника у одређеним случајевима ослободити 
обавезе чувања службене тајне." 

Члан 13. 
Члан 58. брише се. 

Члан 14. 
Члан 73. брише се. 

Члан 15. 
У члану 76. број: „6.000" замењује се бројем: 

„10.000". 

Члан 16. 
У члану 87. став 4. мења се и гласи: 
„(4) Неплаћено одсуство дуже од једног месеца 

може се, у сагласности оа органом који одреди Са-
везно односно републичко извршно веће, одобри-
ти службеницима који се упућују на рад ван зем-
ље ради извршавања међународи ог уговора или 
споразума, или ако опште потребе службе то захте-
вају." 

Члан 17. 
У члану 92. после става 1. додаје се нови став 

2, који гласи: 
„(2) За дисциплински преступ одавања службе-

не тајне и за нарочито тешке повреде службене 
дужности, службеник ће се казнити отпуштањем 
из одређене службе са забраном повратка у ту 
службу за време од пет година. Блажа казна за 
одавање службене^ тајне може се изрећи само ако 
је утврђено да постоје олакшавај уће околности." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 18. 
У члану 97. речи: „тач. 5 и 6" замењују се ре-

чима: „тач. 5. и 6. и казне из члана 92. став 2." 

Члан 19. 
У члану 131. став 2. речи: „и службеничка 

који су испунили услове за старосну пензију" бри-
шу се. 
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После става 2. додају се два нова става, који 
гласе: 

„(3) У образложен^ решења којим се службе-
нику отказује служба не стављају се разлози за 
отказ, осим ако службеник то захтева. 

(4) Ако је против решења о отказу поведен 
управни спор, у том спору не може ,се ценити 
оправданост разлога због којих је дат отказ." 

Члан 20. 
У члану 133. став 6. брише се. 

Члан 21. 
У члану 134. став 3. речи: „Отпремнина не 

припада службенику који испуњава услове за пен-
зију." бришу се. 

Члан 22. 
У члану 137. тачка 3. мења се и гласи: 
„3) Кад испуни услове за личну пензију." 
Додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) При утврђивању- да ли су испуњени услови 

за личну пензију у смислу става 1. тачка 3. овог чла-
на, време које се урачунава у пензијски стаж узима 
се у обзир само у ефективном трајању и у случа-
јевима кад се по важећим прописима то време ура-
чунава у пензијски стаж у двоструком или увећа-
ном трајању." 

Члан 23. 
У члану 138. став 2. мења се и гласи: 
„(2) У случају престанка службе по основу 

члана 137. став 1. тачка 3. овог закона, старешина 
органа може, -ако потреба службе захтева, закључи-
ти са службеником уговор о хонорарној служби. За 
закључење овог уговора потребна је сагласност ко-
мисије за службениче послове." 

Члан 24. 
У члану 141. после става 4. додаје се нови став 

5, који гласи: 
„(5) Службеник за кога је донето решење по 

основу из члана 137. став 1. тачка 3. овог закона 
разрешава се од дужности кад решење о признава-
њу права на пензију постане коначно." 

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8. 

Члан 25. 
У члану 158. став 2. тачка се замењује зарезом 

и додају речи: „односно органом који извршно 
веће овласти.". 

У ставу 4. тачка се замењује зарезом и додају 
речи: „односно одговарајући савет који народни 
одбор овласти.". 

Члан 26. 
Члан 163. мења се и гласи: 
„(1) Плате савезних државних секретара, са-

везних државних подсекретара и службеника у 
звању амбасадора одређује Савезно извршно веће. 

(2) Решењем Савезног извршног већа могу се 
одредити и плате службеника на другим положа-
јима, ако решења о њиховом постављењу доноси 
или ако сагласност на таква решења даје Савезно 
извршно веће. 

(3) Плате службеника на одговарајућим поло-
жајима (ст. 1. и 2) у републичким органима одре-
ђује републичко извршно веће.* 

I 
Члан 27. 

У члану 167. став 3. мења се и гласи: 
„(3) Приправнички стаж траје две године. Про-

писима из члана 175. овог закона може се предви-

дети да приправнички стаж за звања прве и друге 
врсте траје и краће али најмање једну годину, а 
за звања треће и четврте врсте најмање шест ме-
сеци." 

Члан 28. 
Члан 209. брише се. 

Члан 29. 
Члан 210. брише се. 

Члан 30. 
Члан 211. мења се и гласи: 
„(1) Службенику који има 15 година службе не 

може се отказати служба. 
(2) Службеници који због укидања одређених 

служби, смањења радних места предвиђених актом 
о систематизација због организационих промена 
или због побољшања стручног састава органа У 
циљу ефикаснијег вршења службе, не могу остати 
на овом радном месту нити се распореди™ на 
радна места која одговарају њиховом звању одно-
сно стручности, стављају се на расположение. 

(3) Службеници који се постављају указом 
Председника Републике, решењем председника 
народне скупштине или решењем извршног већа 
могу се ставити на расположение независно од од-
редбе претходног става. 

(4) Против решења које се доноси по одредба-
ма ст. 2. и 3. овог члана не може се покренути 
управни спор." 

Члан 31. 
Члан 212. мења се и гласи: 
„(1) Службеник може бити на расположен^ 

најдуже шест месеци и за то време задржава сва 
права из радног односа. 

(2) Службеник на расположен^ прима плату 
на терет органа који је донео решење о стављању 
службеника на расположење, осим ако у решењу 
које се доноси по члану 211. став 3. овог закона 
није друкчије одређено." 

Члан 32. 
Члан 213. мења се и гласи: 
„(1) Ако се службеник на расположен^ у року 

од шест месеци не распореди на дужност, сматраће 
се да му је од првог дана по истеку тог рока слу-
жба отказана. За овај отказ није потребна сагла-
сност комисије за службениче послове. 

(2) Изузетно од одредбе претходног става, слу-
жбеник на расположењу, који има 15 година слу-
жбе а не распореди се до истека рока од шест ме-
сеци, пензионише се. Пре истека рока од шест 
месеци службеник се може пензионисати решењем 
извршног већа односно народног одбора, или ор-
гана које они одреде. 

(3) Под годинама службе у смислу претходног 
става сматра се и време признато за напредовање 
по члану 195. ст. 5. и 6. овог закона." 

Члан 33. 
У члану 224. став 1. на крају додају се речи! 

„Орган у чијем се буџету обезбеђују ова средства 
може овластити одговарајући орган управе односно 
савет да доноси ближе прописе о одређивању по-
лош а јних плата из овог члана." 

Члан 34. 
У члану 226. речи: „по прописима из члана" 

замењују се речима: „по члану". 
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Члан 35. 
У члану 232. тачка под в) мења се и гласи: 
„в) на факултетима, високим школама у рангу 

факултета и уметничким академии ама: 
1) асистент, 
2) лектор, 
3) предавач, 
4) доцент, 
5) виши предавач, 
6) ванредни професор, 
7) редовни професор." 

Члан 36. 
У члану 236. став 1. у тачки 6. после речи: 

»доцент" додају се речи: „и предавач". 
У тачки 7. после речи: „ванредни- професор" 

додају се речи: „и виши предавач". 

Члан 37. 
У члану 242. став 2. реченица прва мења се 

и гласи: „Систематизацију из претходног става 
утврђује на предлог наставничког већа односно 
већа васпитача, школски одбор односно савет ва-
спитне установе, у сагласности са саветом народног 
одбора надлежним за послове школства.". 

Став 4. мења се и гласи: 
„(4) Радна места наставног и другог особља на 

факултетом®, уметничким академи јама, високим 
и вишим школама и њиховим установама утврђују, 
на предлог управе односно наставничког већа, 
њихови савети." 

Члан 38. 
У члану 244. после става 3. додаје се нови став 

4, који гласи: 
„(4) На редовном конкурсу наставно и васпитно 

особље може учествовати истовремено највише на 
три места." 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 39. 
У члану 246. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Остало наставно и васпитно особље по-

ставља школски одбор на предлог наставничког 
већа. Надлежни орган управе општинског народног 
одбора врши контролу законитости нарочито у по-
гледу испуњавања услова за постављење прописа-
них законом, другим прописима и конкурсом, као и 
у погледу законитости спроведеног конкурса." 

У ставу 3. речи: „а уз извештај који се односи 
на службенике из става 2. овог члана — мишљење 
школског одбора односно савета установе" заме-
њују се речима: „као и мишљење школског одбора 
односно савета установе и колектива школе одно-
сно установе." 

Став 4. мења се и гласи: 
„(4) За службенике које поставља народни од-

бор, решење о постављењу издаје председник на-
родног одбора, а за службенике које поставља 
школски одбор — управитељ (директор) школе." 

Став 5. брише се. 
У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. 

речи: „Техничко особље" замењују се речима: 
„Остале службенике, техничко особље". 

Члан 40. 
У члану 247. додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Орган надлежан за постављење није оба-

везан да разреши од дужности службеника који је 
изабран на редовном конкурсу, ако у прописаном 
року није а томе обавестио непосредног старе-
шину." 

Члан 41. И 
У члану 248. после става 2. додаје се нови став 

3, који гласи: 
„(3) Ако се упражњено место није могло попу-

нити на начин предвиђен у претходном ставу, па 
се услед тога доводи у питање рад школе односно 
друге васпитне установе, савет народног одбора 
надлежан за послове школства може, у сагласно-
сти са школским одбором односно већем васпитача 
школе односно установе, привремено, али најдуже 
до краја школске године, додељивати на рад слу-
жбенике из друге школе односно васпитне уста-
нове са подручја среског народног одбора." 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 42. 
После члана 266. додаје се нови члан 266а, који 

гласи: 
„(1) Разрешење од дужности управитеља и ди-

ректора школе и старешине друге васпитне уста-
нове врши надлежни народни одбор на заједнич-
кој седници оба већа, на предлог савета надлежног 
за послове школства, који је дужан да претходно 
прибави мишљење школског одбора односно саве-
та васпитне установе. 

(2) Кад управитељи и директори школа и ста-
решине других васпитних установа буду разреше-
ни од дужности распоредиће се, по свом пристанку, 
као наставно односно васпитно особље у тим или 
другим школама односно васпитним установама 
у истом месту, у сагласности са школским одбо-
ром односно већем васпитача тих школа односно 
васпитних установа. Ако службеник не да при-
станак, служба ће му се отказати по члану 266. 
став 1. овог закона. 

(3) Распоређивање службеника из претходног 
става врши се независно од одредбе члана 244. овог 
закона." 

Члан 43. 
У члану 26в. став 3. речи: „члана 195. ст. 3, 4. 

и 6." замењују се речима: „члана 195. ст. 3, 4, 3. 
и 6.". 

Члан 44. 
У члану 276. после речи: „препаратора" зарез 

се замењује речју: „и", а после речи: „техничког 
сарадника" речи: „и стручног сарадника" бри-
шу се. 

Члан 45. 
У члану 287. став 3. после речи: „јединица" 

додају се речи: „и остале службенике", а после 
речи: „републичким" речи: „или савезним" бри-
шу се. 

После става 3. додају се два нова става, који 
гласе: 

„(4) Старешина установе, у случају разрешења 
од дужности, распоређуј е се по пристанку на сло-
бодно место у истој установи, ако испуњава по-
требне услове за то радно место. У образложењу 
решења о разрешењу од дужности старешине не 
стављају се разлози. 

(5) Ако службеник не да пристана«; односно 
ако не испуњава услове за постављење на одгова-
рајуће радно место, отказује му се служба." 

Члан 46. 
У члану 291. став 1. после речи „унапређени у 

звање" додају се речи: „ќишег конзерватор а". 
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Члан 47, 
У члану 293. тачка 4. после речи: „члана 186. 

ст. 3. и 4." додају се зарез и речи; „члана 188. став 
3, члана 193. став 3.". 

Члан 48. 
У члану 374. став 1. на крају додаје се нова 

реченица, која гласи: 
„Ако права оснивача врши извршно веће, да-

вање сагласности на правилнике може извршно 
веће пренети на одређени орган управе. 

Члан 49. 
У члану 379. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Одредбе о приправничком стажу, стручном 

образовању и напредовању, о преласку службени-
ка из једне службе у другу и о стављању службе-
ника на расположење, које се односе на службе-
нике државне управе (главе XV до XVII и глава 
XIX) сходно се примењују и на службенике комо-
ра и задружних савеза." 

Члан 50. 
Досадашње одредбе члана 213. ст. 1. и 3 За-

кона о јавним службеницима примењиваће се и 
даље на службенике који су у својству службени-
ка на расположењу затечени у служби на дан 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 51. 
На службенике школа и других васпитних 

устаннова и установа у области културе којима се 
лични дохоци одређују на основу правилника о 
личним дохоцима, неће се примењивати одредбе 
овог закона о платама и напредовању. 

Члан 52. 
Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 

већа за савезни буџет и општу управу да може 
издавати упутства за спровођење овог закона. 

Члан 53. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

433. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), у вези са чланом 3. Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/61, 6/62 и 11/62) Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА 

НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 25/62 и 29/62) у делу II Тарифе врше се 
следеће измене и допуне: 

1. У тар. броју 32 у тачки 2. пореска стопа: „25%" 
замењује се пореском стопом: „40%". 

2. У тар. броју 34 после напомене 5 додаје се 
нова напомена 6, која гласи: 

„6) Ако се увози путнички аутомобил у који је 
уграђен мањи мотор који по запремини не одговара 
марки и типу ша сиј е и каросерије у које је уграђен, 
порез по овом тар. броју обрачунаће се по стопи 
која важи за запремину мотора који одговара марки 
и типу шасије и каросерије." 

3. Tap. број 71 мења се и гласи: 
„71 Фото-материјал и фото-папир, осим ренд-

генског филма, кино-позитив филма и кино-нега-
тив филма за филмску индустрију — — — 5%а 

4. Tap број 75 брише се. 
5. У тар. броју 80 речи: „рендгенски филм и ки-

но-позитив филм" замењују се речима: „рендген-
ски филм, кино-позитив и кино-негатив филм за 
филмску индустрију;". 

У истом тар. броју на крају тачка се замењује 
тачком и зарезом и додају речи: „све соли за гал-
ванизацију.". 

6. У тар. броју 88 додаје се напомена, која гласи: 
„Напомена: 
Порез по овом тар. броју не плаћа се ва промет 

метил-алкохола (метанола) кад се употребљава за 
хемијску синтезу. Набавка метил-алкохола за ову 
сврху вршиће се на основу одобрења сходно одред-
бама напомене 2. уз тар. број 133 овог дела Тарифе." 

7. У гар. броју 93 тачка 1. пореска стопа: „32%" 
замењује се пореском стопом: „20°/о". У тачки 2. 
пореска стопа: „20°/о" замењује се пореском сто-
пом: „6%". 

8. У тар. броју 120 наименовање се мења и гласи: 
„120 Све врсте крзна од ситне стоке, дивљачи 

и звери:". 
У истом тар. броју додаје се напомена, која 

гласи: 
„Напомена: 
При увозу производа за одевање од крзна пла-

ћа се порез ио стопи из тачке 2. овог тар. броја." 
9. У тар. броју 138, у напомени 4, став 2. на 

крају додаје се нови текст, који гласи: 
„Републичко извршно веће може ово овлашће-

ње пренети на поједине или све општинске народне 
одборе." 

Члан 2. 
1. У делу IV Тарифе, тар. број 2. мења се и 

гласи: 
„Tap. број 2 — На премије за осигурање обра-

чунава се на име пореза, и то: 

А. Осигурање друштвене имовине: 
1) цивилна осигурања: 

а) пољопривредна — — — — — 33% 
б) остала — — — — — — — — 37% 

2) осигурања стоке: 
а) пољопривредна — — — — — — 
б) остала — — — — — — — — 3% 

3) осигурања усева: 
а) пољопривредна — — — — — — 
б) остала — — — — — — — — 3% 

4) осигурање индустрије — — — — 37% 
5) осигурања међународног карга: 

а) осигурање извоза — — — — — 24% 
б) осигурање увоза и возара — — — 43% 

6) осигурања домаћег карга: 
а) осигурање пошиљака по важећим 

прописима и по генералним поли-
сама — — — — — — — — 68% 

б) осигурање по уговорима са речним 
бродарствима — — — — — — 43% 

в) осигурање одговорности возара — 24% 
г) појединачне полисе — — — — 68% 

7) осигурање каска: 
поморски, речни (језерски) и авионски 24% 
8) осигурање кредита — — — — — 18°/о 
9) осигурања друге имовине: 

а) пољопривредна — — — — — 16°/о 
б) остала — — — — — — — — 20% 
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Б. Осигурање грађана и грађанских правних лида 
1) цивилна осигурања, осигурања стоке, 

усева и друге Ловине — — — — 2,5e/t 
2) осигурање лица против несрећног слу-

чаја — — — — — — — — — 15°/» 
3) осигурање живота и реосигурања про-

тив несрећног случаја — — — — — 
Напомена: 
1) Порез по овом тар. броју обрачунавају орга-

низације које се баве пословима осигурања у сми-
слу Закона о осигурава ју ћим заводима и заједни-
цама осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/61), 
и то од премија инкасираних на њиховом подручју. 

2) Порез по овом тар. броју плаћа се из режиј-
ског додатка у року од 20 дана по истеку сваког 
месеца. 

3) Не плаћа се порез по овом тар. броју на пре-
мије реосигурања примљене из иностранства. 

4) Пореске стопе одређене овим тар. бројем при-
мењиваће се од 1. јануара 1962. године." 

2. У тар. броју 3. на крају напомене 10 додаје 
се нова реченица, која гласи: 

„За ове сврхе употребиће се менични бланкет 
најмање вредности, е тим што ће давалац зајма на 
полеђини менице потврдити да је зајам ослобођен 
пореза на основу одредаба напомене 10 уз тар. број 
3 дела IV Тарифе." 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршио веће 

Р. п. бр. 183 
25. јула 1962. године 

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

434. 

На основу члана 21. Закона о Савезном буџету 
за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ НАМЕНЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА У 

САВЕЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 1962. ГОДИНУ 
1. Средства предвиђена у 4. делу — Средства за 

посебне намене у привреди, 1. раздео — Средства 
за мере у привреди, партија 4-269 — Регреси,- пре-
мије и накнаде у области робног промета, позиција 
3 — Накнаде при продаји стоке по минималним за-
штитним ценама, смањују се за 95,000.000 динара. 

2. Средства предвиђена у партији 4-267 — Ре-
греси у области индустрије, повећавају се за 
95,000.000 динара. 

У партији из става 1. ове тачке после позиције 
3. додаје се нова позиција 4, која гласи: 

„4. Регрес одређеним рудницима злата 96,000.000." 
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Р. п. бр. 177 

25. јула 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

Вељко Зековић« с. ри Мијалко Тодоровић, с. р. 

435. 

На основу члана 19. Закона о Савезном буџету 
за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ПРЕДВИ-
ЂЕНИХ У САВЕЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 1962. ГОДИНУ 

ДА ВОДОПРИВРЕДУ 

Г. Средства за водопривреду предвиђена у 4. 
делу, 1. раздео, глава 3, партија 4-271 Савезног бу-
џета за 1962. годину, могу се до износа од 2.000 ми-
лиона динара користити за намене из Пробама 
употребе средстава предвиђених у Савезном буџету 
за 1962. годину за водопривреду (у даљем тексту: 
Програм), који је саставни део ове одлуке. 

2. Савезна комисија за водопривреду, као но-
силац средстава из тачке 1. ове одлуке, може за 
извршавање радова по позицијама 1 до 10 Програ-
ма закључивао са републичким управама за водо-
привреду уговоре о преношењу на те управе извр-
шења дела Програма, е тим да републичке управе 
за водопривреду организују извршење одговара-
јућег дела Програма, уговарају радове са непосред-
ним извођачима радова, контролишу извршење уго-
ворених радова и дају налоге за исплату привре-
мених ситуација на терет акредитива отворених од 
стране Савезне комисије за водопривреду. 

Технички преглед и коначни обрачун изврше-
них радова које су републичке управе за водопри-
вреду уговориле са извођачима радова (колаудације) 
врше републичке управе за водопривреду путем 
комисије чији је један члан представник Савезне 
комисије за водопривреду. 

3. Савезна комисија за водопривреду може сво-
ја права инвеститора у погледу извођења радова у 
режији, у смислу Основног закона о изградњи ин-
вестициони х објеката („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/61), пренети на републичке управе за водопри-
вреду. 

4. Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство врши општи надзор над 
изведиавањем Програма и над употребом средстава 
предвиђених Програмом. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном потписива-
ња, а примењује се у целој 1962. години. 

Р. п. бр. 179 
25. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседнтак, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

436. 

На основу чл. 12, 14. и 35. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), у вези са тачком 12. Одлуке о ме-
рама за спровођење опште кредитне политике у 
1962. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/62 и 
28/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КРЕДИТИРАН^ НА-

БАВКЕ У 1962. ГОДИНИ ОДРЕЂЕНЕ ДОМАЋЕ 
ОПРЕМЕ СЕРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

1. Југословенска инвестициона банка одобрава-
ће, путем непосредне погодбе, кредите за набавку 
одређене домаће опреме серијске производње из 
средстава утврђених у тачки 12. Одлуке о мерама 
за спровођење опште кредитне политике у 1962. го-
дини. 
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2. Кредите из тачке 1. ове одлуке Банка ће 
одобравати по упрошћеном поступку произвођачи-
ма одређене домаће опреме серијске производње, 
у циљу продаје на кредит те опреме крајњим ко-
рисницима који набавком те опреме врше рекон-
струкцију, допуну или модернизацију постојећих 
погона. 

3. Произвођачима одређене опреме из тачке 2. 
ове одлуке Банка ће одобравати кредите на осно-
ву уговора о продаји опреме на кредит закљученог 
са крајњим корисницима, доказа о положеном уче-
шћу од стране купца и менице коју издаје купац 
на износ кредита — са жироом продавца. 

4. Кредите по овој одлуци. Банка ће одобравати 
уз камату по стопи од 6% годишње и са роком вра-
ћања, и то: 

1) произвођачима одређених моторних возила —> 
до 5 година; 

2) произвођачима одређене остале опреме се-
ријске производње — до 3 године. 

Кредите ће Банка одобравати произвођачима о-
преме само ако обезбеди учешће купца (инвести-
тора) у трошковима инвестиција најмање у висини 
означеној у Списку домаће опреме серијске прои-
зводње. 

5. Као одређена домаћа опрема серијске произ-
водње сматра се само опрема наведена у Списку 
домаће опреме серијске производње, који је од-
штампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

6. У кредитним односима између произвођача и 
купца опреме по овој одлуци, примењиваће се ка-
матна стопа по којој произвођач плаћа Банци ка-
мату. 

7. Ближе прописе за примену ове одлуке до-
носи, по потреби, савезни Државни секретаријат 
за послове финансија, по прибављеном мишљењу 
Секретаријата Савезног извршног већа за индус-
трију. 

8. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 158 
29. јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

С П И С А К 
ДОМАЋЕ ОПРЕМЕ СЕРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
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1. друмска возила: 50—60 
1) камиони, производње „ФАП" — При-

бој, „ТАМ" — Марибор, „Авала,, — 
Земун и „Црвена застава,, — Крагу-
јевац. 50 

2) аутобуси, производње „ФАП" — При-
бој, „ТАМ" — Марибор и „Авала,, — 
Земун 60 

3) доставна возила, производње „Црве-
на застава" — Крагујевац и „ИМВ„ 
Ново Место 60 

2. текстилне машине: 50 
1) текстилни разбој и, производње „Тек-

стил-строј" — Загреб и „Машино-
текс", — Лесковац 50 

2) машине за бојење и намотавање, про-
изводње „Ковинар" — Крањ и „Про-
летер,, — Параћин 50 

3) машине за плетење, производње 
„Стандард" — Осијек. 50 

4) предионичке машине, производње 
„Крушик,, — Ваљево 50 

3. расхладни и клима-уређаји: 50—6< 
1) витрине и фрижидери преко 200 ли-

тара за потребе угоститељства и трго-
вине, производње „Југострој,, — Ра-
ковица, „Георги Наумов,, — Битољ и 
„Лошке товарне хладилников" — 
Шкоф ја Лока 60 

2) компресорски агрегати од и преко 
25.000 фригерија за хладионичке уре-
ђаје за потребе угоститељства и тр-
говине, производње произвођача под 1 50 

3) клима-уређаји за потребе угоститељ-
ства и трговине, производње „Југо-
строј,, — Раковица и „Лошке товарне 
хл адил ников" — Шкоф ја Лока 50 

4. грађевинске и рударске машине: 50 
1) багери — УБ 0,35, производње „14 ок-

тобар" — Крушевац 
2) аутобагери, производње „Радоје Да-

кић", — Титоград 
3) булдожери ТГ—90, производње „14 

октобар" — Крушевац 
4) грађевинске торањске дизалице, про-

изводње „Метална" — Марибор и 
„СКИП,, — Љубљана 

5) компресори, производње „Трудбеник,, 
— Добој и „Фаграм" — Смедерево 

6) покретни силоси и покретне бетона-
ре, производње „Итас" — Кочев је 

7) дампери Д-3 и Д-4, производње „Ђу-
ро Ђаковић" — Славонски Брод 

8) транспортери (ланчани и за откоп), 
производње „Стројне товарне" — Тр-
бовље 

5. бушилице за геолошке и рударске истра-
жне радове од 150 м и од ЗОО м, произ-
водње „Геомашина" — Земун. 50 

6. пекарске машине, производње „Победа" 
— Нови Сад, „Термоелектро" — Бео-
град, „Метал" — Осијек и „Гостол" — 
Нова Горица 50 

437. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ ПРОДАЈИ ОПРЕМЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 

1. Привредним организацијама које се баве про-
изводњом пољопривредне опреме (фабрике) одобра-
ва се регрес за продату и испоручену опрему следе-
ћим купцима: 

1) пољопривредним произвођачким организаци-
јама (пољопривредним добрима, пољопривредним 
комбинатима, пољогфивредно-индустријским комби-
катама, пољопривредним установама, економи јама 
привредних организација и установа које су орга-
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низоване као погони, сељачким радним задругама, 
земљорадничким задругама и специјализованим 
земљорадничким задругама); 

2) одређеним привредним организацијама које 
газдују шумама и шумарском институтима и заво-
дима, који набавку опреме врше у циљу плантажне 
производна брзорастућег дрвећа, комбинован по-
љопривредне и шумарске производње ради обнове 
шума, пољопривредне производње у сопственој ре-
жији и ради мелиорације шумских и планинских 
пашњака; 

3) водним заједницама и привредним организа-
цијама које изводе мелиорационе радове искључиво 
у пољопривреди; 

4) установама и организацијама које врше за-
штиту земљишта од бујица и ерозије; 

5) семенским предузећима која врше пољопри-
вредну производњу у сопственој режији или коопе-
рации; 

6) пољопривредним и глумачким факултетима, 
центрима за курс ове и школама за оспособљавање 
кадрова у пол>опривреди; 

7) привредним организацијама које се баве про-
метом пол»опривредне опреме, ако опрему за коју 
се даје регрес испоруче купцима наведеним у од-
редбама под 1 до 6 ове тачке. 

2. Регрес се одобрава само за опрему наведену у 
овој тачки у следећим износима, и то: 

у ООО динара 
1) Трактор „Задругар" дизел са хи-

драуличним подизачем „40 и 50/а" 1.000 
2) Трактор „Задругар" дизел са хи-

драуличним подизачем „50/1" — 750 
3) Трактор гусеничар типа ТГ-50 од 

60/63 КС — — — — — — — 1.735 
4) Трактор гусеничар типа ТГ-90 од 

100/105 КС — — — — — — 4.900 
5) Трактор „Фергусон" ИТМ-533 — 600 
6) Трактор „Фергусон" МФ-65 — — 500 
7) Трактор гусеничар БНТ-60 — — 1.735 
8) Комбајн „Змај" 780 — — — — 972 
9) Комбајн „Змај" 630 — — — — 513 

10) Комбајн за кукуруз „Змај"-1 и 
„Пољопривредни^' — БК-1 — — 280 

11) Дворедни комбајн за кукуруз 
„Змај" — — — — — — — 407 

12) Додатни уређај за комбајн „Змај" 
780 за бербу кукуруза — — — 250 

13) Силокомбајн „Победа" — — — 250 
14) Траќторски, вучени, једноредни 

комбајн за шећерну репу типа 220 
„Пол»опривредник" — — — — 290 

15) Комбајн за шећерну репу, једно-
редни „Морава" — — — — — 290 

16) Трактором*, вучени, уговарач за 
шећерну репу типа 570 „Пољопри-
вредник" — — — — — — 470 

17) Генерално ремонтиран мотор ИМ-
034/Т на бази замене за трактор 
„Задругар" — дизел — — — — 144 

18) Генерално ремонтиран мотор ИМ-
033/Т на бази замене за трактор 
„Фергусон" — — — — — — 127 

19) Генерално ремонтиран мотор ИМ-
036/Т на бази замене за комбајн 
„Змај" 780 и за трактор БНТ-60 и 
ТГ-50 — — — — — — — 350 

20) Универзални багер УБ-05, без 
опреме — — — — — — — 3.351 

21) Универзални багер УБ-1, без 
опреме — — — — — — — 3.880 

22) Универзални багер УБ-035, без 
опреме — — — — — — — 2.760 

23) Универзални багер УБ-3, без 
опреме — — — — — — — 20.000 

3. За моторе наведене у тачки 2. под 17, 18 и 
19 ове одлуке регрес се одобрава и ремонтним ра-
дионицама I реда кад замену мотора изврше куп-
цима наведеним у тачки 1. под 1 до 6 ове одлуке. 

4. Привредне организације из тачке 1. ове од-
луке могу оствариван регрес само за опрему за 
коју је издат атест. 

Ако за опрему наведену у тач. 2. и 5. ове одлуке 
није издат атест произвођач опреме је дужан при-
бавити га најдоцније до 1. јануара 1963. године. 

Секретаријат Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство прописаће поступак за изда-
вање атеста. 

5. Привредним произвођачем организацијама 
(фабрикама) одобрава се регрес за моторе и агре-
гате испоручене рибарским произвођачем органи-
зацијама, рибарским установама, станицама, заводи-
ма и институтима за унапређење рибарства, рибар-
ским задругама и самосталним рибарским погонима 
општих земљорадничких задруга и сељачких рад-
них задруга, морског и језерског рибарства. 

Регрес из става 1. ове тачке одобрава се само 
за моторе и агрегате наведене у овом ставу у сле-
дећим износима, и то: 

у 000 динара 
1) Дизел-мотор „Торпедо" 512-П — 103 
2) Дизел-мотор „Торпедо" 512 — — 94 
3) Дизел-мотор „Торпедо" 532 — — 229 
4) Дизел-мотор „Торпедо" 513 — — 103 
5) Дизел-мотор „Торпедо" 523 — — 104 
6) Дизел-мотор „Торпедо" 533 — — 258 
7) Дизел-мотор „Торпедо" 514 — — 128 
8) Дизел-мот ор „Торпедо" 534 — — 323 
9) Дизел-мотор „Аран" 120 КС — 1.120 

10) Дизел-мотор бродски А .-8 343, Ф 
од 135 КС, без осовинских водова 
и пропелера — — — — — — 1.163 

11) Дизел-мотор бродски А-8 342 Ф 
од 90 КС, без осовинских водова 
и пропелера — — — — — — 1.080 

12) Дизел-агрегат АП-2 „Аран", за 
рибарске светиљке — — — — 195 

13) Дизел-агрегат оа мотором „Торпе-
до" 721 — — — — — — — 160 
6. На опрему из тач. 2. и 5. ове одлуке која се 

на дан ступања на снагу ове одлуке затекне на 
залихама код привредних организација које се баве 
прометом пољопривредне опреме регрес се остварује 
при продаји и испоруци те опреме само купцима из 
тачке 1. под 1 до 6 ове одлуке. 

Привредне организације из тачке 1. под 7 ове 
одлуке дужне су на дан ступања на снагу ове од-
луке извршити попис залиха опреме из тач. 2. и 5. 
ове одлуке. 

7. Купци из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 
1. ове одлуке не могу опрему набављену по регре-
сираним ценама отуђити или пренети на друге орга-
низације или лица док у корист рачуна регреса не 
уплате одобрени износ »регреса. 

Ако купци из става 1. ове тачке опрему набав-
љену по регресираним ценама не користе за по-
требе пољопривреде и шумарства дужни су да у 
корист рачуна регреса уплате одобрени износ ре-
греса. 

8. Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство, на предлог Савезне при-
вредне коморе, одредиће купце из тачне 1. под 2 
ове одлуке. -

9. Корисници регреса који имају право на оства-
ривање регреса по Одлуци о давана регреса при 
куповини опреме и резервних делова за потребе 
пољопривреде и шумарства („Службени лист ФНРЈ , 
б<р. 23/61 и 53/61), могу остварувани регрес за куп- , 

J>p0j 31 — Страна 617 Среда, 1. август 1965. 
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ЈБену и преузету опрему и резервне делове до дана 
ступања на снагу ове одлуке, најдоцније до 31. ок-
тобра 1962. године. 

10. Ближе прописе за примену ове одлуке доне-
ће Секретаријат Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија. 

11. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о давању регреса при куповини 
опреме и резервних делова за потребе пољопри-
вреде и шумарства. 

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

Р. п. бр. 195 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Џемал Биједић, с. р. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

438. 

На основу одредбе под 1. тачке 1 главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕНАМА СТОКЕ 

ДО 1964. ГОДИНЕ 
ЗА 1962. 

1. Пољопривредним организацијама и другим 
привредним организацијама и установама које про-
изводе и тове стоку саме или у кооперацији са 
индивидуалним пољопривредним произвођачима га-
рантују се у 1962, 1963. и 1964. години следеће от-
купне цене, за свиње, говеда, овце и живину, и то: 

А. С в и њ е : Цена 
1) за свиње за бекон: 

а) I класе, тежине од 80 до 95 кг по комаду 280 
б) II класе, тежине од 80 до 95 кг по комаду 270 

2) за прима меснате свиње: 
а) I тежинске групе, лаке, тежине од 80 до 

95 кг по комаду 250 
б) II тежинске групе, средње, тежине преко 

95 до ИО кг по комаду 260 
в) III тежинске групе, тешке, тежине пре-

ко 110 до 125 кг по комаду 260 

3) за меснате свиње: 
а) I тежинске групе, лаке, тежине од 80 до 

95 кг по комаду 240 
б) II тежинске групе, средње, тежине пре-

ко 95 до ИО кг по комаду 250 
в) III тежинске групе, тешке, тежине пре-

ко 110 до 125 кг по комаду 250 

4) за полумасне свиње: 
а) I тежинске групе, лаке, тежине од 80 до 

95 кг по комаду 235 
б) II тежинске групе, средње, тежине пре-

ко 95 до ИО кг по комаду 245 
в) III тежинске групе, тешке, тежине пре-

ко ИО до 125 кг по комаду 250 

5) за масне свиње: 
а) I тежинске групе, лаке, тежине од 80 до 

95 кг по комаду 226 
б) II тежинске групе, средње, тежине пре-

ко 95 до ИО кг по комаду 235 
в) III тежинске групе, тешке, тежине пре-

ко ИО до 125 кг do комаду 240 

Б. Г о в е д а : 
1) за утовљену млађу јунад племенитих раса 

и за њихове међусобну мелезе — крижанце, 
осим расе „џерсеј" и црвене данске, до 18 
месеци старости и са млечним зубима: 
а) la класе, тежине најмање 450 кг код му-

шких и 400 кг код женских грла, ран-
дман најмање 5£% 245 

б) I класе, тежине најмање 420 кг код му-
шких и 380 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 55% 235 

2) за утовљену старију јунад — млада говеда, 
племенитих раса и за њихове међусобне ме-
ле зе — крижанце, осим расе „џерсеј" и цр-
вене данске, од 18 до 36 месеци старости 
која имају највише 4 стална зуба: 
а) la класе, тежине најмање 500 кг код му-

шких и 450 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 56% 245 

б) I класе, тежине најмање 470 кг код му-
шких и 420 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 54% 235 

3) за утовљену млађу јунад — мелези расе 
„буша" са племенитим расама црвена дан-
ска, истарска, колубарска, посавска, подол-
ска и гатачка — до 18 месеци старости оа 
млечним зубима: 
а) I класе, тежине најмање 350 кг код му-

шких и ЗОО кг код женских грла, ранд-
ман најмање 54% 185 

б) II класе, тежине најмање ЗОО кг код му-
шких и 250 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 52% 165 

4) за утовљену старију јунад — млада говеда 
— мелези расе „буша" са племенитим раса-
ма црвена данска, истарска, колубарска, 
посавска, подолска и гатачка — од 18 до 36 
месеци старости која немају више од 4 
стална зуба: 
а) I класе, тежине најмање 400 кг код му-

шких и 350 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 54% 185 

б) II класе, тежине најмање 350 кг код му-
шких и ЗОО кг код женских грла, ранд-
ман најмање 52% 165 

5) за утовљену млађу јунад до 18 месеци ста-
рости са млечним зубима, расе „буша": 
а) I класе, тежине најмање 200 кг код му-

шких и 180 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 52% 170 

б) И класе, тежине најмање 200 кг код му-
шких и 180 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 48% 160 

6) за утовљену старију јунад — млада говеда, 
од 18 до 36 месеци старости која немају ви-
ше од 4 стална зуба, расе „буша": 
а) I класе, тежине најмање 250 кг код му-

шких и 200 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 50% 170 

б) II класе, тежине најмање 250 кг код му-
шких и 200 кг код женских грла, ранд-
ман најмање 48% 160 

В. О в ц е : 
1) за утовљену јагњад старости 5 до 12 месеци 

која нису измењала ниједан млечни зуб: 
а) I класе, тежине најмање 20 кг. рандман 

најмање 54% 250 
б) II класе, тежине најмање 20 кг, рандм&н 

најмање 50% 240 
2) за утовљену шиљежад, старости од 1 до 2 

године, која имају највише 2 стална зуба: 
а) I класе, тежине најман»е 25 кг, рандман 

најмање 52% 200 
б) II класе, тежине најмање 25 кг, рандман 

48% 190 
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3) за утовљене овце и овнове, старости преко 
2 године: 
а) I класе, старости до 5 година, са најви-

ше 6 сталних зуба, тежине најмање 35 
кг, рандман најмање 50°/о 160 

б) II класе, старости преко 3 године, тежи-
не најмање 35 кг, рандман најмање 46°/« 150 

Г. Ж и в и н а : 
за утовљене пилиће „бројлери": 

а) I класе 320 
б) И класе ЗОО 
2. Цене из тачке 1. ове одлуке важе за 1 кг сто-

ке живе мере, франко утоварено у вагон или ка-
мион, по избору купца, у месту продавца, чија се 
тежина утврђује по истеку 12 часова од последњег 
храњења. 

Цене из става 1. ове тачке односе се на квали-
тет стоке прописан: 

1) посебним стандардом — Свиње за бекон JUS 
Е.Ј1.011; 

2) посебним стандардом — Свиње за клање JUS 
Е.С 1.020; 

3) условима из Прописа о квалитету говеда и 
оваца за клање РК-Е2. 

3. Привредне организације које одреди Дирек-
ција за исхрану, дужне су по ценама и условима 
из тач. 1. и 2. ове одлуке купити сву количину сви-
ња, говеда, оваца и живине које им организације 
и установе из тачке 1. ове одлуке понуде ради ку-
повине. 

Привредне организације из става 1. ове тачке 
дужне су, ако за то добију налог од Дирекције за 
исхрану, да откупљену стоку односно месо и пре-
рађевине од меса ове стоке продају на одређеном 
тржишту односно одређеним купцима. 

Однос између Дирекције за исхрану и привред-
них организација из ст. 1. и 2. ове тачке регулише 
се писменим уговором. 

Негативне разлике у цени које евентуално на-
стану између гарантованих цена стоке из ове од-
луке и цена које Дирекција за исхрану постигне 
покривају се из средстава савезног буџета. 

Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 
већа за трговину и туризам да, у сагласности са са-
везним Државним секретаријатом за послове фи-
нансија, донесе ближе прописе о условима и начину 
исплате негативних разлика из става 4. ове тачке. 

4. На привредне организације из тачке 3. ове 
одлуке које се не придржавају цена и других усло-
ва прописаних овом одлуком или које не поступе 
по налогу Дирекције за исхрану, примениће се од-
редбе члана 107. став 1. тачка 3. Уредбе о трговин-
ској делатности и трговинским предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 
13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), а на одговорно лице у тој 
организацији — одредба става 4. истог члана. 

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о минималним заштитним ценама 
и премијама у 1960. и 1961. години за свиње, говеда, 
овце и живину одређеног квалитета („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/60, 42/60, 8/61, 10/61, 30/61, 53/61 
и 22/62) и Одлука о продужењу важења Одлуке о 
минималним заштитним ценама и премијама у 1960. 
и 1961, години за свиње, говеда, овце и живину од-
ређеног квалитета („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/61). 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
н>а у „Службеном листу ФНРЈ", 

Р. п. бр. 185 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Џемал Биједић, с. р. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

439. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕМИЈАМА ЗА СТОКУ У 1962. ГОДИНИ 

1. Пољопривредним организацијама и погонима 
са самосталним обрачуном других привредних ор-
ганизација и установа, који производе или тове 
стоку саме или у кооперацији са индивидуалним 
пољопривредним произвођачима обезбеђују се У 
1962. години следеће премије: 

Премија 
А. С в и њ е : 
1) свиње џа. бекон: 

а) I класе, тежине од 80 до 95 кг по 
комаду 45 

б) II класе, тежине преко 80 до 95 кг по 
комаду 45 

2) за прима меснате свиње: 
а) I тежинске групе, лаке, тежине од 80 

до 95 кг по комаду 45 
б) II тежинске групе, средње, тежине 

преко 95 до ИО кг по комаду 45 
в) III тежинске групе, тешке, тежине 

преко ИО до 125 кг по комаду 45 
3) за меснате свиње: 

а) I тежинске групе, лаке, тежине од 80 
до 95 кг по комаду 45 

б) II тежинске групе, средње, тежине 
преко 95 до ИО кг по комаду 45 

в) III тежинске групе, тешке, тежине 
преко ИО до 125 кг по комаду 46 

Б. Г о в е д а : 
1) за утовљену млађу јунад племенитих ра-

са и за њихове међусобне мелезе — кри-
жанце, осим расе „џерсеј" и црвене дан-
ске, до 18 месеци старости и са млечним 
зубима: 
а) la класе, тежине најмање 450 кг код 

мушких и 400 кг код женских грла* 
рандман најмање 58% 80 

б) I класе, тежине најмање ^20 кг код 
мушких и 380 кг код женских грла, 
рандман најмање 55% 80 

2) за утовљену старију јунад — млада го-
веда, племенитих раса и за њихове међу-
собне мелезе — крижанце, осим расе 
„џерсеј" и црвене данске, од 18 до 36 ме-
сеци старости која имају највише 4 стал-
на зуба: 
а) la класе, тежине најмање 500 кг код 

мушких и 450 кг код женских грла, 
рандман најмање 56% 80 

б) I класе, тежине најмање 470 кг код 
мушких и 420 кг код женских грла, 
рандман најмање 54% 80 

3) за утовљену млађу јунад — мелези расе 
„буша" са племенитим расама црвена дан-
ска, истарска, колубарска, посавска, попол-
ека и гатачка — до 18 месеци старости оа 
млечним зубима: 
а) I класе, тежине најмање 350 кг код 

мушких и ЗОО кг код женских грла, 
рандман најмање 54% 60 

б) II класе, тежине најмање ЗОО кг код 
мушких и 250 кг код женских грла, 
рандман најмање 52% 60 
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А) за утовљену старију јунад — млада говеда 
— мелези расе „буша" са племенитим раса-
ма црвена данска, истарска, колубарска, 
посавски, недалека и гатачка — од 18 до 36 
месеци старости која немају више од 4 
стална зуба: 
а) I класе, тежине најмање 400 кг код 

мушких и 350 кг код женских грла, 
рандман најмање 54% 60 

б) II класе, тежине најмање 350 кг код 
мушких и ЗОО кг код женских грла, 
рандман најмање 52% 60 

2. Премије из тачке 1. ове одлуке важе за 1 кг 
стоке живе мере чија се тежина утврђује по истеку 
12 часова од последњег храњења. 

Премије из става 1. ове тачке односе се на 
квалитет стоке прописан: 

1) посебним стандардом — Свиње за бекон JUS 
Е.Ј1.011; 

2) посебним стандардом — Свиње за клање JUS 
Е.С1.020; 

3) условима из Прописа о квалитету говеда и 
оваца за клање РК—Е2 

3. Пољопривредне организације и погони са са-
мосталним обрачуном других привредних органи-
зација и установа из тачке 1. ове одлуке имају 
право на премије, и то: 

1) за све количине одговарајуће категорије и 
квалитета говеда из тачке 1. ове одлуке, које испо-
руче привредним организацијама које се баве пре-
радом и прометом стоке и сточарских производа; 

2) за све количине свиња одговарајуће кате-
горије и квалитета из тачке 1. ове одлуке, које 
испоруче по уговореним ценама на основу унапред 
закључених уговора са привредним организацијама 
које се баве прерадом или прометом стоке и сточ-
них производа, као и за неуговорене а испоручене 
количине свиња по гарантованим ценама овим ор-
ганизацијама. 

Пољопривредним организацијама и погонима са 
оамосталним обрачуном других привредних орга-
низација и установа из тачке 1. ове одлуке не при-
пада премија за стоку која се жива извози. 

Земљорадничке задруге дужне су да у свој 
пословни фонд унесу најмање 50% од износа пре-
мија које су у смислу става 1. ове тачке оствариле 
за стоку произведену у кооперации са индивиду-
а л н е пољопривредним произвођачима. 

4. Премије одређене овом одлуком исплаћиваће" 
се на терет средстава предвиђених савезним буџе-
том за премије. 

5. Пољопривредне организације и погони са са-
мосталном обрачуном других привредних органи-
зација и установа, које су наплатиле премије или 
стекле право на накнаду премије у смислу Одлуке 
о минималним заштитним ценама и премијама у 
1960. и 1961. години за свиње, говеда, овце и жи-
вину одређеног квалитета („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/60, 42/60, 8/61, 10/61, W61, 53/61 и 22/62) и 
Одлуке о продужењу важења Одлуке о минимал-
ним заштитним ценама и премијама у 1960. и 1961. 
години за свиње, говеда, овце и живину одређеног 
квалитета („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61) за 
испоручене количине стоке после 1. јануара 1962. 
године па до ступања на снагу ове одлуке, имају 
право на разлику између премије одређене овом 
одлуком и оне премије која је важила до ступања 
на снагу ове одлуке. 

6. Овлашћује се Секретаријат Савезног изврш-
ног већа за пољопривреду и шумарство да, у са-
гласности оа савезним Државним секретаријатом за 
послове финансија и Секретаријатом Савезног из-

вршног већа за трговину и туризам, донесе ближе 
прописе за примену ове одлуке. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 186 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Џемал Биједић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

440. 

На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О МИНИМАЛНИМ ОТКУПНИМ ЦЕНАМА 

КРАВЉЕГ МЛЕКА 

1. Привредне организације које се баве откупом 
свежег крављег млека куповаће од пољопривредних 
произвођачких организација (пољопривредних до-
бара, пољопривредних комбината, пољопривредно-
индусеријских комбината, сељачких радних задру-
га, економија земљорадничких задруга и пољопри-
вредних установа) свеже кравље млеко које су по-
љопривредне произвођача организације произвеле, 
по цени која не може бити нижа од 11 динара за 
једну масну јединицу. 

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

Р. п. бр. 187 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потггредседник, 
Џемал Биједић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

441. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1062. годину. („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈЕ ЗА КРАВЉЕ МЛЕКО 

1. Пољопривредним организацијама и погонима 
са самосталном обрачуном других привредних орга-
низација и установа који се баве производ њом кра-
вљег млека, исплаћиваће се премија из средстава 
савезног буџета за све количине крављег млека соп-
ствене производње у 1962. години које испоруче ор-
ганизацијама које се баве прометом односно прера-
дом крављег млека или које употребе за сопствену 
прераду. 

Премија из става 1. ове тачке исплаћује се из 
средстава савезног буџета у висини од 100% од из-
носа премије која се организацијама и погонима из 
става 1. ове тачке исплаћује из буџета народне ре-
публике, среског или општинског народног одбора, 
а највише до 7,5 динара по 1 литру. 

2. Премија из тачке 1. став 1. ове одлуке може 
се исплатити и за произведено кравље млеко од 1. 
јануара 1962. године до ступања на снагу ове одлуке, 
ако је испоручено односно употребљено за прераду 
у смислу одредаба ове одлуке и ако су политичко-
територијалне јединице из тачке 1. став 2. ове од-
луке исплатиле премије које су оне одредиле. 
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3. Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
донеће ближе прописе за спровођење ове одлуке, 
као и прописе о условима и начину исплате премије 
која ће се исплаћивати по овој одлуци. 

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

Р. п. бр. 188 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Џемал Биједић, с. р. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

442. 

На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину, Саве-
зно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ЦЕНАМА ЖИТАРИЦА РОДА 1963. И 1964. 

ГОДИНЕ 
1. Цене житарица рода 1962. године, одређене 

савезним прописима, обезбеђују се земљорадничким 
задругама (опште земљорадничке задруге, сељачке 
радне задруге и специјализоване земљорадничке 
задруге), пољопривредним добрима, пољопривред-
ним комбинатима. пољопривредним индустријским 
комбинатите, економијама и привредним организа-
цијама које газдују шумама и за житарице рода 
1963. и 1964. године, и то у укупном износу: 

1) за пшеницу и раж 48 динара за 1 кг; 
2) за кукуруз, јечам и овас 36 динара за 1 кг. 
2. Савезни органи управе надлежни за одре-

ђивање цена дужни су приликом доношења про-
писа о ценама житарица придржавам се нивоа це-
на из тачке 1. ове одлуке. 

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

Р. п. бр. 189 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Џемал Биједић, с. р. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

443. 
На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XVII 

Савезног друштвеног плана за 1962. годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ЦЕНАМА ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА И ДРУГИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 1963. И 

1964. ГОДИНУ 
1. Минималне откупне цене уљарица, конопљи-

не стабљике, сировог памука и сирових чаура сви-
лене бубе и гарантоване минималне цене пиринчане 
арпе, одређене савезним прописима за 1962. годину 
примењиваће се у 1963. и 1964. години у укупном из-
носу, и то: 

1) уљарице: 
— сунцокрет 62 дин/кг 
— уљана репица 72 дин/кг 
— рицинус 94 дин/кг 
— маково (афионско) семе 96 дин/кг 
— ланено семе 86 дин/кг 
— соја 85 дин/кг 

2) конопљина стабљика: 
— I класа 20 дин/кг 
— II класа 16 дин/кг 
— III класа 13 дин/кг 
— IV класа 10 дин/кг 

3) сирови памук: 
— I класа, просечан рандман 31 220 дин/кг 
— II класа, просечан рандман 30 190 дин/кг 
— III класа, просечан рандман 30 160 дин/кг 

4) сирове чауре свилене бубе: 
— јапанске беле расе, предиво 800 дин/кг 
— јапанске беле расе, непредиве 100 дин/кг 

5) пиринчана арпа: 
— I класа 80 дин/кг 
— II класа 73 дин/кг 
— III класа 64 дин/кх 

2. Савезни органи управе н?длежни за одређи 
вање цена дужни су приликом доношења пропис 
о ценама пољопривредних производа из тачке 1. 
ове одлуке придржавати се нивоа цена прописаних 
овом одлуком. 

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

Р. п. бр. 192 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Џемал Биједић, с. р. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

444. 

На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину и члана 
18. став 1. Закона © Савезном буџету за 1962. годину 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно иЗЕршнс 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА СИРОВИ ПАМУК 

РОДА 1962. ГОДИНЕ 
1. Земљорадничким задругама (опште земл»о-

радничке задруге, сељачке радне задруге и специ-
јализоване земљораднички задруге), пољопривред-
ним добрима, пољопривредним комбинатима, пол>о-
привредним инду етри ј ским ксмбинатима, еко неми-
јама и привредним организацијама које газдују шу-
мама обезбеђује се премија за количине сировог па-
мука рода 1962. године, предате и испоручене при-
вредним организацијама које се баве прерадом 
памука. 

2. Премије из тачке 1. ове одлуке одобравају се 
за 1 кг сировог памука у следећим износима: 

1) за I класу 40 динара; 
2) за II класу 35 динара; 
3) за III класу 30 динара. 
3. Премије из тачке 2. ове одлуке исплаћиваће 

се из средстава предвиђених у савезном буџету за 
регрес и премије у области пољопривреде. 

4. Ближе прописе за примену све одлуке донеће 
Секретаријат Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство, у сагласности са савезним .Др-
жавним секретару атом за послове финансија. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 191 
30. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Џемал Биједић, с. р. 

Потпредседник 
Мијалко Тодоровић, с. р. 
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445. 

На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину и члана 
18. став 1. Закона о Савезном буџету за 1962. годину 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА СОЈУ РОДА 

1962. ГОДИНЕ 
1'. Земљорадничким задругама (опште земљо-

радничке задруге, сељачке радне задруге и специ-
јализоване земљорадиичке задруге), пољопривред-
ним добрима, пољопривредним комбинатима, пољо-
привредним индустрииским комбинатима, економи-
јама и привредним организацијама које газдују шу-
мама одређује се премија у износу од 20 динара за 
1 кг за количине соје рода 1962. године продате и 
испоручене фабрикама уља и фабрикама и само-
сталном погонима за инду етри јеку прераду сточне 
хране. 

2. Премије из тачке 1. ове одлуке исплаћиваће 
се из средстава предвиђених у савезном буџету за 
регресе и премије у области пољопривреде. 

3. Ближе прописе за примену ове одлуке донеће 
Секретаријат Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство, у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатом за послове финансија. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објавл>и-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 193 
30. јула 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Џемал Биједа, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

446. 

На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину и члана 
18. став 1. Закона о Савезном буџету за 1962. годину 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈЕ 

ЗА ПШЕНИЦУ И РАЖ РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о одређивању премије за пшеницу 
и раж рода 1962. године („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/62) у тачки 1. став 1. речи: „8 динара", заме-
њују се речима: „10 динара". 

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

Р. п. бр. 190 
30. јула 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседншс, 
Џемал Биједић, с. р. Мијалко Тодоровић, е. p. 

447. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВА-
ЊУ РЕГРЕСА ПРИ КУПОВИНИ ВЕШТАЧКОГ 
ЂУБРИВА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗЛ ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 

1. У Одлуци о давању регреса при куповини 
вештачког ђубрива и средстава за заштиту бил»а за 
потребе пољопривреде и шумарства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 24/61) у тачки 1. став 1. на крају одред-
бе под 1 додају се речи: „или за производњу у ко-
операции са индивидуалним пољопривредним про-
извођачима". 

Одредба под 2 мења се и гласи: 
„2) земљорадничким задругама, као и привред-

ним предузећима, радњама и пољопривредним апо-
текама ако су организовани као погони земљ»рад-
ничких задруга,' — за количине набављене за даљу 
продају индивидуалним пољопривредним произво-
ђачима;". 

2. У тачки 2. став 1.а) одредба под 9 замењује 
се са две нове одредбе, које гласе: 

„9) калцијумамонијум нитрат „KAN" 
NH4 NOs СаСОз са 20,5% N — 15.000 

10) „Пелофос", фосфорно брашно Са 
(ЊР04)2 са 17% Рј Об и са 1% 
до 4% Мп и 5°/о до 14% Mg — — 10.500" 

3. Тач. 9. и 10. бришу се. 
4. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
Р. п. бр. 194 

30. јула 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује .секретара, Потпредседник, 
Џемал Биједић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

448. 

На основу тачке 13. главе XIV Савезног дру-
штвеног плана за 1962. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НИЖИМ СТОПАМА КА-
МАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ПОВРЕМЕНА ОБРТНА 

СРЕДСТВА И НА ПОТРОШАЧКЕ КРЕДИТЕ 
1. У Одлуци о нижим стопама камате на кре-

дите за повремена обртна средства и на потрошачке 
кредите („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61) у тачки 
1. став 1. после одредбе под 2 додаје се нова одредба 
под 2а, која гласи: 

,,2а) по стопи од 2,5% годишње — рудници са 
површинском производ њом, и то на кредите за по-
криће негативне разл~- ? између стварних и про-
сечних трошкова праиз-одног откривања минералне 
сировине;". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1962. године. 

Р. п. бр. 180 
25. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредсздник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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449. 

На основу члана 79. став 1. тачка 1. Уставног 
закона у вези са чланом 4. Закона о заштити од 
јонизујућих зрачења („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ОДРЕЂЕНИМ УСТА-
НОВАМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКЕ 

ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 

1. Послове техничке заштите од јонизујућих 
зрачења могу вршити следеће установе: 

1) Институт за медицину рада Народне Репу-
блике Србије, са седиштем у Београду; 

2) Институт за медицинска истраживања и ме-
дицину рада Југославенске академије знаности и 
умјетности, са седиштем у Загребу; 

3) Институт за хигијену и превентивну меди-
цину Медицинског факултета, са седиштем у Са-
рајеву; 

4) Завод Људске Републике Словеније за здрав-
ствено ин техничко варност, са седиштем у Љу-
бљани; 

5) Институт за нуклеарне науке „Борис Кид-
рич", са седиштем у Винчи; 

6) Институт „Руђер Бошковић", са седиштем у 
Загребу; 

7) Нуклеарни институт „Јожеф Стефан", са се-
диштем у Љубљани; 

8) Завод за нуклеарне сировине, са седиштем 
у Београду. 

2. Послови техничке заштите од јонизујућих 
зрачења, у смислу овог решења, јесу: 

1) утврђивање примљених доза зрачења од 
стране лица која су на својим радним местима из-
ложена јонизујућем зрачењу (филм-дозиметрија); 

2) мерење степена изложености радних места 
јонизујућем зрачењу; 

3) утврђивање контаминације радиоактивним 
материјалима предмета, радних просторија, ваздуха 
у тим просторијама и њиховој ближој околини и 
отпадних вода, као и спровођење њихове деконта-
минације; 

4) проверување исправност мерних инструме-
ната и њихово баждарење; 

5) провера в ање исправноста заштитних средста-
ва и уређаја у којима се налазе извори зрачења; 

6) надзор над поступањем са радиоактившш 
отпадним материјалима; 

7) давање упутстава за спровођење мера зашти-
те од јонизујућих зрачења и вршење експертиза. 

3. Установе из тачке 1. овог решења врше по-
слове техничке заштите од јонизујућих зрачења на 
основу уговора са заинтересованим државним орга-
нима, установама и организацијама. 

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

Р. п. бр. 182 
25. јула 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Пот председник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

450. 
f 

На основу члана 23. став 2. тачка 1. Закона о 
промету робе и услуга са иностранством („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/62), у сагласности са Секрета-
ри ј атом Савезног извршног" већа за трговину и ту-
ризам, Секретару атом Савезног извршног већа за 
индустрију и Секретаријатом Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, савезни Држав-
ни секретаријат за спољну трговину прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМИ ПРИВРЕДНИХ ОРГА-
НИЗАЦИЈА ПОТРЕБНОЈ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 

ИЗВОЗА И УВОЗА РОБЕ 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
За редовно и успешно вршење послова извоза 

и увоза робе привредна организација мора, поред 
техничке опреме одређене важећим прописима за 
унутрашњи промет робе односно опреме уобичајене 
у том промету, располагати и одговарајућом тех-
ничком опремом одређеном овим правилником. 

' Члан 2. 
Под одговарајућом техничком опремом потре-

бном за вршење послова извоза и увоза робе под-
разумевају се просторије, техничка средства и уре-
ђаји. 

Члан 3. 
Под просторијама из члана 2. овог правилника 

подразумевају се: 
1) просторије које служе за вршење послова 

привредне организације (у даљем тексту: пословне 
просторије); 

2) просторије које служе за пријем, смештај и 
чување робе односно за одржавање квалитета робе, 
сортирање робе, припремање робе за тржиште, ње-
но отпремање и сл. (у даљем тексту: складиште). 

Члан 4. 
Складиште из члана 3. тачка 2. овог правил-

ника мора, поред услова одређених за складиште 
важећим грађевинским, санитарним и другим про-
писима, испуњавати и услове прописане овим пра-
вилником зависно од обима промета и врсте робе 
која се извози и увози. 

Складиште мора бити снабдевено потребним 
намештајем и уређајима за смештај робе, као и 
техничким средствима и прибором неопходним за 
нормалну унутрашњу манипулацију робе (пријем, 
сортирање, паковање, отпремање и сл.) и за чува-
ње робе од квара односно за одржавање њеног ква-
литета. 

Складиште мора имати и услове за вршење 
нужних административних послова везаних за 
складишно пословање. 

Члан 5. 
Под техничким средствима и уређајима из чла-

на 2. овог правилника подразумевају се: построје-
ња, машине, справе, опреме, апарати, инструменти, 
технички прибор и алат и друга слична средства 
потребна за вршење послова извоза и увоза поје-
диних врста робе. 

Члан б. 
Техничка средства и уређаји из члана 5. овог 

правилника морају по својим својствима, броју и 
капацитету омогућавати редовно и успешно врше-
ње извоза и увоза одговарајућих врста робе. 
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Члан 7. 
Поред техничких средстава и уређаја из члана 

5. овог правилника, привредна организација мора 
располагати и потребним стручно-техничким кадро-
вима, који су способни да рукују и управљају тим 
средствима и уређајима и да обезбеде одређени 
квалитет робе која се извози и увози. 

Члан 8. 
Приликом оцењивања, на основу члана 25. За-

кона о промету робе и услуга са иностранством (у 
даљем тексту: Закон), да ли привредна организа-
ција располаже одговарајућом техничком опремом, 
републички орган управе надлежан за послове тр-
говине водиће рачуна и о томе да ли привредна ор-
ганизација располаже и одговарајућим стручно-
техничким кадровима из члана 7. овог правилника. 

Члан 9. 
Привредна организација која врши послове из-

воза и увоза робе мора према врсти робе и обиму 
промета распол агата одговарајућим просторијама 
(складиштима и сл.) за пријем, смештај, чување и 
отпремање односно унутрашњу манипулацију робе 
(сортирање, мерење, узимање узорака, паковање, 
конзервирање и сл.) и потребним техничким сред-
ствима и уређајима (преносним транспортот тра-
кама, краковима, елеваторима, хладњачама и дру-
гим расхладним уређајима и сл.) који омогућавају 
брзу и правилну манипулацију робе, одржавање и 
побољшавање квалитета робе за извоз односно увоз. 

II. Посебне одредбе 
Члан 10. 

Привредна организација која врши послове из-
воза и увоза робе мора располагао посебном тех-
ничком опремом зависно од трговинске струке 
или врсте производа, односно мора имати обезбе-
ђену посебну техничку опрему за поједине произ-
воде или групе производа за које врши послове 
извоза и увоза, и то за: 

1) житарице 
— складиште за смештај најмање 10.000 тона 

оазних житарица, које мора одговарати важећим 
лрописима о ускладиштењу робе (ринфузне и робе 
у врећама) и бити снабдевено техничким средстви-
ма и уређајима потребним за унутрашњу манипу-
лации у робе и одржавање њеног квалитета (тран-
спортери, кранови, дифузери, уређаји за дезинсек-
цију и дератизацију и др.); 

2) семенску робу 
— складиште за смештај најмање 1.000 тона 

семенске робе, које мора бити суво, са довољно 
светлости и са потребним одељењима за пријем, 
смештај и сортирање разних врста семенске робе, 
"лао и за одржавање њеног квалитета. Складиште 
мора бити снабдевено и селекторота за пречишћа-
вање, машинама за класирање и апаратима за за-
лрашивање семена, као и транспорте рим а, кракови-
ма, купер-уређајима и другим потребним техничким 
средствима чији број и капацитет одговарају обиму 
промета и врсти семенске робе. Складиште мора би-
ти снабдевено и вентилационим, а по могућству, и 
аклиматизационим уређајима, као и уређајима за 
дезинсекцију и дератизацију; 

3) сточну храну 
— просторије за смештај најмање 2.ООО тона 

концентроване сточне хране, које морају бити за-
штићене од влаге и снабдевене потребним уређајима 
за унутрашњу манипулацију робе; 

4) дуван 
— складиште за смештај најмање 500 тона ду-

вана, са посебним просторијама за све фазе рада са 
дуваном (природна или вештачка ферментација, 

класирање, паковање, пресовање и отпремање). 
Складиште мора бити суво и снабдевено потребним 
уређајима и техничким средствима за фермента-
цију, пресовање и паковање дувана, као и уређа-
јима и техничким средствима који обезбеђују уну-
трашњу манипулацију и квалитет дувана; 

5) хмељ и сиркову сламу: 
а) хмељ: складиште за сушење и смештај нај-

мање 1.000 тона хмеља, снабдевено уређајима и 
техничким средствима за обраду и унутрашњу ма-
нипулацију хмеља (пресе за пресовање и паковање 
хмеља и сл.) и специјалним коморама за сумпори-
сање односно конзервирање хмеља (сумпоране). 
Складиште мора у погледу осталих услова одгова-
рати условима одређеним у тачки 1. овог члана. 

Привредна организација која се бави прерадом 
хмеља у циљу извоза, мора располагао и лабора-
торијом за вршење анализа хмеља, као и стручно-
техничким кадровима за прераду хмеља; 

6) сиркова слама: складиште за смештај, досу-
шивање, унутрашњу манипулацију и класирање 
најмање 500 тона сиркове сламе, снабдевено столо-
вима за сортирање, посебним коморама за сумпори-
сање и бојење сламе, као и средствима односно ма-
шинама (најмање по једна) за скидање семена са 
метлице, пресовање и балирање сламе; 

б) уљарице 
— складиште за смештај најмање 2.000 тона уља-

рица, које мора одговарати условима одређеним у 
тачки 1. овог члана; 

7) лековито биље 
— складиште за смештај најмање 400 тона ле-

ковитог биља, са посебним одељењима за манипула-
цију појединих врста тог биља, према специфично-
стима тих врста биља. Складиште треба да је 
обезбеђено од влаге и снабдевено уређајима за вен-
тилацију, пулверизирање и конципирање лековитог 
биља, као и за вештачко сушење појединих биљака; 

8) свеже воће и поврће: 
а) прихватио складиште у производим базену, 

где се преузима свеже воће и поврће, за пријем и 
смештај најмање 1.000 тона робе. Складиште мора 
бити снабдевено потребним уређајима и средствима 
за одабирање, сортирање, калибрирање и паковање 
робе; 

б) посебне расхладне просторије за пријем и 
смештај најмање 60 тона робе на дан, као и за одр-
жавање одговарајућег квалитета свежег воћа и по-
врћа; 

9) воћне пулпе 
— складиште за справљање, унутрашњу мали-

лу лади ју и ускладиштење воћних пулпи, са посеб-
ним одељењима за смештај хемикалија за справ-
љање пул пе. Складиште мора бити снабдевено 
справама за конзервирање и контролу пулпе (емај-
лираним посудама, рефрактометром, Бомеовим ае-
рометром и др.) и, нарочито, мора испуњавати 
прописане хигијенско-санитарне услове; 

10) суво воће и поврће: 
— складиште у производном рејону за пријем 

откупљене робе капацитета од 30 тона на дан, са 
потребним средствима за сортирање и калибрира-
ње робе: 

а) суве шљиве: складиште за смештај најмање 
3.000 тона сувих шљива са потребним уређајима и 
средствима за ети Бирање — стерилизиран^ сувих 
шљива и дезинфекцију просторија. Складиште мора 
бити снабдевено текућом водом и одговарати про-
писаним хигијенско-санитарним условима; 

б) пасуљ, сочиво и грашак: складиште за пријем, 
смештај и сортирање најмање 1.000 тона робе. које 
мора бити снабдевено уређајима и апаратима за 
цијанизирање, вентил аторима за чишћење робе од 
разних примеса и селекторима за сортирање одно-
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сно калибрирање робе, као и потребним средствима 
за унутрашњу манету лацију робе; 

в) орах у љусци и језгри: складиште за мани-
пулацију и сушење ораха у љусци, са посебним 
одељењима снабдевеним потребним средствима за 
сумпориоање, бељење и калибрирање ораха у љу-
сци, као и за сортирање и паковање језгре од ораха; 

11) јужно воће 
— складиште за смештај најмање 500 тона робе, 

са потребним расхладним уређајима за одржавање 
одређене температуре прописане за ову врсту робе, 
као и специјалним коморама и уређајима за дозре-
вање банана (рај фера ји); 

12) алкохолна пића 
— подрум за смештај и негу најмање ЗОО вагона 

пића, оа одговарајућим уређајима и опремом за 
унутрашњу манипулацију и одржавање квалитета 
пића (лагерска бурад, моторне пумпе, механички 
филтери, машине за пуњење флаша и др.), посеб-
ном л а б ор атари ј ом за анализу вина, као и одговара-
јућим бројем вашарских стручњака; 

13) живу стоку, сточне производе и прерађевине: 
а) за живу стоку: депое — штале за смештај 

најмање 50 грла говеда или коња, са одговарајућим 
уређајима и организованом ветеринарском службом; 

б) за свеже месо: кланице са прописаним уређа-
јима за обраду и расхлађивање свежег меса одређе-
ног за извоз, транспортним средствима — хладња-
чама и организованом ветеринарско-санитарном 
службом; 

в) за сухом сенату робу: одговарајуће путнице, , 
сушнице и складиште оа расхладним уређајима и 
амбалажом; 

г) за црева: складиште снабдевено справама за 
прераду и сортирање црева и одговарајућом амба-
лажом; 

д) за сир: одговарајућу просторију са прописа-
ним хигиј енско-санитарним уређајима; 

14) рибе и рибље прерађевине: 
а) за свежу рибу, јастоге, ракове и жабе: при-

хватне специјалне басене; 
б) за змије: посебно сабирно складиште и спе-

цијалну амбалажу; 
в) за пужеве: сабирно складиште и сортирницу; 
15) живину, јаја, дивљач и перје: 
а) за заклану живину и убијену дивљач: хиги-

јенску кланицу која располаже специјалним хлад-
њачама или коморама са могућношћу хлађења до 
минус 12® Ц; 

б) за свежа јаја: одговарајуће просторије са по-
требним уређајима и средствима за манипулирање, 
ламгтирање, сортирање и паковање јаја; 

в) за меланж: посебне уређаје за израду мелан-
жа, жуманца и беланца, као и хладњаче или по-
себне коморе са могућношћу хлађења до минус 15°Ц; 

д) за перје: складиште за правилно усклади-
штење перја, са посебном простори јом величине 600 
м* за његову макипулацију и справама за сорти-
рање, минималног капацитета од 500 кг за 8 часова, 
као и справама односно машинама за испрашување 
и прање перја; 

16) памук, вуну и сирову кожу: 
а) памук: складиште за смештај најмање 2.000 

тона памука, са посебним просторијама за класи-
рање и узимање узорака памука; 

б) вуна: складиште за смештај најмање 700 тона 
вуне; 

в) сирова кожа: складиште за смештај најмање 
2.000 тона робе. 

У погледу остале техничке опреме за вуну и си-
рову кожу важе одредбе Правилника о минималним 
техничким условима, уређајима и опреми трг стил-

ских предузећа за промет сирове коже и вуне, кр-
зна, животињских отпадака и длаке („Службзни 
лист ФНРЈ", бр. 16/58); 

17) нафту и нафтине деривате 
— пространо складиште са резервоарима, снаб-

девено са цевоводима, парним котловима, пумпама, 
транспортни« и другим средствима и уређајима не-
опходним за прописно и безбедно манипулирање 
запаљивим течностима, као и справама за спремање 
нафте и нафтиних деривата у бурад, канте и сл.; 

18) хартију и канцелар иј они прибор 
— складиште одговарајуће величине, заштићено 

од неповољних атмосферских утицаја, а нарочито 
од влаге; 

19) хемикалије: 
— складиште за смештај хемикалија са погреб-

ном механизацијом (кранови, транспортери и сл.), 
посебне просторије снабдевене заштитним средстви-
ма за лагеровање лако запаљивих, распрскавајућих 
и експлозиви^ производа, као и посебан танкерски 
простор за манипулирање и претовар течних хеми-
калија; 

20) гуме за моторна возила 
— складиште одговарајуће величине, са темпе-

ратуром од минус 5°Ц до 15°Ц, довољно удаљено од 
складишта бензина и других запаљивих предмета. 
Складиште мора бити снабдевено намештајем по-
добним за прописано лагеровање гума; 

21) медицинске и фармацеутске производе 
— складиште са потребним уређајима и технич-

ким средствима за одржавање квалитета лекова, ле-
ковитих супстанци и осталог материјала. 

Члан 11. 
За привредне организације ноје врше послове 

извоза и увоза робе тровинских струка односно 
производа за које у члану 10. овог правилника није 
прописана посебна техничка опрема, обавезна је те-
хничка опрема одређена важећим прописима за 
унутрашњи промет робе односно опрема уобичајена 
у том промету. 

Члан 12. 
За производе односно групе производа за које У 

члану 10. овог правилника нису изричито одређена 
својства, број и капацитет просторија, техничких 
средстава и уређаја (техничке опреме) којима при-
вредна организација мора да располаже за вршење 
одговарајућих послова извоза и увоза робе, репу-
блички орган управе надлежан за послове трговине, 
који на основу члана 25. Закона оцењује да ли при-
вредна организација располаже техничком опремом, 
цениће посебно да ли су својства, број и капацитет 
просторија, техничких средстава и уређаја који-
ма привредна организација већ располаже такви 
да тој привредној организацији омогућаоају редовно 
и успешно вршење послова извоза и увоза произ-
вода односно група производа. 

Члан 13. 
Привредна организација која врши послове из-

воза и увоза робе може у недостатку сопствене те-
хничке опреме одређене овим правилником кори-
стити, у целини или у појединим деловима, технич-
ку опрему (просторије, техничка средства и уређаје) 
привредне организације за чији рачун врши по-
слове извоза и увоза робе или неке друге привред-
не организације, под условом да техничка опрема 
тих привредних организација одговара техничкој 
опреми одређеној за производе у члану 10. овог пра-
вилника и под условом да је коришћење такве опре-
ме обезбедила »а основу дугорочног уговора з&кљу-
немог у ту сврху са тим привредним организацииам*« л 



Страна 626 — БроЗ 31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, Т. август 1962. 

Ш. Завршне одредбе 
Члан 14. 

Одредбе овог правилника не искључују примену 
важећих грађевинских, техничких, урбанистичких, 
санитарних и ветеринарских прописа, као и прописа 
о хигијенско-техничкој заштити при раду односно 
других прописа надлежних органа који се односе 
на просторије, уређаје и техничка средства привред-
них организација које врше послове извоза и увоза 
робе. 

Члан 15. 
Привредна организација уписана у регистар за 

вршење послова извоза и увоза робе дужна је и 
после уписа у регистар да редовно испуњава услове 
у погледу техничке опреме одређене овим правил-
ником за поједине трговинске струке односно про-
изводе. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине контролише у смислу члана 120. Закона да 
ли привредна организација уписана у регистар за 
вршење послова извоза и увоза робе испуњава ре-
довно услове у погледу техничке опреме одређене 
овим правилником за трговинске струке односно 
производе за које је у регистар уписана. 

Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
П. бр. 3055 

26. јула 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

451. 
На основу члана 23. став 2. тачка 2. Закона о 

промету робе и услуга са иностранством („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/62), у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за трговину и тури-
зам, савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМИ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ПОТРЕБНОЈ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
МЕЂУНАРОДА ШПЕДИЦИЈЕ, ТУРИСТИЧКИХ 
ПОСЛОВА СА ИНОСТРАНСТВОМ, УГОВОРНЕ 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ 
У МЕЂУНАРОДНО^! ПРОМЕТУ II ЗАСТУПАЊА 

ИНОСТРАНИХ ФИРМИ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

За редовно и успешно вршење послова међуна-
родно шпедиције, туристичких послова са иноетран-
ством, уговорне контроле квалитета и квантитета 
робе у међународном промету и заступања иностра-
них фирми, привредна организација мора, поред 
техничке опреме одређене важећим прописима за 
унутрашњи промет робе и услуга и међународним 
конвенцијама које је ратификовала Југославија, 
располагате и техничком опремом одређеном овим 
правилником. 

Члан 2. 
Под техничком опремом, потребном за вршење 

©пољнотрговинских послова наведених у члану 1. 
овог правилника подразумевају се просторије, тех-
ничка средства и уређаји. 

Члан 3. 
Под просторијама из члана 2. овог правилника 

подразумевају се: 

1) просторије које служе за вршење послова 
привредне организације (у даљем тексту: пословне 
просторије); 

2) просторије које служе за пријем, смештај и 
чување робе, за припремање робе за тржиште и 
њено отпремање, за смештај техничких средстава, 
прибора, алата и др. (у дал>ем тексту: складишта). 

Члан 4. 
Под техничким средствима и уређајима из чла-

на 2. овог правилника подразумевају се: машине, 
справе, моторна возила, опрема, технички прибор 
и алат, апарати, инструменти и друга средства по-
требна за уредно вршење сп ољнотрго вин еки х по-
слова наведених у члану 1. овог правилника. 

Члан 5. 
Просторије, техничка средства и уређаји из 

члана 2. овог правилника морају по својим својстви-
ма, броју и капацитету омогућава™ редовно и ус-
пешно вршење спољнотрговинских послова наведе-
них у члану 1. овог правилника. 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
1. Међународна шпедиција 

Члан 6. 
Привредна организација која врши послове ме-

ђународно шпедиције мора располага™, зависно од 
обима промета и врсте робе, одговарајућим склади-
штем (сопственим или друге привредне организације 
чије је коришћење обезбедила путем дугорочног 
уговора о закупу) за пријем, смештај, чување и при-
премање за даље отпремање робе у вези које при-
вредна организација врши одређене шпедитерске 
услуге. Складиште мора бити снабдевено техничким 
средствима и уређајима (краковима, дизалицама, 
виличарима, вагама, колицима, алатом и сл.) по-
требним за унутрашњу машту лацију робом. 

Привредна организација из става 1. овог члана 
мора располагате, према обиму промета, и потреб-
ним возилима (сопственим или друге привредне 
организације чије је коришћење обезбедила путем 
уговора) за превоз робе у месном промету. 

Члан 7. 
Привредна организација која врши послове ме-

ђу народне шпедиције мора ра спо лагати најмање са 
три телепринтера, е тим што један телепринтер 
мора бити у седишту привредне организације, као и 
комплетима железничких тарифа европских земала 
и саобраћајних карата и даљ икара. 

Члан 8. 
Приликом оцењивања, на основу члана 25. За-

кона о промету робе и услуга са иностранством (у 
даљем тексту: Закон), дачли привредна организација 
која врши послове међународно шпедиције распола-
же техничком опремом, републички орган управе 
надлежан за послове трговине водиће рачуна на-
рочито о томе да ли складиште из члана 6. овог 
правилника којим располаже таква привредна ор-
ганизација по својим својствима и капацитету одго-
ва<ра обиму промета и врсти робе, односно да ли 
омогућава редовно и успешно вршење одређених 
послова међународа шпедиције. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине цениће да ли број и капацитет возила 
којима привредна организација из става 1. овог 
члана располаже омогућавају тој привредној орга-
низацији редовно и успешно вршење одређених 
послова међународа шпедиције. 
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2. Туристички послови са иностранством 
Члан 9. 

Привредна организација која врши туристичке 
послове са иностранством мора имати: 

1) пословницу на прометном месту и снабдевену 
савременим уређајима и техничким средствима за 
брзо и уредно вршена послова (телепринтер, ауто-
мат за карте и сл.) — у свом седишту и у већим 
туристички™ центрима у земљи; 

2) одговарајући број моторних возила (сопстве-
них или друге привредне организације са којом је 
закључила дугорочан уговор о коришћењу возила) 
за кружна туристичка путовања и сл. 

Члан 10. 
Приликом оцењивања, на основу члана 25. За-

кона, да ли привредна организација која врши ту-
ристичке послове оа инос тр а нотном располаже тех-
ничком опремом, републички орган управе надле-
жан за послове трговине водиће рачуна нарочито 
о томе да ли број и капацитет моторних возила ко-
јима привредна организација која врши туристичке 
послове са иностранством располаже односно чије 
коришћење де обезбедила путем уговора са другом 
привредном организацијом омогућавају редовно и 
успешно вршење туристичких послова оа иностран-
ством за ноје је привредна организација уписана 
у регистар. 

Републички орган управе из става 1. овог члана 
цени да ли привредна организација располаже и 
пословним просторијама из члана 9. тачка 1. овог 
правилника односно да ли те просторије одговарају 
условима * одређеним тим чланом. 

Члан 11. 
Угоститеља«) Јфедузеће које у смислу члана 75. 

став 2. Закона врши у међународном туристичком 
промету продају својих утоститељских услуга мора 
имати најмање 500 постеља за смештај иностраних 
туриста и путника. 

3. ^говорна контрола квалитета и квантитета робе 
V Ј неђународном промету 

Члан 12. 
Привредна организација која врши послове 

уговорне контроле квалитета и квантитета робе у 
међунајродном промету мора располагао техничким 
средствима односно инстр ументимѕа, апаратима, ме-
рилима и сл. за редовно и успешно вршење тих 
послова, и то: 

(~1))за контролу пољопривредних производа: .ап&г-
ратама за одређивање влаге житарица; вагдаскот 
шлеЈЈСма* » ручним сондама за житарице, маст, уља 
и' дрерађевине ол воћа; топ ломе ри ма за смрзнуто 
iweqOj воће и ж ш д а ц р ; прецизним рефрактоме-
трима за воћне прерађевине; ^дибраторима за воће, 
поврће и житарице; »оеометрима за јестива уља; 
мензурама од 20 до 2.000 ццм; вагама за хектоли-
тарску тежину житарица; полариметрима и сл.; 

2) за контролу текстила и текстилних с^р^вина: 
" ЈЈ^чним вагама за Nm предива (код тканина); ^упги-

лицима за. вађење узорака; лулама за густину тка-
нина и сл.; 

* 3) за контролу дрвета и дрвних производа: џгуб-
лершзѕа; ш*кроадетртша; апаратима за мерење влаге 
у дрвету; прибором за означавање; мерилима за 
мерење димензија и сл.; 

4) за контролу производа рударства и хемијске 
индустрије: чељусним дробилица^ ; електричним и 
ручним млиновима са плочама од специјалног чели-
ка; пу Лверизаторима; прецизним лабораггоријским 
ц аналитички*« вагама; сондажа равних димензија 
и врста и сл.; 

5) за контролу машина и техничког материјала: 
шублерима од 50 до. 350 ццм; ручним компараторима 
за испитивање прецизност рада машина; микроме-
трима .за лимове и челик; р у ч н и к 
мерење тврдоће материјала (брицеловање); елек-
тричном ручним бушилицама; челичним заштитним, 
жиговима за сигнирани и сл.; 

6) за контролу нафте и нафтиних деривата: 
ареометрима за бензин, плинска уља и сирову наф-
ту; баждареним милиметарским пантљикама са 
виском; д и ме нзионир-а ним мензурама за вађење 
узорака и сл. 

Члан 13. 
Привредна организација која врши послове 

уговорне контроле квалитета и квантитета робе' у 
међународном промету мора имати стручну литера-
туру о роби за коју врши уговорну контролу, про-
писе домаћег и иностраног стандарда за такву робу 
(JUS, DIN, ASTM, VDE итд.), физичке стандардне 
међународно' признате узорке најновијег датума за 
памук, сирови каучук и сл., норме познатих међу-
ћародних стручних удружења (London Jute Asso-
ssiafcion, BISFA, RTA of London и сл.), као и робне 
узансе које важе на појединим тржиштима односно 
које се примењују на разним берзама, 

| Члан 14. 
I За употребу техничких средстава из члана 12. 
/овог правилника, привредна организација која вр-
ши послове уговорне контроле квалитета и кванти-

I тета робе у међународном промету мора располагате 
I и потребним стручно-техничким кадровима који су 

способни за руковање и управдање тим средствима. 

Члан 15. 
Приликом оцењивања, на основу члана 25. За-

кона, да ли привредна организација која врши по-
слове уговорне контроле квалитета и квантитета 
робе у међународно®« промету располаже техничком 
опремом, републички орган управе надлежан за по- „ 
слове трговине узеће у обзир и то да ли таква при-
вредна организација располаже и одговарајућим 
стручно-техничким кадровима из члана 14. овог 
правилника. \ 

4. Заступање иностраних фирми 
Члан 16. 

Привредна организација која врши послове за-
ступања иностраних фирми из члана 86. тачка 3. 
Закона (трговинско-тех пичко заступништво) мора 

"располагате у свом седишту, зависно од обима про-
мета и врста робе, одговарајућим консигнационим 
складиштем (сопственим или друге привредне орга-
низације са којом је заклучила дугорочан уговор 
о коришћењу истог) за смештај и чување примљене 
робе у консигнацију и одржавање њеног квалитета, 

' за сортирање робе, њено припремање за тржиште 
односно продају и сл. 

Привредна организација из става 1. овог члана 
мора обезбедити и сервмсну службу за робу за коју 
је она обавезна односно располагате потребним 
резервним деловима, техничким средствима, прибо-
ром, алатом и сл., вао и стручно-техничким кадро-
вима за редовно и успешно вршење те службе. 

Члан 17. 
Консигнационо складиште и сервисну службу 

из члана 16. овог правилника, привредна организа-
ција која врши послове заступања иностраних 
фирми треба да има и у својим филијалама одно-
сно представништвФша у републички* центрима или 
већим индустријских базенима. 

Среда, 1. август 1962. 
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Члан 18. 
Приликом оцењивања, »а основу члана 25. За-

кова, да ли привредна организација која врши по-
слове заступања иностраних фирми располаже 
техничком опремом, републички орган управе над-
лежан за послове трговине цениће да ли консигна-
циона складишта, сервисна служба и стручно-
технички кадрови из чл. 16. и 17. овог правилника 
са којима привредна организација располаже, од-
носно које је обезбедила путем уговор©, одговарају 
обиму промета и врсти робе примљене у кон с а н а -
цију односно да ли њихова својства, број и капа-
цитет обезбеђују редовно и успешно вршење одго-
варајућих послова заступања иностраних фирми 
које врши привредна организација. 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 19. 

Одредбе овог правилника не искључују примену 
важећих грађевинских, техничких, урбанистичких 
и санитарних прописа, односно других прописа над-
лежних органа који се односе на просторије, те-
хничка средства и уређаје привредних организација 
које врше послове из члана 1. овог правилника, као 
и међународни конвенција које је ратификовала 
Југославија. 

Члан 20. 
Привредна организација уписана у регистар за 

вршење једног или више послова из члана 1. овог 
правилника, дужна је и после уписа у регистар да 
редовно испуњава услове у погледу техничке опре-
ме одређене овим правилником за поједине од тих 
спољнотрговинских послова. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине контролише у смислу члана 120. Закона 
да ли привредна организација уписана у регистар 
за вршење спољно трговали ски х послова из члана 1. 
овог правилника испуњава редовно услове у по-
гледу техничке опреме одређене овим правилником 
за поједине од тих послова. 

Члан 21. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу ФНРЈ". 
П. бр. 3057 

26. јула 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

452. 

На" основу члана 23. став 2. тачка 3. Закона о 
промету робе и услуга са инос тра н е твом („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 27/62), у сагласности оа Секрета-
рифатом Савезног извршног већа за саобраћај и везе, 
савезни Државни секретаријат за спољну трговину 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМИ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ПОТРЕБНОЈ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 

МЕЂУНАРОДНОГ ТРАНСПОРТА РОБЕ 
И ПУТНИКА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

За редовно и успешно вршење послова међу-
народно г транспорта робе и путника (железничког, 
друмског, речног, поморског, ваздушног) привредна 

организација мора, поред техничке опреме одређене 
важећим прописима за унутрашњи и међународни 
превоз робе и путника, располага™ и одговарајућом 
техничком опремом одређеном овим правилником. 

Члан 2. 
Под одговарајућом техничком опремом погреб-

ном за вршење послова међународног транспорта 
робе и путника подразумевају се просторије, тех-
ничка средства и уређаји. 

Члан 3. 
Под просторијама из члана 2. овог правилника 

подразумевају се пословне просторије које служе 
за редовно вршење отпремања и прихватања робе 
и путника. 

Пословне просторије из става 1. овог члана мо-
рају бити изграђене и опремљене тако да одгова-
рају потребама међународног транспорта робе и пут-
ника који врши привредна организација. 

Члан 4. 
Под техничким средствима и уређајима из члана 

2. овог правилника подразумевају се превозна сред-
ства потребна за уредно вршење појединих врста 
послова међународног транспорта робе и путника, 
као и опрема, технички прибор, алат и друга слична 
средства потребна за .одржавање и функционисање 
превозних средстава. 

Члан 5. 
Техничка средства и уређаји из члана 4. овог 

правилника морају по својим својствима, броју и 
капацитету' бити такви да омогућавају редовно и 
успешно вршење одговарајућих послова међуна-
родног транспорта робе и путника. 

Члан 6. 
Републички орган управе надлежан за послове 

трговине оцењује, на основу члана 26. Закона о 
промету робе и услуга са иностранством, да ли при-
вредна организација која врши послове међуна-
родног транспорта 7робе и путника располаже по-
требном техничком опремом по одредбама овог 
правилника и на захтев привредне организације из-
даје јој о томе потврду. 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
1. Међународни друмски транспорт робе и путника 

Члан 7. 
За вршење послова међународног друмског тран-

спорта робе привредна организација мора распола-
г а а сопственим возилима укупне носивости најма-
ње ЗОО тона. 

За вршење послова међународног друмског пре-
воза путника привредна организација мора распо-
лага"™ сопственим путничким возилима потребним 
за уредно вршење тих послова. 

2. Међународни речни транспорт робе и путника 
Члан 8 

Привредна организација која врши послове ме-
ђу народног речног транспорта робе мора располага-
ти сопственим пловилима оа потиском снагом од 
најмање 5.000 IKS и најмање 30.000 тона носивости, 
е тим да поједина пловила која се при тој најмањој 
погонско^ снази и носивости узимају у обзир не 
могу имати погонску снагу испод 500 IKS односно 
не могу имати носивост испод 600 тона. 

Привредна организација из става 1. овог члана 
може вршити међународни превоз путника бродо-
вима који су према важећим прописима опремљени 
за превоз путника. 
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3. Међународни поморски транспорт робе и путника 
Члан 9. 

Привредна организација која врши послове ме-
ђународног поморског транспорта робе у свим кате-
горијама пловидбе (у дугој, великој и малој обалној 
пловидби) мора имати најмање пет бродова уписа-
них у уписник дуге пловидбе, чија укупна носивост 
износи најмање 50.000 DWT. 

Члан 10. 
Привредна организација која врши послове ме-

ђународног поморског транспорта робе у великој 
овалној и малој оба лио ј пловидби мора имати нај-
мање пет бродова уписаних у уписник велике обал-
не или дуге пловидбе, чија укупна носивост износи 
најмање 3.000 DWT. 

Члан 11. 
Привредна организација кој« врши послове ме-

ђународног поморског транспорта робе у малој овал-
ној пловидби мора имати најмање пет бродова упи-
саних у уписник мале или велике обалне пловидбе, 
.чија укупна носивост износи најмање 2.000 DWT. 

Члан 12. 
Привредна организација која врши међународни 

поморски превоз путника у свим категоријама пло-
видбе мора имати путничке бродове уписане у упис-
ник одговарајуће категорије пловидбе, укупне то-
наже од 20.000 ВИТ. 

Члан 13. 
Привредна организација која врши међународ-

ни поморски превоз путника у малој овалној пло-
видби мора имати потребан број путничких бродова 
за уредно вршење тог превоза. 

Члан 14. 
Привредне организације из чл. 9. и 10. овог пра-

вилника могу вршити међународни превоз путника 
бродовима који су према важећим прописима опрем-
љени и за превоз путника у одређеној категорији 
пловидбе. 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15. 

Одредбе овог правилника не искључују примену 
важећих грађевинских, техничких, саобраћајних и 
других прописа надлежних органа који се односе 
на међународни саобраћај односно на техничке 
услове које морају испуњавати возила и пловила 
која се употребљавају у међународно^^ саобраћају, 
као и међун ародких конвенција која је ратифико-
вала Југославија. 

Члан 16. 
Привредна организација уписана у регистар за 

вршење појединих послова међународног транспорта 
робе и путника дужна је и после уписа у регистар 
да редовно иотуњаеа услове у погледу техничке 
опреме одређене овим правилником. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине контролише, у смислу члана 120. Закона о 
промету робе и услуга са иностранством, да ли при-
вредна организација уписана у регистар за вршење 
послова међународног транспорта робе и путника 
испуњава редовно услове у погледу одговарајуће 
техничке опреме одређене овим правилником. 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу даном објавда-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
П. бр. 3056/1 

26. јула 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

453. 

На основу члана 24. став 2. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62), Државни секретаријат за спољну 
трговину прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ РУКОВОДЕЋИХ И ДРУ-
ГИХ СТРУЧНИХ СЛУЖБЕНИКА ПРИВРЕДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ВРШЕ СПОЉНОТРГОВИН-

СКЕ ПОСЛОВЕ 

Члан 1. 
Привредне организације које врше спољнотрго-

винске послове морају имати на радним местима на, 
којима се врше ти послови руководеће и друге 
стручне службенике који располажу стручном спре-
мом прописаном овим правилником. 

Члан 2. 
Под руководећим и другим стручним службени-

цима, у смислу члана 1. овог правилника, подра-
зумевају се службеници који у спољнотрговинском 
пословању привредне организације, укључујући и 
њена представништва и предузећа у иностранству, 
самостално раде на комерцијалним, девизно-финан-
сијским и правним пословима (саветници и само-
стални референти), службеници који руководе слу-
жбама у којима се врше ти послови (помоћници 
директора, руководиоци сектора и руководиоци по-
словница), као и директор привредне оганизације. 

Члан 3. 
| Радна места руководећих и других стручних 
службеника потребна за успешно вршење спољно-

i тровинских послова привредне организације одре-
ђу ју се правилима привредне организације. 

^ ~ При одређивању радних места у смислу става 
.1. овог члана одредиће се за која радна места је 
b6aBe3H0 знање страног језика. 

Члан 4. 
Стручна спрема службеника из члана 2. овог 

гправилника стиче се на основу школске спреме и 
одређеног радног стажа, као и положеног посебног 
стручног испита кад је то овим правилником про-
писано. / 

Члан 5. 
Стручну спрему службеника из члана 2. овог 

правилника за рад на комерцијалним пословима 
стаде службеник који има: 

Jt) економски факултет, правни факултет, вишу 
школу за спољну трговину или вишу комерцијалну 

' школу спољнотрговинског смера и три године рада 
; на спољнотрговинским пословима или на управним 
' пословима у области спољне трговине у државним 
; органима и организацијама или на економским по-
; словима у дипломатско-конзуларној служби или 

цет година рада на другим економским пословима•/ 
високу или вишу школску спрему ван оне 

из тачке 1. овог става (технички факултет, пољо-
привредни факултет и др.), три године рада на 
сп о љ нотргов ин е ким пословима или на управним по-
словима у области спољне трговине у државним 
органима и организацијама^или пет година рада 
на " другим '"економским пословима и положен посе-

. бан стручни испит за рад на спољнотрговинеким' 
». пословима;, 

• 3). средњу школску спрему, пет година рада на. 
спољнотрговинским пословима'или на управним по-
словима у области спољне трговине у државним 
органима и организацијама или осам годила рада 
на другим економским пословима и положен посе-
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бан стручни испит за рад на спољнотрговинским 
пословима. 

Службеници из става 1. тачка 2. овог члана који 
имају преко пет година рада на спољнотрговинским 
пословима или на управним пословима у области 
спољне трговине у државним органима и органи-
зацијама ослобађају се од полагања посебног струч-
ног испита. 

Члан 6, 
Стручну спрему службеника из члана , 2. овог 

правилника за рад на девизно-финансијским по-
словима стиче службеник који има: 

1> економски факултет, правни факултет, вишу 
школу за спољну трговину или вишу ком арци јалну 
школу и две године рада на девизно-финансијским 
пословима или четири године рада на другим еко-
номско-финансијским пословима; 

2) средњу школску спрему и четири године рада i 
на девизно-финансијским пословима или шест го-
дина рада на другим економско-финансијским по-
словима. гггг-~__1 • 

Члан 7. / 
Стручну спрему службеника из члана 2. овог', 

правилника за рад на правним пословима стиче ijj 
службеник који има заврше™ правни факултет и: (Ј 

1) три године рада на правним пословима у t 
спољној трговини, на управним пословима у области 
спољне трговине у државним органима и органи-
зацијама, јавном правобранилаштву, дипломатско-
конзуларној служби или у привредном суду или 
положени судијски или адвокатски испит; 

2) пет година рада на правним пословима у при-
вредним организацијама које не врше спољнотрго-
винске послове или на управним пословима из 
области привреде у државним органима и органи-
зацијама; 

3) пет година рада на правним пословима ва« 
оних из тач. 1. и 2. овог става и положен посебан 
стручни испит за рад на спољнотр г ов ниским по-
словима. 

Члан 8. 
Сматраће се да испуњавају услове из чл. 5. и 

6. овог правилника, независно од њиховог школског 
образовања и радног стажа проведеног на спољно-
тр говинеким пословима, и службеници којима је 
висока или виша стручна спрема призната по по-
себним прописима, ако положе посебан стручни 
испит за рад на спољнотрговинским пословима. 

Службеници из става 1. овог члана који имају 
преко пет година рада на сп ољ нотрго винс ким по-
словима или на економским пословима у дипло-
матско-конзуларној служби ослобађају се од по-
лагања посебног стручног испита. 

Члан 9. 
Привредна организација може у својим прави-

лима прописати и дуже рокове радног стажа од 
рокова из чл. 5. до 7. овог правилника. 

Члан 10. 
Орган надлежан за постављање директора при-

вредне организације може на радно место директора 
привредне организације поставити и лице које у 
погледу стручне спреме не испуњава услове из чла-
на 5. овог правилника. 

Правилима привредне организације може се 
предвидети да се, изузетно, на радно место помоћ-
ника директора привредне организације може по-
ставити и лице које у погледу стручне спреме не 
испуњава услове из члана 5. овог правилника. 

Члан 11. 
Савезни Државни секретаријат за спољну трго-

вину одредиће, по потреби, које се завршене школе 

и КОЈИ радни стаж поред оних из чл. 5. и 6. овог 
правилника, а на основу њиховог наставног плана 
и програма односно карактера рада, могу сматрати 
одговарајућом школском спремом односно радним 
стажом у смислу одредаба овог правилника., . 

Члан 12. 
Посебан стручни испит за рад на спољнотрго-

винским пословима полаже се по посебним пропи-
сима које доноси савезни Државни секретаријат заЈ 
спољну трговину. 

До доношења прописа из става 1. овог члана 
остаје на снази Правилник о полагању посебног 
стручног испита за рад на спољнотрговинским по-
словима („Службени лист ФНРЈ", бр. 29/61). 

Члан 13. 
Службеници из члана 2. овог правилника који 

су до дана ступања на снагу овог правилника 
стекли услове за вршење спољнотрговинских по-
слова по одредбама Правилника о стручној спреми 
руководећих и стручних службеника привредних 
организација које се баве спољнотрговинским по-
словима („Службени лист ФНРЈ", бр. 46/60) или их 
буду стекли до 30. јуна 1963. године, сматраће се 
да испуњавају услове и по одредбама овог пра-
вилника. 

Службеници који не испуне услове из става 1. 
»овог члана, или их не испуне по одредбама овог 
(правилника, после 30. јуна 1963. године не могу 
[радити на радним местима из члана 2. овог пра-
шки лирика. 

^ Члан 14. 
Поред руководећих и других стручних службе-

ника из члана 2. овог правилника, привредна ор-
ганизација мора за вршење спољнотрговинских по-
слова располагаат и потребним стручно-техничким 
службеницима за вршење појединих врста спољно-
тр гов ниских послова за које се уписује у регистар, 
а ако се у регистар уписује за вршење послова 
извоза и увоза робе — за струку или групу струка 
за које се у регистар уписује (инжењери, агрономи, 
ветеринари, техничари итд.). 

Одредба става 1. овог члана односи се оамо на 
привредне организације које се у регистар уписују 
за вршење послова извоза и увоза робе, послова 
уговорне контроле квалитета и квантитета робе у 
међународно«« робном промету и послова извођења 
инвестиционих радова у иностранству. 

Радна места стручно-техничких службегшка из 
става 1. овог члана потребна за успешан стручни 
ред на пословима у вези са обезбеђењем потребног 
квалитета робе и услуга у промету са иностран-
ством, одређују се правилима привредне органи-
зације. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине цени, у смислу члана 25. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством, да ли привредна 
организација располаже и потребним стручно-тех-
ничким службеницима из става 1. овог члана и на 
захтев привредне организације издаје јој о томе 
потврду. 

Члан 15. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о стручној спреми руко-
водећа^ и стручних службеника привредних орга-
низација које се бабе сп ољнотр го винским пословима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 46/60), е тим што ће 
се примењивати и даље на оне службенике којима 
је, у смислу члана 13. став 1. овог правилника, 
остављен рок до 30. јуна 1963. године да могу стећи 
услове за вршење спољнотрговинских послова. 
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Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3051 
26. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

454. 

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

Н А Р Е Д Б У 
О ОЗНАЧАВАЊУ ВОЗИЛА ЗАУСТАВЉЕНИХ НА 

ЈАВНОМ ПУТУ 
1. Сва моторна возила, осим мотоцикла, морају 

у саобраћају на јавним путевима имати посебан 
знак којим се означава њихово заустављан^ на ко-
ловозу пута (у даљем тексту: знак). 

Знак има облик равностраног троугла са иви-
цама црвене боје чија дужина износи најмање 40 
цм, а итрина најмање 5. цм. Ивице знака морају 
бити превучене светлећом материјом у ширини од 
најмање 2 цм, или израђене тако да се могу освет-
лити на читавој дужини унутрашњим извором све-
тлости. 

Знак мора да буде израђен од чврстог матери-
јала и на начин који му омогућава да стабилно сто-
ји у вертикалном положају. 

2. Изузетно од одредбе тачке 1. став 1. ове на-
редбе, по два знака мора да има: 

1) моторно возило које вуче приколицу или по-
лу при колину, 

2) моторно возило које се налази на зачељу ко-
лоне, ако се моторна возила крећу у организованеј 
колони (на пример војна возила). 

Моторно возило које вуче приколицу или полу-
приколицу мора да има два знака рада означавања 
приколице или полуприколице која би услед квара 
морала бити одвојена од моторног возила и остав-
љена на коловозу пута, а моторно возило које се 
налази на зачељу колоне — ради означавања са 
два знака заустављене колоне моторних возила. 

3. Моторна возила из тачке 1. став 1. ове наред-
бе регистрована у иностранству морају у саобраћају 
на јавним путевима на територији Југославије имати 
знак прописан овом наредбом или други одговара-
јући знак којим се у земл>и где је возило регистро-
вано означава заустављан^ возила на коловозу 
пута, ако тежина ових возила заједно са највећим 
дозвољеним оптерећењем прелази 3.500 кг. 

4. Ако се моторно возило из тачке 1. став 1. и 
тачке 3. ове наредбе заустави на коловозу пута, во-
зач тог моторног возила (у даљем тексту: возач мо-
торног возила) дужан је да постави знак, и то: 

а) по дану — ако је возило заустављен© изван 
насеља и ако оно није видљиво за возаче моторних 
возила која наилазе из истог смера са удаљености 
од најмање 100 м; 

б) по ноћи — увек кад је возило заустављен, 
осим ако је возило зауставл>ено у насељу на добро 
осветљеном делу пута, 

бк Знак се поставља ва коловозу пута у Берти-
ј а лном положају, на удаљености од 1 до 1,50 м од 
ивице коловоза оа стране са које наилазе возила 
за која зауставлЈено возило представља препреку 
ва путу, и то ва удаљености од најмање 30 м од за-

устављеног возила тако да возачи моторних возила 
која наилазе из правца на коме је знак постављен 
могу благовремено своја возила зауставити или 
смањити брзину и прштрем и ти се за безбедно оби-
лажење заустављеног возила. 

На исти начин постављају се знаци и кад је на 
путу заустављен колона моторних возила, е тим 
што се у овом случају уместо једног, постављају на 
коловоз пута два знака, и то један поред другог. 

6. Возач моторног возила дужан је да на захтев 
службеника унутрашњих послова који надзире бе-
збедност саобраћаја на јавним путевима покаже 
знак. 

7. Знак се израђује по прототипу који одобра-
ва савезни Државни секретаријат за унутрашње 
послове. 

Сваки знак који се пушта у промет мора да има 
утиснуту ознаку, која ће се одредити решењем о 
одобравању прототипа. 

8. Новчаном казном од 25.000 до 100.ООО динара 
казниће се за прекршај привредна или друга орга-
низација: 

1) ако изради знак за који претходно није одо-
брен прототип; 

2) ако пусти у промет знак без ознаке из тачке 
7. став 2. ове наредбе. 

За ма коју од радњи из претходног става ка-
зниће се за прекршај новчаном казном од 5.000 до 
20.000 динара и одговорно лице у привредној или 
другој организацији. 

9. Новчаном казном сђх 5.000 до 20.000 динара 
казниће се за прекршај возач моторног возила који 
у случају из тачке 4. ове наредбе не постави знак 
или ггѓ не постави на начин одређен у тачки 5. ове 
наредбе. 

Новчаном казном од 500 динара .казниће се во-
зач* моторног возила ако моторно возило у саобра-
ћају на јавном путу нема знака. 

Д о г а н у казну из претходног става наплаћује 
на лицу места службеник унутрашњих послова 
који надзире безбедност саобраћаја на јавним пу-
тевима. 

10. Ова наредба ступа на снагу 1. октобра 1962. 
године. 

II/3 бр. 9052/1 
23. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

455. 

На основу члана 6. Уредбе о девизном послова-
њу („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРОДАЈЕ СТРАНИХ 

СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА ГРАЂАНИМА 

1. Народна банка продаваће страна средства 
плаћања грађанима под условима и на начин пред-
виђен овом наредбом. 

2. Продаја страних средстава плаћања грађани-
ма вршиће се по обра пулском курсу. 

3. Народна банка може грађанима једанпут го-
дишње продати страна средства плаћања, и то: 

1) до износа од 15.000 динара: 
а) за трошкове туристичких путовања у ино-

странство; 
б) за путне трошкове при исељавању лица са 

југословенским држављанством или лица без др-
жавл>а«ства из Југославије; 
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в) за путне трошкове страних стручњака запо-
шљених код државних органа и друштвених прав-
них лица при њиховом одласку на годишњи одмор 
или сталном напуштању Ју гос лави је, ако им за то 
потребна страна средства плаћања нису обезбеђена 
уговором или на који други натан; 

г) за дозначување помоћи сродницима у ино-
странству; 

д) за плаћање судских и других такса у ино-
странству; 

ђ) за остале личне потребе; 
2) до износа од 7.500 динара — за трошкове 

осталих путовања у иностранство. 
Куповина страних средстава плаћања по основу 

службеног путовања у инос-гран ство искључује 
право куповине страних средстава плаћања у сми-
слу става 1. ове тачке. 

4. Уметницима, научницима, лекарима и другим 
стручњацима који путују у иностранство е? свом 
трошку у циљу учешћа на међународним састанци-
ма или ради стручног усавршавани и слично, На-
родна банка продаваће страна средства плаћања у 
износима већим од 15.000 динара под условом да 
прибаве одобрење, и то: 

1) уметници, културни радници, књижевници и 
сл. — Комисије за културне везе са иностранством; 

2) научници и други стручњаци — Савезног са-
вета за научни рад; 

3) лекари и други здравствени радници — Се-
кретаријата Савезног извршног већа за народно 
здравље и социјалну политику. 

Грађанима који о своме трошку путују у ино-
странству ради лечења, односно који набављају 
специјалне лекове и ортопедска помагала из ино-
странству Народна банка продаваће страна сред-
ства плаћања у износима већим од 15.000 динара, 
под условом да прибаве одобрење надлежног репу-
бличког савета за народно здравље. 

Продају страних средстава плаћања из ст. 1. и 2. 
ове тачке, Народна банка вршиће у оквиру сред-
става која ће наведеним органима и установама 
бити стављена на располагање за ове сврхе. 

5. Продају страних средстава плаћања у изно-
сима већим од наведених у тачки 3. ове наредбе, 
може у изузетним случајевима одобравати савезни 
Државни секретаријат за послове финансија. 

6. Страна средства плаћања за плаћање али-
ментација продаваће Народна банка у износима од-
ређеним пра в ос н а жн им судским пресудама, ако су 
таква плаћања предвиђена одговарајућим платним 
споразумима. 

7. Народна банка може страна средства плаћања 
продавати иностраним путницима за неутрошена 
динарска средства која потичу од откупљених 
страних средстава плаћања, и то по истом курсу по 
коме је извршен откуп. 

8. Овлашћује се Народна банка да, по потреби, 
издаје техничка упутства за примену ове наредбе. 

9. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
Да важи Наредба о условима и начину продаје 
страних средстава плаћања грађанима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 39/57 и 7/00). 

10. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-17263/1 
30. јула 1962 године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

456. 

На основу чл. 17, 19. и 20. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62), у сагласности оа савезним Др-
жавним секретаријатом за послове финансија, саве-
зни Државни секретаријат за спољну трговину 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МИНИМУМУ СРЕДСТАВА КОЈИМ ПРИВРЕДНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА РАСПОЛАГА™ ЗА ВР-

ШЕЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКИХ ПОСЛОВА 

1. Привредна организација мора за вршење 
спољнотрговинских послова имати у свом пословном 
фонду минимум средстава одређен овом наредбом. 

У минимум средстава пословног фонда из става 
1. ове тачке не улази вредност земљишта и грађе-
винских објеката. 

2. Производна привредна организација која вр-
ши послове извоза и увоза из ниже наведених група 
индустријских производа, мора у свом пословном 
фонду за сваку од тих група производа имати сле-
дећи минимум средстава: 

Пословни 
фонд у 

Група производа: милионима 
динара 

1) — прерада нафте 
— црна металургија 
— обојена металургија 
— бродоградња 3.000 

2) фармацеуте^ индустрија 700 
3) индустрија текстилне конфекције 600 
4) — индустрија фурнира и плоча 

— индустрија намештаја и грађе-
винске столарије 

— производња радио-апарата и о-
сталих акустичних апарата 

— кудељаре и друге влакнаре 
— индустрија свиле 
— индустрија трикотаже 
— индустрија тепиха 
— индустрија коже 
— индустрија обуће 500 

5) индустрија прераде меса, рибе, 
поврћа, воћа и млека 400 

6) рудници неметала ЗОО 
7) индустрија камена 200 
8) остали индустриски производи 1.000 

Производне привредне организације које врше 
послове извоза и увоза пољопривредних производа 
морају у свом пословном фонду имати најмање ЗОО 
милиона динара. 

Ако производна привредна организација врши 
послове извоза и увуза индустријских и пол>опри-
вредних производа, мора у свом пословном фонду 
имати само минимум средстава одређен у ставу 1. 
ове тачке за извоз и увоз индустријских производа. 

3. Минимум средстава који у свом пословном 
фонду морају имати трговинске привредне органи-
зације које врше послове извоза и увоза робе изно-
си за поједине производе или групе производа, за 
поједине трговинске струке или групе трговинских 
струка из Наредбе о одређивању трговинских стру-
ка —- „Службени лист ФНРЈ", бр. 15/54 (у даљем 
тексту: група производа), и то: 
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Група производа: 

Пословни 
фонд у 

милионима 
динара 

Група производа: 

Пословни 
фонд у 

милионима 
динара 

1) стока, живина, њихови производи 
и прерађевине 70 
У ову групу производа долазе про-
изводи из тровинских струка: 
— стока и сточна храна, осим сточ-

не хране; 
— месо и месне прерађевине, осим 

месних прерађевина; 
— живина, јаја, дивљач и перје, 

осим перја 
2) сточна храна 50 
3) месне прерађевине 100 
4) перје 50 
5) рибе и прерађевине од рибе 30 
6) поврће, воће и прерађевине 70 
7) житарице и млинске прерађевине 150 
8) семенска роба 70 
9) алкохолна и безалкохолна пића 130 

10) лековито биље 50 
11) индустријско-прехрамбени и ко-

лонијални производи 100 
У ову групу производа долазе про-
изводи из тровинских струка: 
— животне намирнице и предмети 

за кућне потребе, осим коло-
нија лних производа; 

— деликатеси производи; 
— млеко и млечни производи, хлеб 

и пециво; 
— производи на бази шећера и ка-

каоа 
12) колонијални производи 100 
13) индустријске биље, осим дувана и 

биљних влакана 100 
14) дуван, дуванске прерађевине, ши-

бице и прибор, осим шибица и 
прибора 100 

15) производи домаће радиности и 
уметничких заната 40 

Јб) књиге и штампане ствари 100 
У ову групу производа долазе 
производи из тровинских струка: 
— књиге и музика ли је; 
— антиквитети и уметничка дела; 
— растурање новина и повреме-

г них списа 
17) музички инструменти, радио-апа-

рати и прибор, осим радио-апарата 50 
18) радио-апарати, грамофони, магне-

тофони и остали акустични апа-
рати 50 

t19) текстил и текстилне сировине 150 
У ову групу производа долазе 
производи из трго винских струка: 

< — текстил, кратка и плетена роба 
и конфекција; 

1 — ужарска роба, кудељни и луте-
ни производи; 

— вуна и биљна влакна 

20) руде, метали, легуре и неметали 
укључиво грађевински материјал 
на бази неметала и угаљ 

21) боје и лакови 
22) хемикалије, каучук и шибице 
23) целулоза 
24) канцеларијски материјал, папир, 

писаћи и школски прибор 
25) нафта, нафтини деривати, мазива 

— уља и масти 
26) кожа, крзно и производи од коже 

У ову групу производа долазе 
производи из тровинских струка: 
— крзнена роба; 
— обућа; 
— кожа, седларска и ременарска 

реба и прибор; 
— сирова кожа, вуна и крзно, жи-

вотињски отпаци и длака, осим 
вуне 

27) медицински и фармацеутски про-
изводи и медицински инструменти 
У ову групу производа долазе 
производи из тровинских струка: 
— парфимериска и козметичка 

роба; 
— дро гери јека роба; 
— медицински, здравствени и на-

учни апарати и инструменти и 
прибор 

28) дрво и дрвни производи 
У ову групу производа долазе 
производи из тровинских струка: 
— грађевински материјал — само 

грађевински материјал од др-
вета; 

— огревно дрво и угаљ, осим 
угља; 

— намештај 
29) друмска моторна возила, делови, 

прибор и гуме за моторна возила 
30) пољопривредне машине и алати, 

вештачка ђубрива и средства за 
заштиту биља, осим вештачких ђу-
брива и средстава за заштиту би-
ља и електроопреме 

31) опрема за бродоградилишта и луке 
и бродова за извоз, осим електро-
опреме 

32) опрема за рударство, осим елек-
троопреме 

33) опрема за грађевинарство, осим 
електроопреме 

34) опрема и у тензи ли је за текстилну 
индустрију, осим електроопреме 

35) опрема за машиноградњу, мета-
лопрерађивачку и осталу инду-
стрију, осим електроопреме 

36) електроопрема 
37) ваљани и вучени производи црне 

металургије 
38) ваљани и вучени производи обо-

јене металуршке 
39) металопрерађицзчка и техничка 

роба 

130 
70 
80 
70 

100 

1.500 
150 

100 

200 

200 

50 

100 

50 

50 

50 

100 
70 

150 

150 

100 
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Група производа: 

• Пословни 
фонд у 

милионима 
динара 

У ову групу производа долазе 
производи из тровинских струка: 
— гвожђарска и метална роба ис-

кључиво металне производе за 
грађевинарство, бицикли, ши-
ваће машине и прибор, осим 
ваљаних и вучених производа 
црне и обојене металургије и 
грађевинског материјала на 
бази неметала; 

— санитарни и инсталациони ма-
теријал; 

— ватрогасне справе, материјал и 
прибор 

40) електротехнички материјал, осим 
електричних стројева 100 

41) инструменти, научни и лаборато-
риски 50 

42) стакло, порцелан и керамика 30 
43) фотографски и оптички апарати, 

инструменти и прибор 30 
44) филателија и прибор 20 
45) филмови 50 
46) предмети широке потрошње 100 

У ову групу производа долазе 
производи из трговинских струка: 
— оружје, ловачки прибор, муни-

ција, експлозиви и пиротехнич-
ки материјал; 

— галантеријека и базарска роба 
и играчке; 

— сатови и производи од племе-
нитих метала; 

— рибарски материјали и прибор; 
— производи од гуме, каучука и 

пластичних маса; 
— спортски прибор 

47) пчеларски материјал и прибор 10 
10 
10 

100. 

48) цвеће 
49) старе ствари 
50) отпаци 

За трговинске струке из тачке 1. алинеја 51. 
(мешовита индустријска роба) и алинеја 56. (тех-
ничка роба за снабдевање произвођачких предузећа 
и занатства) Наредбе о одређивању тровинских 
струка, не одређује се посебно минимум средстава 
пословног фонда јер су производи из тих струка 
већ обухваћени у групама производа из става 1. 
ове тачке. 

Трговинска привредна организација која врши 
послове извоза и увоза из две или више група про-
извода наведених у ставу 1. ове тачке, мора у свом 
пословном фонду располагати збиром минимума 
средстава одређеним у том стању за сваку од тих 
група производа. 

4. За трговинске привредне организације које 
извозе робу у циљу снабдевања иностраних бродо-
ва, и за трговинске привредне организације које 
врше малогранични промет, минимум средстава по-
словног фонда износи 100 милиона динара. 

За трговинске привредне организације које 
трајно извозе и увозе робу по специјалним овла-
шћењима, минимум средстава пословног фонда из-
носи 100 милиона динара. 

5. Минимум средстава који у свом пословном 
фонду мора имати привредна организација која вр-
ши остале врсте спољнотрговинских послова из чл. 
2. Закона о промету робе и услуга са иностран-
ством износи, и то: 

1) за вршење послова међуна,родне шпедиције 
— ЗОО милиона динара; 

2) за вршење послова међународног транспорта 
робе и путника: 

(1) друмског ЗОО милиона динара 
(2) поморског: 

— за дугу пловидбу 1.000 милиона динара 
— за велику обалну 

пловидбу 600 милиона динара 
— за мачлу оба лиу 

пловидбу 200 милиона динара 
(3) речног 1.000 милиона динара 
(4) ваздушног 1.000 милиона динара; 
3) за вршење међународних саобраћај но-аген-

цијских послова — 150 милиона динара; 
4) за вршење туристичких послова са иностран-

етвом — 150 милиона динара. 
За продају угоститељских услуга од стране уго-

ститељских привредних организација — 150 милио-
на динара; 

5) за вршење послова уговорне контроле ква-
литета и квантитета робе у међународном промету 
— 100 милиона динара; 

6) за послове извођења инвестиционих радова 
у иностранству — 1.000 милиона динара; 

7) за послове заступања иностраних фирми — 
50 милиона динара; 

8) за послове које врше предузећа за уиапре-
ђивање спољнотрговинске размене — 2)50 милиона 
динара. 

Предузећа за унапређивање спољнотрговинске 
размене, поред минимума средстава из става 1. под 
8 ове тачке, морају за вршење тих послова распо-
лагаат и девизама у износу од 600 милиона динара 
распало по званичном курсу. 

„ Ако предузеће за унапређивање спољногрговин-
еке размене врши и послове из члана 96. тачка 6. 
Закона о промету робе и услуга са иностраног® ом, 
мора у свом пословном фонду за вршење тих по-
слова располагаат и минимумом средстава одређе-
ним у ставу 1. под 7 ове тачке. 

6. За вршење више врста опољнотрговинских 
послова из члана 2. Закона о промету робе и услу-
га са иностр анством, кад је то на основу закона 
могуће, привредна организација мора у свом послов-
ном фонду располагате збиром минимума средстава 
прописаним овом наредбом за сваку врсту тих по-
слова. 

7. За вршење појединих или више врста спољ-
но тр г о ви н е ки х послова од стране пословног удру-
жења, потребно је да сви чланови пословног удру-
жења у својим пословним фондовима заједно имају 
минимум средстава прописан овом наредбом за вр-
шење одговарај ућих врста спољнотр го винских по-
слова. 

Ако пословно удружење врши послове извоза и 
увоза робе а у удружењу су учлањене само произ-
водне привредне организације, сви чланови удру-
жења у својим пословним фондовима заједно мо-
рају имати минимум средстава одређен у тачки 2. 
ове наредбе за производне привредне организације, 
а ако пословно удружење врши послове извоза и 
увоза робе а у удружењу су учлањене само трго-
винске привредне организације или производне и 
трговинске привредне организације, сви чланови 
пословног удружења у својим пословним фондовима 
заједно морају имати минимум средстава одређен 
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У тачки 3, ове наредбе за трговинске привредне 
организације. 

8. Ова наредба ступа на енагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3053 
26. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

457. 

На основу чл. 26. и 34. Закона о промету робе 
и услуга са иностраиством („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/62), савезни Државни секретаријат за спољну 
трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОСТВАРИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ОБИМА ПРО-
ИЗВОДЊЕ НАМЕЊЕНЕ ИЗВОЗУ КАО УСЛОВА 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИЗВОЗА И УВОЗА ОД 
СТРАНЕ ПРОИДВОДНМХ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА 

1. Производне привредне организације могу вр-
шити послове извоза и увоза робе ако годишње 
остварују минимални обим производње 'намењене 
извозу у вредности од 150 милиона динара рачунато 
по званичном курсу. 

Пословна удружења у која су учлањене произ-
водне привредне организације могу извршити по-
слове увоза и извоза робе ако учлањене производне 
привредне организације остваре заједно минимални 
обим производње у вредности из става 1. ове тачке. 

Минимални -обим производње из ст. 1. и 2. ове 
тачке рачуна се за протеклу календарите^ годину, а 
на основу података из књиговодства привредне ор-
ганизације. 

2. Потврду о томе да је производна привредна 
Организација односно пословно удружење из тачке 
1. став 2. ове наредбе остварило у току протекле 
календарска године обим производње намењене из-
возу у вредности из тачке 1. ове наредбе издаје, на 
захтев производне привредне организације, односно 
пословног удружења, орган управе општинског на-
родног одбора надлежан за послове привреде на чи-
јем се подручју налази седиште производне при-
вредне организације односно пословног удружења. 

3. Републички орган управе надлежан за посло-
ве трговине може на захтев производне привредне 
организације односно пословног удружења из тачке 
1. став 2. ове наредбе дати тој организацији односно 
удружењу сагласност за упис у регистар ако на 
основу извршеног извоза и закључених послова из-
воза у текућој години стекне уверење да ће произ-
водна привредна организација односно пословно 
удружење у тој години остварити минимални обим 
производње у вредности из тачке 1'. ове наредбе. 

4. Производној привредној организацији која 
Производи специфичну робу (галант ерију од коже, 
модне предмете од коже, трикотажу, свилу, модну 
обућу, производе од кристала, прерађевине од не-
метала, радио-апарате и слично, производе инду-
стрије камена, производе индустрије фурнира и 
плоча, производе индустрије намештаја и грађевин-
ске столарије, производе индустрије трикотаже, 
производе индустрије конфекције и производе ин-
дустрије обуће) и пословном удружењу у коме су 
учлањене стране организације републички орган 
управе надлежан за послове трговине може дати 
сагласност из тачке 3. ове наредбе и ако производ-
на привредна организација односно пословно удру-
жење не остварује минимални обим производње У 
вредности из тачке 1. ове наредбе. 

О давању сагласности из става 1'. ове тачке ре-
публички орган управе надлежан за послове трго-
вине дужан је известити савезни Државни секре-
таријат за спољну трговину. 

Ова наредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3052 
26. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

458. 

На основу члана 154. став 3. Закона о промету 
робе и услуга са ин остран ств ом („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62), савезни Државни секретаријат 
за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 РОКОВИМА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЈЕДИ-
НИХ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕ-

ЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКИХ ПОСЛОВА 
1. Привредне организације (предузећа, задруге 

и пословна удружења) које су на дан 13. јула 1962. 
године биле уписане у Сггољ ̂ трговински регистар 
код Комитета за спољну трговину односно код са-
везног Државног секретаријата за спољну трговину 
могу на основу раније извршеног уписа после ро-
кова из тачке 2. ове наредбе наставити са вршењем 
спољнотргоеинских послова ако се до тих рокова 
упишу за вршење тих послова у регистар код над-
лежног окружног привредног суда. 

2. За вршење послова извоза и увоза робе из 
група производа назначених у тачки 3. став 1. под 
1 до 14 Наредбе о минимуму средстава којима при-
вредна организација мора располага™ за вр-
шење спољнотрговинских послова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/62), рок уписа у регистар је 31. окто-
бар 1962. године; из група производа назначених у 
тачки 3. став 1. под 16 и 17 рок уписа у регистар 
је 30. септембар 1962. године; из група производа 
назначених у тачки 3. став 1. под 19, 26. 37, 38, 39 и 
40 рок уписа у регистар је 30. новембар 1962. године. 

За вршење послова извоза и увоза робе који 
нису назначени у тачки 2. ове наредбе, као и за 
вршење осталих врста спољнотрговиеских послова 
из члана 2. Закона о промету робе и услуга са ино-
странством рок уписа у регистар је 13. јануар 1963. 
године. 

3. Привредне организације које су, у смислу 
члана 28. Закона о промету робе и услуга са ино-
странством, дужне да за вршење појединих спољно-
трговинских послова прибаве и сагласност савезног 
Државног секретаријата за спољну трговину, до-
стављају тај захтев савезном Државном секретари-
јату за спољну трговину преко републичког органа 
управе надлежног за послове трговине. Привредне 
организације дужне су захтев поднети републиком 
органу управе надлежном за послове трговине нај-
доцније на 20 дана пре рока за упис у регистар. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине доставља примљени захтев привредне ор-
ганизације заједно са својим мишљењем савезном 
Државном секретаријату за спољну трговину у року 
од 7 дана од дана пријема захтева. 

4. Ако привредна организација поднесе захтев 
да врши послове извоза и увоза робе из две или 
више група производа из тачке 2. ове наредбе за 
које су одређени различити рокови уписа у реги-
стар, односно за две или више врста спољнотрго-
винских послова, рок за упис у регистар се одре-
ђује према најдоцнијем року одређеном за спољно-
трговински посао за који се тражи упис. 
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5. Одредбе тач. 2. до 4. ове наредбе односе се 
и на самосталне установе које, у смислу члана 12. 
Закона о промету робе и услуга са иностранством, 
могу вршити спољнотрговинске послове. 

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

П. бр. 3054 
26. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 
за спољну трговину, 

Сергеј Крајгер, с. р. 

459. 

На основу члана 28. став 2. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62), савезни Државни секретаријат за 
спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ВРШЕЊЕ ПОЈЕ-

ДИНИХ ВРСТА СПОЉНОТРГОВИНСКИХ 
ПОСЛОВА 

1. За вршење послова међународне шпедиције, 
послова међународног транспорта робе и путника, 
међународних саобраћај но-агенцијских послова и 
туристичких послова са иностранством, поред испу-
њења услова за упис у регистар за вршење спољно-
трговинских послова прописаних Законом о про-
мету робе и услуга са иностранством, потребна је 
и сагласност савезног Државног секретаријата за 
спољну трговину. 

2. Захтев за давање сагласности за вршење 
спољнотрговинских послова из тачке 1. ове наредбе 
доставља привредна организација савезном Држав-
ном секретари!ату за спољну трговину преко репу-
бличког органа управе надлежног за послове трго-
вине. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине даје мишљење о onpaiB даности захтева за 
давање сагласности за вршење спољнотрговинеких 
послова из тачке 1. ове наредбе и са захтевом при-
вредне организације доставља га савезном Држав-
ном секретари јату за спољну трговину. 

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

П. бр. 30-50 
26. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

460. 

На основу члана 70. Уредбе о трговинској делат-
ности и трговинским предузећима и радњама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 
6/62 и 16/62), у сагласнбсти са савезним Државним 
секретар иј атом за послове финансија и Секрет артс-
јатом Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство, Секретаријат Савезног извршног већа 
за трговину и туризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МИНИМАЛНИМ ОТКУПНИМ ЦЕНАМА КО-
НОПЉИНЕ СТАБЉИКЕ, СИРОВОГ ПАМУКА И 

СИРОВИХ ЧАУРА СВИЛЕНИХ БУБА 
У 1962. ГОДИНИ 

1. Привредне организације које се баве прера-
дом конопље, памука и сирових чаура свилених 
буба (кудељаре, организације за егренирање памука, 
организације за откуп и гушење свилених чаура) 

куповаће од земљорадничких задруга (опште зем-
љорадничке задруге, сељачке радне задруге и спе-
цијализоване земљорадничке задруге), пољопри-
вредних добара, пољопривредних индустријских 
комбината, економија и привредних организација 
које газдују шумама, у 1962. години те производе по 
ценама које не могу бити ниже од следећих цена за 
1 килограм, и то за: 

1) конопљину стабљику: 
I класе 20 динара 

II класе 16 динара 
III класе 13 динара 
IV класе 10 динара; 

2) сирови памук: 
I класе, просечног рандмана 31 180 динара 

II класе, просечног ранд мана 30 155 динара 
III класе, просечног рандмана 30 130 динара; 

3) сирове чауре свилених буба: 
— јапанске беле расе, преживе 800 динара 
— јапанске беле расе, непредиве 100 динара. 

Цене из става 1. ове тачке подразумевају се за 
конопљину стабљику франко магацин, вагон, шлеп 
или друго превозно средство, по избору купца, у ме-
сту продавца, а за сирови памук и сирове чауре сви-
лене бубе — франко откупно место купца. 

2. Цене из тачке 1. став 1. под 1 и 3 ове на-
редбе важе за конопљину стабљику и сирове чауре 
свилене бубе одређене класе и уобичајеног квали-
тета у промету, а цене из тачке 1. став 1. под 2 ове 
наредбе важе за сирови памук са 9,5% влаге. 

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

Бр. 597/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

461. 
I 

На основу члана 70. Уредбе о тр го ви нек ој делат-
ности и трговинском предузећима и радњама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 
6/62 и 16/62), у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија и Секретари-
јатом Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство, Секретаријат Савезног извршног већа 
за трговину и туризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ГАР АНТОВ АНИМ МИНИМАЛНИМ ЦЕНАМА 

ПИРИНЧАНЕ АРИЕ РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. Земљорадничким задругама (опште земљо-
радничке задруге, сељачке радне задруге и специја-
лизоване земљорадничке задруге), пољопривредним 
добрима, пољопривредним комбинатима и економи-
јама (у даљем тексту: пољопривредне организације) 
обезбеђује се гарантована минимална цена за пи-
ринчану арпу (неољуштени пиринач) рода 1962. го-
дине, и то: 

1) за I класу — 80 динара за 1 кг; 
2) за II класу — 73 динара за 1 кг; 
3) за III класу — 64 динара за 1 кг. 

2. Цене из тачке 1. ове наредбе подразумевају се 
франко утоварна станица продавца, и то за пирин-
чану арту потпуно зрелу, здраву, без дефектних 
и оштећених зрна, незаражену пиринчаним боле-
стима или штеточинама, следећег квалитета: 

1) за I класу — исте сорте, са највише 3% црве-
них зрна, 2% примесе и нечистоће и 14% влаге; 
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2) за II класу — исте сорте, са највише 15*/о 
црвених зрна, 2% примесе и нечистоће и 14% влаге; 

3) за III класу — разних сорти, са преко 15% 
црвених зрна, са највише 2°/о примеса и нечистоће 
и 14% влаге. 

3. Ако пиринчана арпа има процент примесе и 
нечистоће или влаге већи или мањи од оног који је 
предвиђен у тачки 2. ове наредбе, одређена цена ће 
се за сваки већи односно мањи процент примесе и 
нечистоће или влаге смањити односно повећати за 
исти процент (1:1). Разломци се узимају у обзир. 

4. Ова наредба не односи се на пиринчану арпу* 
без обзира на класу, која има влаге више од 13%, 
или примеса и нечистоће више од 8°/о за I класу, 
више од 15% за II класу и више од 18% за III класу. 

5. Дирекција за исхрану дужна је по ценама из 
тачке 1. ове наредбе куповати све количине пирин-
чане ар пе рода 1962. године које јој пољопривредне 
организације понуде ради продаје. 

6. Дирекција за исхрану и пољопривредне орга-
низације утврђују уговором рокове преузимања, 
трошкове ускладиштења и остале услове испоруке 
и преузимања пиринчане арпе. 

7. Дирекција за исхрану може поједине привре-
дне организације овластити да за њен рачун купују 
пиринчану арпу у смислу одредаба ове наредбе. 

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

Бр. 598/1 
30. јула 1962. године 

Београд 

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

462. 

На основу члана 70. став 1. тачка 6. и став 2. 
Уредбе о трговинско^ делатности и трговински*! 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/50, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), у са-
гласности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија и Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство, Секре-
таријат Савезног извршног већа за трговину и тури-
зам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О МИНИМАЛНИМ 
ОТКУПНИМ ЦЕНАМА ОДРЕЂЕНИХ УЉАРИЦА 

РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. У Наредби о минималним откупним ценама 
одређених уљар&ица рода 1962. године („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/62) у тачки 1'. ста© 1. под 1 износ: 
„55" замењује се износом: „62". 

2. У тачки 2. став 2. износ: „1,40" замењује се 
износом: „1,60". 

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

Бр. 5(96/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

На основу члана 70. став 1. тачка 6. и став 2. 
Уредбе о тр гов ниској делатности и трговинским пре-
дузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62) у сагла-
сности са савезним Државним секретаријатом за по-
слове финансија и Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство, Секрета-
ријат Савезног извршног већа за трговину и тури-
зам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕ-

НАМА КУКУРУЗА, ЈЕЧМА И ОВСА РОДА 
1962. ГОДИНЕ 

1'. У Наредби о гарантовати ценама кукуруза, 
јечма и овса рода 1962. године („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/62) у тачки 1. речи: „34 динара" за-
мењују се речима: „36 динара". 

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

Бр. 595/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

464. 

На основу члана 70. став 1. тачка 6. и став 2. 
Уредбе о трговинско] делатности у трговинским 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), у са-
гласности са савезним Државним секретари]атом за 
послове финансија и Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство, Секрета-
ријат Савезног извршног већа за трговину и тури-
зам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕ-
НАМА ПШЕНИЦЕ И РАЖИ РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. У Наредби о гарантовати ценама пшенице и 
ражи рода 1962. године („Службени лис? ФНРЈ", бр. 
26/62) у тачки 1. став 1. под 2 речи: „33 динара" за-
мењују се речима: „38 динара". 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објавлок-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 594/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

465. 

На основу тачке 10. Одлуке о давању регреса 
при продаји опреме за потребе пољопривреде и шу-
марства („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/62), у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом за 
послове финансија, Секретаријат Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ 
ПРОДАЈИ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕ-

ДЕ И ШУМАРСТВА 
1. Привредне организације које се баве произ-

водњом опреме (фабрике) из тач. 1. и 5. Од-
луке о давању регреса при продаји опреме за 
потребе пољопривреде и шумарства (у даљем 
тексту: Одлука) и ремонтне радионице I реда из 
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тачке 3 Одлуке, остварују регрес код банке код 
које имају жирс-рачун подношењем захтева за ре-
грес-

2. Корисници- регреса из тачке 1. ове наредбе 
остварују регрес кад опргму продају и испоруче 
купцима из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 1. 
Одлуке. 

Уз захтев за регрес корисници регреса из става 
1. ове тачке прилажу: 

1) фактуру односно оверени препис фактуре 
издату купцу у коју поред осталог обавезно уносе 
следеће податке: 

а) ознаку врсте и марке продате опреме из тач. 
2. и 5. Одлуке; 

б) фабрички број опреме; 
в) пун назив купца из кога мора да се види да 

је опрема продата организацији или установи из 
тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 1. Одлуке и ме-
сто његовог седишта; 

г) продајну цену опреме, износ регреса и износ 
који плаћа купац, по комаду и за укупну количину. 

2) доказ о испоруци опреме; 
3) обрачун регреса по комаду и за укупну ко-

личину. 
3. Корисници регреса из тач. 1. и 5. Одлуке 

остварују регрес за продату и испоручену опрему 
привредним организацијама које се баве прометом 
пољопривредне опреме, само ако су ове организа-
ције опрему за коју се даје регрес испоручиле куп-
цима из тачке 1. под 1 до 6 односно купцима из 
тачке 5. став 1. Одлуке. 

Уз захтев за регрес по ставу 1. ове тачке, кори-
сници регреса прилажу: 

1) фактуру односно оверени препис фактуре из-
дате привредној организацији из тачке 1. под 7. Од-
луке, у којој се поред назива и места седишта те 
привредне организације назначују и врста, марка, 
фабрички број опреме и обрачун регреса по комаду 
и за укупну количину; 

2) фактуру односно оверени препис фактуре 
привредне организације из тачке 1. под 7. Одлуке 
издату купцу из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 
1. Одлуке у коју се уносе подаци из тачке 2. став 2. 
под 1 ове наредбе; 

3) доказ да је опрема испоручена купцима из 
тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 1. Одлуке (товар-
ни лист, отпремница, пријемника и сл.). 

4. Привредне организације које се баве проме-
том пољопривредне опреме, остварују регрес за о-
прему из тач. 2. и 5. Одлуке затечену на залихама 
на дан ступања на снагу Одлуке, кад је продају и 
испоруче купцима из тачке 1. под 1 до 6 односно из 
тачке 5. став 1. Одлуке, подношењем захтева за 
регрес банци код које имају жиро-рачун. 

У захтеву за регрес, уз који прилажу докумен-
тацију из тачке 2. ове наредбе, обавезно се назна-
чује редни број опреме под којим је она унета у 
записник приликом пописа опреме. 

5. Привредне организације из тачке 4. ове на-
редбе дужне су на дан ступања на снагу ове на-
редбе извршити попис опреме из тач. 2. и 5. Одлуке. 
Тачност пописа оверава орган управе надлежан за 
послове финансија општинског народног одбора на 
чијем се подручју налази седиште привредне орга-
низације. 

У записнику о утврђеним залихама обавезно се 
назначује опрема по врстама, као и марка и фа-
брички број за сваку поједину машину. 

По један примерак овереног записника о утвр-
ђеним залихама достављају организације воје су 
извршиле попис — банци код које имају жиро-ра-
чун и органу управе надлежном за послове тржи-
шне инспекције надлежног општинског народног 
одбора у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
ове наредбе. 

6. Купци из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 1. 
Одлуке дужни су ло извршеној куповини и пре-

узимању опреме доставити податке о врсти, марки, 
фабричком броју и ознаци опреме органу управе 
општинског народног одбора надлежном за послове 
пољопривреде на чијем подручју имају седиште. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове пољопривреде дужан је водити 
евиденцију о опреми купљеној уз регрес, посебно 
за сваког купца са подацима из става 1. ове тачке. 

7. Корисници регреса из тач. 1, 3, 5. и 6. Одлуке 
дужни су у свом књиговодству водити уредну и 
прегледну евиденцију о оствареном регресу. 

8. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ регреса у корист жиро-рачуна 
корисника регреса, а на терет рачуна бр. 339495/5 — 
Регрес за пољопривредну опрему. 

9. Ако је опрема за коју се тражи регрес испо-
ручена купцима из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. 
став 1. Одлуке од стране привредних организација 
из тачке 1. под 7 Одлуке, корисници регреса из тач. 
1. и 5. Одлуке подносе банци уз захтев за регрес и 
вирмански налог којим се износ регреса дозначује 
привредној организацији која се бави прометом 
опреме, ако је ова организација купила опрему по 
пуној цени. 

10. Ако се пољопривредна опрема набављена по 
регресираним ценама прода или пренесе на при-
вредну организацију, установу или лице који ову 
опрему не могу куповати по регресираним ценама, 
купци из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 1. Од-
луке дужни су обрачунати одговарајући износ ре-
греса и исти уплатити у корист рачуна регреса из 
тачке 8. ове наредбе, и то на тај начин што ће од 
износа одређеног регреса утврдити део регреса за 
уплату сразмерно неамортизованом делу продате 
односно пренете опреме (на пример: пол»опривредно 
добро прода машину чији је век трајања 8 година 
после две године употребе. Износ регреса био је 
600.000 динара. У корист рачуна регреса уплатиле 
75®/о од овог износа, односно 450.000 динара). 

Купци из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. став 1. 
Одлуке који врше продају односно пренос опреме 
набављене уз регрес, дужни су о тој продаји одно-
сно преносу, као и обрачуну регреса у смислу прет-
ходног става, известити орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове пољопривреде 
на чијем се подручју налази њихово седиште, као и 
орган управе општинског народног одбора надлежан 
за послове пољопривреде на чијем се подручју на-
лази седиште организације на коју се опрема пре-
носи. 

11. Ако купци из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. 
став 1. Одлуке пољопривредну опрему купљену уз 
регрес не користе за потребе пол»опривреде или шу-
марства, дужни су од тренутка њихове ненаменско 
употребе, уплатити у корист рачуна регреса одго-
варајући износ регреса утврђен према тачки 10. 
став 1. ове наредбе. 

12/ Ако се пољопривредна опрема купљена уз 
регрес даје на послугу привредној организацији, 
установи или лицу који опрему не могу набављати 
уз регрес у смислу одредаба Одлуке, купци из тачке 
1. под 1 до 6 и тачке 5. став 1. Одлуке дужни су 
за време за које је опрема уступљена обрачунати и 
уплатити део регреса у смислу тачке 10. став 1. ове 
наредбе. 

13. Ако купци из тачке 1. под 1 до 6 и тачке 5. 
став 1. Одлуке опрему купљену уз регрес расходу ју 
пре истека одређеног рока трајања, дужни су у 
корист рачуна регреса уплатити део регреса утвр-
ђен према остатку века трајања превремено расхо-
доване опреме. 

14. ABO се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената на основу којих се остварује регрес, 
подносилац захтева је дужан оверити преписе, а 
батака може од подносиоца захтева за регрес тра-
жити на увид оригинални докуменат. 
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15. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важе: Наредба за примену Одлуке о давању регре-
са при куповини опреме и резервних делова за по-
требе пољопривреде и шумарства („Службени 'лист 
ФНРЈ", бр. 31/59 и 43/60) и Решење о одређивању 
списка функционалних резервних делова за опрему 
за потребе пољопривреде и шумарства на које се 
односи регрес („Службени лист ФНРЈ", бр. 35/59 и 
28/61). 

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

Бр. 04-1780/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

466. 

На основу тачке 6. Одлуке о премијама за стоку 
у 1962. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/62), 
у сагласности оа савезним Државним секретар и ја-
хтом за послове финансија и Секретаријатом Савез-
ног извршног већа за трговину и туризам, Секрета-
ријат Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ПРЕМИЈАМА ЗА 

СТОКУ У 1962. ГОДИНИ 

1. Пољопривредне организације и погони са са-
мосталним обрачуном других привредних органи-
зација и установа који се баве ТОБОМ стоке (у даљем 
тексту: корисници премија), којима се обезбеђује 
премија из тачке 1. Одлуке о премијама за стоку 
у 1962. години (у даљем тексту: Одлука), дужни су 
органу управе општинског народног одбора надле-
жном за послове пољопривреде поднети пријаву о 
тову свиња и јунади из тачке 1. Одлуке, најдоцније 
на три месеца пре њихове продаје. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове шмБопривреде води евиденцију о 
пријављеном тову свиња и јунади из става 1. ове 
тачке (у даљем тексту: стока), која садржи податке 
о називу и седишту подносиоца пријаве, категорији 
И количини пријављене стоке. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове пољопривреде дужан је вршити 
контролу да ли се пријављена стока налази у тову. 

2. Контролу квалитета стоке предвиђеног у тач-
ки 2. етев 2. Одлуке врше при продаји стоке зоо тех-
ничари или ветеринари ветеринаре^, сточарске 
односно пољопривредне станице, а где ових станица 
нема — зоотехничари или ветеринари органа упра-
ве општинског народног одбора надлежног за по-
слове пољопривреде. 

Контролу квалитета приликом клања стоке вр-
ше овлашћени ветеринари при кланицама. 

3. Корисници премија дужни су уз захтев за 
Премију који подносе банци код које имају жиро-
рачун приложити: 

1) фактуру односно препис фактуре о изврше-
ној продаји стоке. У фактури се назначује и кате-
горија и тежина стоке изражена у килограмима 
живе мере; 

2) доказ да је извршена испорука продате стоке 
(товарни лист, отпремница и сл.); 

3) потврду органа из тачке 2. ове наредбе да су 
јунад у тренутку испоруке одговарала прописаном 
квалитету, односно да су свиње после клања одго-
варале условима прописаним посебним стандардима 
из тачке 2. став 2. Одлуке; 

4) потврду органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове пољопривреде да је 
испоручена стока била у тову најмање три месеца; 

5) обрачун премије по јединици мере и за укуп-
ну количину по категоријама продате стоке. 

Ако је стока за коју се тражи премија продата 
и испоручена извозним предузећима или другим 
организацијама које се баве извозом за рачун про-
извођача, корисници премија дужни су банци, уз 
захтев за премију, поднети још и потврду да та 
стока није и неће бити извезена у живом стању. 

4. Народна банка дужна је пре исплате премија 
проверити тачност обрачуна и потпуност докумен-
тације. Износ премије банка одобрава у корист 
жиро-рачуна подносиоца захтева а на терет рачуна 
број '339569 — Премије за продату утовљену стоку. 

Земљорадничке задруге дужне су да за стоку 
коју су утовиле у кооперације уз захтев за исплату 
премије, поднети банци налог да део признатог из-
носа премије (најмање 50%) преносе у њихов по-
словни фонд. 

5. Кад се уз захтев за премију прилажу пре-
писи докумената (фактуре, потврде и слично) ко-
рисници премија дужни су оверити препис тих до-
кумената. 

Ако се документи из става 1. ове тачке прилажу 
у препису, банка може од подносиоца захтева за 
исплату премија тражити на увид оригиналне до-
кументе. 

6. Корисници премија дужни су у свом књиго-
водству посебно исказати средства примљена на 
име премија. 

У књиговодственој евиденцији коју воде зем-
љорадничке задруге, у смислу претходног става, 
мора бити посебно исказан део остварене премије 
коју ове задруге преносе на индивидуалног произ-
вођача, ако је стока произведена у кооперацији. 

Земљорадничке задруге исказују посебно у сво-
јој књиговодственој евиденцији, поред података из 
ст. 1. и 2. ове тачке, део остварене премије која се 
уплаћује у њихов пословни фонд. 

7. Корисници премија дужни су водити посебну 
евиденцију това стоке за коју остварују премију, 
а У коју уносе податке о датуму стављања стоке у 
тов и датуму испоруке утовљене стоке. 

8..Корисници премија који су за стоку испору-
чену од 1. јануара 1962. године до дана ступања на 
снагу Одлуке, остварили премију по Одлуци о ми-
нималним заштитним ценама и премијама у 1960. 
и 1961. години за свиње, говеда, овце и живину од-
ређеног квалитета („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/60, 42/60, 8/61, 10/61, 30/61, 53/61. и 22/62), оства-
рују разлику између висине премије одређене том 
одлуком и висине премије из тачке 1. Одлуке, под-
ношењем захтева за исплату разлике премије банци 
код које пипају жиро-рачун. 

Уз захтев из става 1. ове тачке корисници пре-
мија прилажу спецификацију фактура о продатој 
и испоручено] стоци у коју обавезно уносе следеће 
податке: 

1) број и датум фактуре; 
2) ознаку категорије и квалитета испоручене 

стоке и тежину стоке изражену у кг живе мере; 
3) попис банчиних налога на основу којих је 

извршена исплата премија по Одлуци о минимал-
ним заштитним ценама и премијама у 1960. и 1961. 
години за свиње, говеда, овце и живину одређеног 
квалитета, са назначењем датума налога и износа 
одобрене премије; 

4) обрачун разлике премија у који се уноси из-
нос раније остварене премије, износ премије по 
Одлуци и разлика између ових премија. 

Корисници премија отужни су уз спецификацију 
из става 2. ове тачке поднети банци на увид и ори-
гиналне фактуре на основу којих је сачињена спе-
цификација. 



Страна 638 — Број 31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 1. август 1962. 

9. Корисници премија казниће се за прекршај 
новчаном казном до 100 ООО динара ако банци под-
несу захтев за наплату премија за стоку коју нису 
пријавили надлежном органу у смислу тачке 1. ове 
наредбе или коју нису држали прописано време у 
тову или коју извезу у живом стању. 

10 Даном ступања на снагу ове наредбе преста-
је да важи Наредба о примени Одлуке о минимал-
ним заштитним ценама и премијама у 1960. и 1961. 
години за свиње, говеда, овце и живину одређеног 
квалитета („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/60). 

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

Бр. 04-1777/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

467. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању пре-
мије за кравље млеко („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/62), у сагласности са савезним Државним секре-
тар иј атом за послове финансија, Секретаријат Са-
везног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ПРЕМИЈА 

ЗА КРАВЉЕ МЛЕКО 

1. Пољопривредне организације и погони са са-
мосталним обрачуном других привредних организа-
ција и установа (у даљем тексту: корисници пре-
мија) који имају право на премију на основу тачке 
1. ста® 1. Одлуке о одређивању премије за кравље 
млеко (у даљем тексту: Одлука) остварују премију 
из средстава савезног буџета подношењем захтева 
банци код које имају жиро-рачун. 

2. Премија из тачке 1. став 1. Одлуке исплаћује 
се за кравље млеко са најмање 3,6°/о млечне масти. 

Ако је кравље млеко са мањим процентом мле-
чне масти, врши се прерачунавање количине млека 
на масноћу крављег млека од 3,6°/в млечне масти. 

3. Уз захтев за премију корисници премија при-
лажу: 

1) фактуру односно препис фактуре о изврше-
ној продаји крављег млека организацијама из тачке 
1. став 1. Одлуке, односно свом погону оа оамостал-
ним обрачуном за промет или прераду млека, у ко-
јој мора бити назначен и процент млечне масти. 

Ако је корисник премије кравље млеко употре-
био за сопствену прераду а обрачунавање не врши 
преко погона са самосталним обрачуном, уместо 
фактуре прилаже потврду потписану од директора 
односно управника да је кравље млеко за које је 
поднео захтев за премију употребио за сопствену 
прераду. У потврду треба унети и податке о коли-
чини млека и проценту млечне масти у млеку; 

2) доказ да је наплатио премију из буџета на-
родне републике односно народног одбора среза или 
општине. 

Као доказ да је премија наплаћена из буџета 
народне републике односно народног одбора среза 
или општине, служи оверен препис дела буџетско-
вирманског налога. Из овог преписа мора се видети 
висина премије која је исплаћена. 

Корисници премија подносе захтев за наплату 
премије из средстава савезног буџета за испоручену 
количину млека кад за те количине млека наплате 
премије од политичкотериторијалних јединица из 
тачке 1. став 2. Одлуке; 

3) обрачун премије по једном, литру и за укупну 
количину. 

4. Кад банка утврди да је захтев за премију у 
погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ премије у корист жиро-рачуна 
корисника премије, а на терет рачуна број 339-560 — 
Премије за млеко. 

5. Ако се уз захтев за премију прилажу препи-
си докумената, корисници премија дужни су ове-
рити тачност преписа, а банка може од подносиоца 
тражити да покаже оригинална документа на увид. 

6. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о условима и начину исплате пре-
мије за млеко продато непосредним потрошачима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/62). 

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

Бр. 04-1783/1 
130. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

468. 

На основу тачке 4. Одлуке о одређивању пре-
мија за сирови памук рода 1962. године ( Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/62), у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
Секретаријат Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-
МИЈА ЗА СИРОВИ ПАМУК РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. ЗемЈБорадпичке задруге (опште земљораднич* 
ке задруге, сељачке радне задруге и специјализова-
не земљорадничке задруге), пољопривредна добра, 
пољопривредни комбинати, пољопривредни инду-
стриски комбинати, економије и привредне органи-
зације које газдују шумама (у даљем тексту: ко-
рисници премија), остварују премију из тачке 2. 
Одлуке о одређивању премија за сирови памук рода 
1962. године (у даљем тексту: Одлука) подношењем 
захтева за премију банци код које имају жиро-
рачун. 

Корисници премија имају право на премију за 
све количине сировог памука сопствене производње 
и ове количине из уговорене производње са инди-
видуа лним про извођачима. 

2. Уз захтев за премију корисници премија при-
лажу: 

1) фактуру односно препис фактуре о продаји 
сировог памука организацијама које се баве прера-
дом памука (тачка 4); 

2) доказ о испоруци сировог памука (товарни 
лист, отпремница и сл.); 

3) потврду корисника премије, потписану од 
стране директора односно управника, да је сирови 
памук сопствене производње односно из уговорене 
производње и да потиче из рода 1962. године; 

4) обрачун премија у који се уносе количине 
продатог и иопорученог сировог памука по класама, 
изражене у килограмима и износ премије по једи-
ници мере и за укупну количину. 

3. Фактура која се прилаже уз захтев мора да 
садржи: број и датум фактуре и тачан назив и се-
диште купца — привредне организације која се 
бави прерадом памука, количине продатог сировог 
памука по класама и продајну цену по јединици 
мере и за укупну количину, изражену посебно за 
сваку клвису. 
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4. Као привредне организације које се баве пре-
радом памука из тачке 1. Одлуке сматрају се при-
вредне организације наведене у тачки 1. Наредбе о 
минималним откупним ценама конопљине стабљике, 
сировог памука и сирових чаура свилених буба у 
1962. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/62). 

5. Кад банка утврди да је захтев за премију у 
погледу обрачунавања премије и потпуности доку-
ментације тачан, одобрава износ премије у корист 
жиро-рачуна корисника премије, а на терет рачуна 
бр. 339578 — Премија за сирови памук. 

6. Корисници премија дужни су у свом књиго-
водству водити уредну и ажурну евиденцију о оства-
реним премијама за сирови памук. 

7. Кад се захтеву за премију прилажу преписи 
докумената из тачке 2. под 1. и 2. ове наредбе, ко-
рисници премија дужни су оверити тачност пре-
писа. 

Ако се документи из става 1. ове тачке прилажу 
у препису банка може од подносиоца захтева за пре-
мију тражити да покаже и оригиналне документе 
на увид. 

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

Бр. 04-1781/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар, 

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

469. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању пре-
мија за соју рода 1962. године („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/62), у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатом за послове финансија, Се-
кретаријат Савезног извршног већа за пољопривре-
ду и шумарство издаје 1 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-

МИЈА ЗА СОЈУ РОДА 1962. ГОДИНЕ 
1. Земљорадничке задруге (опште земљораднич-

ие задруге, сељачке радне задруге и специјализо-
ване земљорадничке задруге), пољопривредна добра, 
пољопривредни комбинати, пољопривредни инду-
стриски комбинати, економије и привредне органи-
зације које газдују шумама (у даљем тексту: кори-
сници премија) остварују премију из тачке 1. Од-
луке о одређивању премија за соју рода 1962. године 
(у даљем тексту: Одлука) подношењем захтева за 
премију банци код које имају жиро-рачун. 

Корисници премија имају право на премију за 
све количине соје сопствене производње и све ко-
личине из уговорене производње са индивидуалним 
произвођачима. 

2. Уз захтев за премију корисници премија 
прилажу: 

1) фактуру односно препис фактуре о продаји 
соје организацијама из тачке 1. Одлуке; 

2) доказ о испоруци соје (товарни лист, отпрем-
ница и сл.); 

3) потврду корисника премије, потписану од 
стране директора односно управника, да је соја 
сопствене производње односно из уговорене произ-
водње и да потиче из рода 1962. године; 

4) обрачун премија у који се уносе подаци о 
продатим и испорученим количинама соје израже-
ни у килограмима, као и износ премије по јединици 
мере и за укупну количину. 

3. Фактура која се прилаже уз захтев за пре-
мију мора да садржи: број и датум фактуре, тачан 
назив и седиште купца, количине соје изражене 
у килограмима и продајну цену по јединици мере 
и за укупну количину. 

4. Кад банка утврди да је захтев за премију у 
погледу обрачунавања премије и документације 
тачан, одобрава износ премије у корист жиро-ра-
чуна корисника премије а на терет рачуна бр. 
339581 — Премија за соју. 

5. Корисници премија из тачке 1. ове наредбе 
дужни су водити уредну и ажурну евиденцију о 
оствареним премијама. 

6. Кад се уз захтев за премију прилажу пре-
писи докумената из тачке 2. под 1 и 2 ове наредбе, 
корисници премија дужни су оверити тачност пре-
писа. 

Ако се документи из става 1. ове тачке прилажу 
у препису банка може од подносиоца захтева за 
премију тражити да покаже и оригиналне докумен-
те на увид. 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-1779/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

470. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању пре-
мије за пшеницу и раж рода 1962. године („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 26/62 и 31/62), у сагласности са 
Секретаријатом Савезног извршног већа за трго-
вину и туризам и савезним Државним секретари-
јатом за послове финансија, Секретаријат Савезног 
извршног већа за пољопривреду и шумарство из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ПРЕМИЈЕ 

ЗА ПШЕНИЦУ И РАЖ РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. Земљорадничке задруге (опште земљораднич-
ке задруге, сељачке радне задруге и специјализо-
ване земљорадничке задруге), пољопривредна добра, 
пољопривредни комбинати, економије и привредне 
организације које газдују шумама (у даљем тексту: 
корисници премија) остварују премију из тачке 1. 
ст. 1. и 2. Одлуке о одређивању премије за пшени-
цу и раж рода 1962. године (у даљем тексту: Одлу-
ка) подношењем захтева за премију банци код које 
имају жиро-рачун. 

2. Корисници премија имају право на премију 
из тачке 1. Одлуке, и то: 

1) из става 1 — за све количине меркантилне 
пшенице и ражи сопствене производње рода 1962. 
године, а земљорадничке задруге и за све количине 
меркантшШе пшенице и ражи рода 1962. године које 
су откупиле од индивидуалних пољопривредних 
произвођача испоручене овлашћеним предузећима 
за промет житарица на велико или Дирекцији за 
исхрану; 

2) из става 2 — за све количине семенске пше-
нице рода 1962. године сопствене производње, а зем-
љорадничке задруге и за све количине семенске 
пшенице рода 1962. године које су откупиле од ин-
дивидуалних пољопривредних произвођача, за које 
је издат атест (цертификат) од овлашћених устано-
ва за контролу семена. 

3. Као овлашћена предузећа за промет житари-
ца на велико из тачке 1. Одлуке сматрају се пре-
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дузећа којима је по члану 5. Уредбе о промету 
житарица и прерађевина од житарица на велико 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/58, 29/58 и 26/50) 
републички орган управе надлежан за послове роб-
ног промета издао посебно овлашћење да могу по-
словати као предузеће за промет житарица на ве-
лико (у даљем тексту: овлашћено предузеће^. 

4. Уз захтев за премију из тачке 2. под 1 кори-
сници премија прилажу: 

1) фактуру односно препис фактуре о продаји 
меркаптилне пшенице и ражи рода 1962. године 
овлашћеним предузећима или Дирекцији за ис-
храну; 

2) доказ о испоруци меркантилне пшенице или 
ражи: товарни лист, отпремница или слично одно-
сно потврда овлашћеног предузећа да је пшеница 
преузета, ако је то предузеће пшеницу или раж 
преузело али још није дало налог — диспозицију 
за отпрему. Потврда мора да садржи тачан назив 
и седиште продавца, број и датум фактуре и коли-
чине преузете меркантилне пшенице или ражи. 

Ако се меркантилна пшеница или раж испору-
чује по налогу овлашћеног предузећа или Дирек-
ције за исхрану уз доказ из става 1. прилаже се 
и налог; 

3) потврду овлашћеног предузећа коме је мер-
кантилна пшеница или раж продата, из које ће се 
видети број и датум под којима је издата дозвола 
да то предузеће може пословати као овлашћено 
предузеће за промет житарица на велико; 

4) писмену изјаву корисника премије, потписану 
од стране директора односно управника а оверену 
од стране органа управе општинског народног од-
бора надлежног за послове пољопривреде, да мер-
кантилна пшеница или раж за коју се тражи пре-
мија потиче из сопствене производње рода 1962. 
године, а ако меркантилна пшеница или раж по-
тиче из откупа — и изјаву да пшеница или раж 
потиче из откупа од индивидуалних пољопривред-
них произвођача. У изјави мора бити наведено да 
меркантилна пшеница или раж не потиче из ку-
повине од овлашћених предузећа или Дирекције за 
исхрану; 

5) обрачун премије у коме се назначује коли-
чина продате меркантилне пшенице или ражи, из-
нос премије по 1 килограму и за укупну количину. 

5. Уз захтев за премију из тачке 2. под 2 кори-
сници премија прилажу: 

1) атест (цертификат) издат од овлашћене уста-
нове за контролу семена или његов препис; 

2) писмену изјаву корисника премије, потпи-
сану од стране директора односно управника а ове-
рену од стране органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове пољопривреде, да је 
семенска пшеница рода 1962. године и да не потиче 
из куповине од предузећа регистрованих за промет 
семенске робе или од других привредних органи-
зација; 

3) обрачун премије у коме се назначује коли-
чина пшенице и износ премије по 1 килограму и 
за укупну количину. 

6. Налог и потврду из тачке 4. под 2 и 3 ове 
наредбе потписује одговорни руководилац овлашће-
ног предузећа и на исте се ставља печат тог пре-
дузећа односно Дирекције за исхрану. 

7. Кад банка утврди да је захтев за премију у 
погледу обрачуна и документације исправан, одо-
брава износ премије у корист жиро-ра чу на корисни-
ка прзмије а на терет рачуна бр. 339545 — Премије 
за меркантилну пшеницу — ако је у питању испо-
рука меркантилне пшенице рода 1962. године, на 
терет рачуна бр. 339542 — Премије за раж — ако 
је у питању испорука ражи рода 1962. године, или 
на терет рачуна бр. 339541 — Премије за семенску 
пшеницу — ако је у питању семенска пшеница рода 
1962. године. 

Среда, 1. август 1962. 

8. Корисници премије дужни су у свом књиго-
водсгву водити, уредну и ажурну евиденцију о 
оствареним премијама. 

9. Ако* се уз захтев за премију прилажу пре-
писи докумената (фактуре, товарни листови, потвр-
де и сл.) корисник премије дужан је оверити пре-
писе. 

Ако се документи из става 1. ове тачке прила-
жу у препису, банка може од подносиоца захтева 
тражити да покаже на увид оригиналне документе. 

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

Бр. 04-1778/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

471. 

На основу тачке 3. Одлуке о одобравању посебне 
премије за семе високородних сората пшенице 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 29/62), у сагласности са 
савезним Државним секретаријат^! за послове фи-
нансија, и Секретари]атом Савезног извршног већа 
за трговину и туризам, Секретаријат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕ-
БНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА СЕМЕ ВИСОКОРОДНИХ СО-

РАТА ПШЕНИЦЕ 

1. Земљорадничке задруге (опште земљораднички 
задруге, сељачке радне задруге и специјализоване 
земљорадничке задруге), пољопривредна добра, по-
л*опривредни комбинати, економије и привредне 
организације које газдују шумама Су даљем тексту: 
корисници премија), остварују посебну премију из 
тачке 1. Одлуке о одобравању посебне премије за 
семе високородних сората пшенице (у даљем тексту: 
Одлука), подношењем захтева за посебну премију 
банци код које имају жиро-рачун. 

2. Уз захтев за посебну премију корисници пре-
мија прилажу: 

1) списак индивидуалних пољопривредних про-
извођача са којима су засновали кооперативни од-
нос за производњу пшенице рода 1963. године и 
којима су семе високородних сората пшенице испо-
ручили на бази замене за меркантилну пшеницу у 
односу 1 кг семенске за 1,3 килограма меркантилне 
пшенице. Списак треба да садржи: 

— породично и рођено име индивидуалног про-
извођача и место његовог становања; 

— број и датум уговора на основу кога је за-
снован кооперативни однос за производњу пшенице 
рода 1962. године; 

— назив установе која је издала атест (церти-
фикат); 

— количину испорученог семена високородних 
сората пшенице индивидуалним пољопривредним 
произвођачима на бази замене за меркантилну пше-
ницу, изражену у килограмима; 

— количину преузете меркантилне пшенице, 
изражену у килограмима; 

— датум извршене замене; 
— потпис индивидуалног произвођача да је 

преузео семе високородних сората пшенице и пре-
дао одговарајућу количину меркаитилне пшенице; 

2) атест (цертификат) издат од овлашћене уста-
нове за контролу семена, односно његов оверен пре-
пис; 
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3) обрачун посебне премије по 1 килограму и 
За целу количину семенске пшенице. 

3. Под семеном високородних сората пшенице, 
у смислу тачке 1. Одлуку, подразумева се семе 
следећих сората пшенице: Sam Pastore, Leonardo, 
Etoile de Choisy, Leone, Accaio, Fortunate/ Mara, 
Abbondanza, Produtfcore, Autonomia, San Marino, Ge-
neroso, Argelatto, Marimp 3, Mar imp 8, Funone, Funo, 
Verna, Elia, Hellcorn, Ovest, Essmation, Tudest, Fio-
rello i R-16. 

Посебна премија може се одобрити ако у атесту 
(цертификату) наведена сорта семенске робе од-
говара називу једне од сората из става 1. ове тачке. 

4. Кад банка утврди да је захтев за посебну 
премију у погледу обрачуна и документације испра-
ван, одобрава износ посебне премије у корист жиро-
рачуна корисника премија, а на терет рачуна бр. 
339550 — Посебна премија за семе високородних 
гората пшенице. 

5. Корисници премија дужни су у свом књиго-
водству водити уредну и прегледну евиденцију о 
оствареним посебним премијама по одредбама Од-
луке и ове наредбе. 

6. Посебна премија из тачке 1. Одлуке може се 
исплаћиван! само за семе високородних сората пше-
нице које је замењено за меркантилну пшеницу, и 
то од дана ступања на снагу Одлуке до 30. новембра 
1962. године закључно. 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-1791/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

472. 

На основу члана IB. став 2. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), у сагласности са савезним Државним секре-
та риј атом за послове финансија, Секретаријат Са-
везног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О 
ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ КУПОВИНИ ВЕШТАЧ-
КОГ ЂУБРИВА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 

БИЉА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ШУМАРСТВА 

1. У Наредби за примену Одлуке о давању ре-
греса при куповини вештачког ђубрива и средстава 
за заштиту биља за потребе пољопривреде и шу-
марства („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/61) после 
тачке 13. додаје се нова тачка 13а, која гласи: 

„13а. Привредне организације у које спадају и 
земљорад пичке задруге и пољопривредне апотеке 
које се баве продајом средстава за заштиту биља, 
осим привредних организација које се баве произ-
водњом или увозом тих средстава, дужне су извр-
шити попис залиха средстава за заштиту биља за-
течених на дан ступања на снагу Одлуке о изме-
нама и допунама Одлуке о давању регреса при ку-
повини вештачког ђубрива и средстава за заштиту 
биља за потребе пољопривреде и шумарства („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 31/62), а за која је тачком 3. 
те одлуке укинут регрес. 

Привредне организације из става 1. ове тачке 
обрачунаће износ регреса одређен Одлуком и износ 
утврђеног регреса уплатити у корист рачуна број 
339565 — Позитивне разлике на затечене залихе 

средстава за заштиту биља, до 30. септембра 1962. 
године. Тачност пописа залиха и обрачуна регреса 
оверава орган надлежан за послове финансија оп-
штинског народног одбора на чијем се подручју на-
лази седиште привредне организације. 

У записнику о утврђеним залихама морају се 
назначити тачни називи средстава за заштиту биља 
за која се до ступања на снагу Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке из става 1. ове тачке одобрава 
регрес, њихов квалитет и количине, као и износ 
утврђен од регреса по јединици мере и за укупну 
количину. По један примерак овереног записника 
о утврђеним залихама и износима регреса достав-
љају привредне организације које су извршиле по-
пис — банци код које имају жиро-рачун и органу 
управе надлежном за послове тржишне инспекције 
надлежног општинског народног одбора до 20. авгу-
ста 1962. године.". 

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

Бр. 04-1782/1 
30. јула 1962. године 

Београд 
Секретар 

за пол>опривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

473. 
На основу члана 36. Закона о промету робе и 

услуга са иностранством („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/62), у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за спољну трговину, Секретаријат 
Савезног извршног већа за правосудне послове про-
писује 

У П У Т С Т В О 
О УПИСУ У РЕГИСТАР ВРШЕЊА СПОЉНОТРГО-
ВИНСКИХ ПОСЛОВА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА 

1. За вршење спољнотрговинских послова при-
вредне организације (предузећа, задруге и послов-
на удружења) уписују се у регистар предузећа и 
радњи односно у регистар задруга код окружног 
привредног суда. 

2. За упис вршења спољнотрговинских послова 
у регистар, привредна организација мора поднети 
пријаву надлежном окружном привредном сз7ду. 

Привредна организација која се оснива при-
јављује вршење спољнотрговинских послова при-
ликом подношења пријаве за упис у регистар. 

Већ основана привредна организација подноси 
окружном привредном суду код кога је регистро-
вана посебну пријаву за упис вршења спољнотрго-
винских послова у регистар. 

3. Пријава за упис вршења спољнотрговинских 
послова у регистар садржи врсту спољнотрговин-
ског посла коју ће привредна организација вршити, 
односно назначење из које ће трговинске струке 
вршити послове извоза и увоза робе ако ће тај по-
сао вршити трговинска привредна организација. 

Привредна организаии1л уноси у пријаву из 
своје пословне и погонске јединице у иностранству 
и врсте послова које ће те јединице вршити. Ови 
подаци уписују се у регистар, у колону .напомене" 
и неће се објављивати по тачки 8. овог упутства. 

Привредна организација може у пријави за 
упис тражити да се у регистар вршења спољно-
трговинских послова упишу лица која су овла-
шћена да потписују привредну организацију у вези 
са вршењем спољнотрговинских послова. 

4. Уз пријаву за упис вршења спољнотрговин-
ских послова у регистар привредна организација 
дужна је, у смислу Закона о промету робе и услуга 
са иностранством (у даљем тексту: Закон), поднети: 
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1) потврду Службе друштвеног књиговодства 
да располаже минимумом средстава прописаним за 
вршење спољнотрновинских послова (члан 21. За-
кона); 

2) потврду републичког органа управе надлеж-
ног за послове трговине да располаже потребном 
техничком опремом (члан 25. Закона); 

3) потврду републичког органа управе надлеж-
ног за послове трговине да располаже руководећим 
и другим стручним службеницима потребним за 
вршење одговарајућих спољнотрговинских послова, 
као и потребним стручно-техничким службеницима 
за вршење тих послова кад је то прописано (члан 
25. Закона); 

4) сагласност савезног Државног секретаријата 
за спољну трговину, ако је таква сагласност по-
требна за вршење одређених спољнотрговинских 
послова (члан 28. Закона). 

5. Поред исправа наведених у тачки 4. овог 
упутства, уз пријаву за упис вршења спољнотрго-
винских послова у регистар подносе, и то: 

1) производна привредна организација која ће 
вршити послове увоза и извоза робе — сагласност 
републичког органа управе надлежног за послове 
трговине (^лан 30. Закона), као и потврду органа 
управе општинског народног одбора надлежног за 
послове привреде о оствареном минималном обиму 
производње намењене извозу, ако је таква потврда 
прописана (чл. 26. и 27. Закона); 

2) привредна организација која ће вршити по-
слове предузећа за унапређивање сп ољ нотр гов ин -
ек« размене — потврду да располаже девизним 
средствима потребним за вршење својих послова 
(члан 97. Закона); 

3) пословно удружење — потврду да сви његови 
чланови заједно располажу потребним минимумом 
средстава за вршење одговарајућих опољнотрговин-
оких послова (члан 32. Закона), а пословно удруже-
ње које ће вршити послове увоза и извоза и у коме 
су учлањене производне привредне организације — 
потврду о оствареном минималном обиму производ-
ње за овоје чланове (члан 34. Закона). 

6. Ако пријаву за вршење спољнотрговинских 
послова подноси привредна организација од чијег 
оснивања је протекло више од једне године, она је 
дужна да, поред исправа из тач. 4. и 5 овог упут-
ства, поднесе и потврду Службе друштвеног књи-
говодства о уредном пословању (члан 15. Закона). 

Привредна организација која се оснива дужна 
је поднети потврду о уредном пословању накнадно, 
по одобрењу њеног првог завршног рачуна, а нај-
доцније у року од једне године од дана њеног 
оснивања. 

7. Привредна организација може у пријави за 
упис тражити да се у регистар упише за вршење 
две или више врста спољнотрговинских послова, 
под условима предвиђеним у чл. 66, 68, 76, 81, 94. и 
96. тачка 6. Закона. 

8. Окружни привредни суд објавиће у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", на трошак странке, сваки 
упис у регистар, назив и седиште привредне ор-
ганизације, као и све промене регистрованих пода-
така у погледу вршења спољнотрговинеких послова. 

9. У погледу одлуке о упису у регистар вршења 
спољнотрговинских послова, начина уписа, као и 
других питања У вези са уписом у регистар, окру-
жни привредни суд примењује Упутство о реги-
страцији привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/54 и 27/58), ако у овом упутству није 
другачије одређено. 

10. Окружни привредни суд неће извршити упис 
вршења спољнотрговинских послова у регистар, ако 
из књиге за регистрацију или из „Службеног листа 
ФНРЈ" утврди да је под истом или сличном фир-
мом већ регистрована привредна организација која 
врши спољнотрговинске послове. 

11. Одредбе овог упутства примењују се сходно 
и ва самосталне установе (члан 12. Закона). 

Самостална установа дужна је уз пријаву за 
упис вршења елољнотрговниских послова у реги-
стар, поднети и акт о овом оснивању. 

На основу акта о оснивању, окружни привредни 
суд ће самосталну установу која испуњава услове 
за упис вршења спољнотрговинских послова упи-
сати у регистар предузећа и радњи. 

12. По овом упутству вршиће се и упис вршења 
спољнотрговинских послова у регистар, привредних 
организација које су на дан ступања на снагу За-
кона биле уписане у спољвотрговински регистар 
код Комитета за спољну трговину односно код са-
везног Државног секретаријата за спољну трговину. 

Упис привредних организација из става 1. ове 
тачке у регистар вршења спољнотрговинских по-
слова извршиће се ако оне у року предвиђеном 
Законом поднесу окружном привредном суду код 
кога су регистроване пријаву и потребне исправе 
предвиђене овим упутством, уколико у чл. 155. до 
158. Закона није другачије одређено. 

13. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ У „Службеном листу ФНРЈ", 

Бр. 03-627/62 
24. јула 1962. године 

Београд 
Секретар за правосудне 

послове, 
др Јосип Хрнчевић, с. р. 

474. 
На основу члана 35. Закона о југословенски®« 

стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), 
а на предлог Секретаријата Савезног извршног ве-
ћа за трговину и туризам и Института за техноло-
г у меса ФНРЈ, Југословенски завод за стандарди-
зацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОПИСИМА О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА ОД 

МЕСА НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се Прописи о квалитету произ-
вода од меса нг&гењених извозу (II измењено и до-
пуњено издање РК-Е1. 

2. Прописи из тачке 1. овог решења објављени 
су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Даном ступања на снагу овог решења преста-
је да важи Решење b прописима о квалитету про-
извода од меса намењених извозу („Службени лисг 
ФНРЈ", бр. 24/61). 

4. Прописи из тачке 1. овог решења ступају на 
снагу по истеку 30 дана од дана објављиван^ у 
„Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-4625 
16. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

475. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

КОТРЉАЈНИХ ЛЕЖАЈА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

д а аци ју доноси се следећи југословенски стандард: 
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Котрљајни лежаји. Терминологија JUS М.С3.501 
2. Југословенски стандард из тачке 1. овог реше-

ња објављен је у посебном издању Југословенског 
завода за стандардизацију, које чини саставни део 
рвог решења. 

3. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења примењује се од 1. октобра 1962. године. 

Бр. 14-4526 
11. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

476. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ИН-

СТАЛАЦИОНЕ ОСИГУРАЧЕ 

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

Инсталациони осигурачи типа Д. 
Капе Д II и Д III — — — — JUS N.E5.040 
Миста лациони осигурачи типа Д. 
Капе Д IV И Д У — — — JUS N.E5.041 
Инсталациони осигурачи типа Д. 
Топљиви умеци Д II и Д III — JUS N.E5.050 
Инсталациоки осигурачи типа Д. 
Топљиви умеци Д IV и Д V — JUS N.E5.051 
Инсталационо! осигурачи типа Д. 
Калибарски прстенови Д II и Д III JUS N.E5.060 
Инсталациони осигурачи типа Д. 
Калибарски прстенови Д IV и Д V JUS N.E5.061 
Инсталациони осигурачи типа Д. 
Гранична мерила „иде" и „не иде" 
за кошуљицу на основама — — JUS N.E5.080 
Инсталациони осигурачи типа Д. 
Гранична мерила „иде" и „не иде" 
за кошуљицу на капама — — JUS N.E5.081 
Инсталационо! осигурачи типа Д. 
Гранична мерила за провераван^ 
положаја сворњака — — — — JUS N.E5.082 
Инсталационо! осигурачи типа Д. 
Гранична мерила за концентрич-
ност основе — — — — — — JUS N.E5.083 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
1пења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. јануара 
1963. године. 

Бр. 15-4527 
11. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

477. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА НАЗИВНЕ 
СНАГЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ РОТАЦИОНИХ МАШИНА 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Електричне ротационе машине. 
Називне снаге — — — — — JUS N.G0.015 
2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-

шења објављен је у посебном издању Југосл©вен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Називне снаге прописане овим стандардом 
примењиваће се на нове конструкције и нове се-
рије електричних машина чији ће развој почети 
после ступања на снагу овог стандарда. 

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

Бр. 15-4529 
1ј. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенеког завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

478. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЕЛЕК-
ТРОТЕРМИЧКЕ НАПРАВЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА И 

СЛИЧНЕ СВРХЕ 

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

Електротермичке направе: 
Загњурни грејачи. 
Допунски технички прописи — JUS N.M1.080 
Направе за грејање просторија и 
сличне сврхе. 
Допунски технички прописи — JUS N.M1.110 
Глачала и уређаји за глачање. 
Допунски технички прописи — JUS N.M1.130 
Електрична лемила. 
Допунски технички прописи — JUS N.M1.140 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Ју гос лов ел-
ек ог завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

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

Бр. 15-4528 
11. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандард изаци ју, 

инж. Славољуб Виторовић, с. p., 
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479. 

На основу члана 14. став 3. Закона о организа-
цији Југословенских пошта, телеграфа и телефона 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), у са-
гласности са Савезним извршним већем, Заједница 
Југословенских пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
0 ДОПУНАМА ЈЕДИНСТВЕНЕ ПОШТАНСКО-ТЕ-
ЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКЕ ТАРИФЕ ЗА УНУ-

ТРАШЊИ САОБРАЋАЈ 

1. У Јединственој поштаиско-телеграфско-теле-
фонској тарифи за унутрашњи саобраћај („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 14/61) поеле тарифног става 
1 „Писма" додаје се нови тарифни став 1а, који 
гласи: 

„1а. Пионирска писма 
Међумесни и месни саобраћај 

Тежина Динара 
До 20гр — — — — — — — 15 

преко 20 до 50 гр. — — — — — — 20 
„ 50 „ 100 „ — 30 

Највећа тежина 100 гр. 
Пионирска писма морају на страни на коју се 

ставља адреса имати ознаку „Пионирско писмо" и 
отисак печата школе или пионирске организације." 

2. После тарифног става 2 „Дописнице" додаје 
се нови тарифни став 2а, који гласи: 

„2а. Пионирске дописнице 
Међумесни и месни саобраћај 

Динара 
Дописнице — — — — — — — 10 
Пионирске дописнице морају на страни ка коју 

се ставља адреса имати ознаку „Пионирска допи-
сница'' и отисак печата школе или пионирске ор-* 
ганизације." 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. августа 1962. године. 

Бр. 01-7983 
30. маја 1962. године 

Београд 
Заједница Југословенски* пошта, телеграфа и 

телефона 
Председник 

Генерални директор, Скупштине Заједнице, 
Првослав Васиљевић, с. р. Момир Џаџић, с. р. 

480. 

На основу члана 5. ега® 1. тачка 3. Уредбе <* 
Југословенском регистру бродова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/62), у сагласности са Секретариј атом 
Савезног извршног већа за саобраћај и везе, Савет 
Југословенског регистра бродова доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ТАРИФИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЈУГОСЛОВЕН-

С К А РЕГИСТРА БРОДОВА 

1. Накнада за услуге Југословенског регистра 
бродова наплаћиваће се по Тарифи накнада за 
услуге Југословенског регистра бродова, која је од-
штампана као посебно издање Савета Југословеиског 
регистра бродова и чини саставни део овог решења. 

2. Даном почетка применувања овог решења 
престаје да важи Наредба о тарифи накнада за 
услуге Југословенског регистра бродова („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 14/61). 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће " 
се од Л. августа 1962. године. 

Бр. 05-733/8-1962 
19. јула 1962. године 

Београд 
Југословенски регистар бродова 

Директор, Председник Савета, 
инж. Иво Врандечић, с. р. Ђорђе Андрејевић, с. р. 

481. 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 
заштити од јонизујућих зрачења („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/59), Савезна комисија за нуклеарну 
енергију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ И СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ РА-
ДИОАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ИЗНАД ОДРЕЂЕ-

НЕ ГРАНИЦЕ АКТИВНОСТИ 
Члан 1. 

За набавл>ање, коришћење и стављање у промет 
радиоактивних елемената Савезна управа за зашти-
ту од јонизујућих зрачења издаје одобрење. 

Одобрење из става 1. овог члана издаје се за 
Оне радио активне елементе чија је специфична и 
укупна активност већа од назначених активности 
у следећој табели: 

Група радиотоксин-
ности радиоактив-

н и елемената 

Специфична 
активност 

микрокири / грам 

Укупна 
активност 
микрокирк 

I 0,002 од 
II 0,02 1,0 
III 0,2 10,0 
IV 2,0 100,0 

Одобрење се може издати само државним орга-
нима, установама и организацијама. 

Члан 2. 
При издавању одобрења из члана 1. овог пра-

вилника, Савезна управа за заштиту од јонизујућих 
зрачења дужна је да копију издатог одобрења од-
мах достави надлежном републиком санитарном 
инспекторату. 

Члан 3. 
Државни органи, установе и организације које 

се баве прометом рад ио активних елемената дужни 
су да воде списак купаца радиоактивних елемената 
са назначењем количине радиоактивни^ елемената 
која је продата купцу. 

Државни органи, установе и организације ду-
жни су да копију списка купаца радиоактивни еле-
мената сваког месеца доставе надлежном републич-
ко!« санитарном инспекторату. 

Члан 4. 
Радиоактивни елементи из члана 1. став 2. овог 

правилника, без обзира да ли су произведени у 
земљи или увезени из пространства, морају се у 
року од 15 дана од дана производње односно од 
дана увоза пријавити Савезној управи за заштиту 
од јонизујућих зрачења и надлежном републичком 
санитарном инспекторату. 

Члан 5. 
У лабораторијама у којима се користе радио-

активни елементи мора се водити посебна књига 
евиденције радиоактивних елемената у коју се уно-
се подаци о количини набављених радиоактивни* 
елемената, као и подаци о томе одакле су набав-
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ЈБ ени и у ком су циљу утрошени радиоактивни еле-
менти. 

Члан 6. 
Радиоактивни елементи чија је специфична и 

укупна активност једнака или мања од наведених 
активности у табели из члана 1. став 2. овог пра-
вилника могу се користити и у обичним хемијским 
л аборатори ј ама. 

Члан 7. 
Новчаном казном до 20.000 динара казниће се за 

прекршај одговорно лице у државном органу, уста-
нови или организацији, ако не води списак купаца 
радиоактивних елемената или ако копију тог спи-
ска не достави надлежном републичком санитарном 
инспекторату (члан 3). 

Новчаном казном из става 1. овог члана казни-
ће се за прекршај и одговорно лице у лабораторији, 
ако не води посебну књигу евиденције радиоактив-. 
них елемената (члан 5). 

Члан 8. 
Одредбе Наредбе о ограничењу промета ра* 

диоактивних изотопа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
44/58) престају да важе уколико су у супротности 
са одредбама овог правилника. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 01-2227/1 

23. јула 1962. године 
Београд 

Савезна комисија за нуклеарну енергију 
Секретар, Председник, 

инж. Слободан Накићеновић, е. р. Авдо Хумо, с. р. 

482. 

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 
баптисти од јонизујућих зрачења („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/59), Савезна комисија за нуклеарну 
енергију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ ЛИЦА КОЈА РАДЕ СА РА-

ДИОАКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА 

Члан 1. 
Са радиоактивни! елементима могу радити ис-

кључиво лица која су са успехом завршила школу 
или курс за рад са ра дио активним елементима. 

Услове из става 1. овог члана не морају испу-
њавати лекари специјалисти за ра ди ол оги ју и лица 
која рукују са радаоактивним елементима чија ра-
диоактивност не прелази границе утврђене у члану 
2. став 2. Правилника о коришћењу и стављању у 
промет радиоактивних елемената изнад одређене 
границе активности („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/62). 

Члан 2. 
Сведочанства о стручној спреми за рад са ра-

дио активним елементима, која наши грађани стекну 
у иностранству, морају се нострифиховати. 

Члан 3. 
Рад на самостално] примени отворених радио-

активни елемената могу вршити искључиво лекари 
који су, поред завршене школе или курса за рад 
са радиоактивни! елементима, провели најмање 6 
месеци на раду у лабораторијама или клиникама 
у којима се врши примена отворених радиоактивни 
елемената и на том раду показали успех. 

Члан 4. 
Лица која желе дд самостално раде са радиом 

активним елементима (затвореним или отвореним 
изворима зрачења) у биологији, пољопривреди, ве-
теринарству, шумарству и индустрији, морају поред 
завршеног курса или школе за рад са радиоактив«« 
ним елементима, провести и три месеца на раду у 
одговарајућој стручној установи и показати успеав 
У раду. 

Услове из става 1. овог члана не морају испу-* 
њавати лица која раде са затвореним радиоактивн 
ним елементима уграђеним у мераче за одређивање 
дебљине материјала, густине и нивоа течности и 
слично. 

Члан 5. 
Затворене радиоактивно елементе могу примењи-

вати у терапеутске сврхе само лекари специјалист 
за радиологију. 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана пф 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 01-2225/1 

23. јула 1962. године 
Беград 

Савезна комисија за нуклеарну енергију 
Секретар, Председник, 

инж. Слободан Накићеновић, е. р. Авдо Хумо, с. р< 

483. 

На основу члана 32. став 2. Закона о заштити 
од јонизујућих зрачења („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 16/59), у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за народно здравље и социјалну 
политику, Савезна комисија за нуклеарну енергију 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЛЕКАРСКИМ ПРЕГЛЕДИМА ЛИЦА КОЈА РАДЕ 

СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУТжИХ ЗРАЧЕЊА 

Члан 1. 
На радним местима на којима се ради са изво-

рима јонизујућих зрачења могу радити искључиво 
лица која су за тај рад здравствено способна. 

Члан 2. 
Дре ступања на радно место на коме се ради 

са изворима јонизујућих зрачења, лице које жели 
да ради "са изворима јонизујућих зрачења дужно 
је претходно прибавити уверење о здравственој 
способности за тај рад. 

Поред тога, лице које ради са изворима јони-
зујућих зрачења дужно је да се подвргне повреме-
ним лекарским прегледима и прибави потврду о 
здравствено] способности. 

Члан 3. 
Уверења о здравственој способности за 

изворима јонИзујућих зрачења односно потврде о 
здравственој способности из члана 2. овог правил-
ника издају и повремене лекарске прегледе лица' 
која раде са изворима јонизујућих зрачења врше 
здравствен е установе које за то одреди републи-
чки орган управе надлежан за послове народној 
здравља. 

Члан 4. 
Лица која раде са изворима јонмзујућих зра<* 

чења у лабораторијама III класе (тачка 1. Упут^ 
ства о разврставању лабораторија за рад са ство* 
реним радиоактивним елементима и о подели радној 
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активних елемената према степену радиоактивноста 
— „Службени лист ФНРЈ", бр. 31/62), на телекобалт 
терапији и рендген апаратима, дужна су да се 
подвргну лекарском прегледу једанпут годишње. 

Члан 5. 
Лица која негују болеснике који се лече при-

меном отворених радиоактивних елемената или ра-
ди јумом, као и лица која раде на осталим радним 
местима на којима се ради са изворима јонизују-
ћих зрачења, дужна су да се подвргну лекарском 
прегледу два пута годишње. 

Лица која су боловала од туберкулозе плућа 
дужна су да се подвргну лекарском прегледу два 
пута годишње, без обзира на радно место на коме 
раде са изворима јонизујућих зрачења. 

Члан 6. 
Лица која раде са изворима јонизујућих зра-

чења дужна су да се подвргну лекарском прегледу 
и кад то захтева лекар одређен да врши надзор 
над њиховим здравственим стањем или репуб.^чки 
санитарни инспектор. 

Члан 7. 
Лица која ступају на радна места на којима се 

ради за изворима јонизујућих зрачења морају има-
ти следећу крвну слику: 
Број белих крвних зрнаца 
Лимфоцита 
Полиморфонуклеара 
Број црвених крвних зрнаца: 
— за мушкарце 
— за жене 
Индекс бојења 
Број тромбоцита не сме бити 

мањи од 200.000 (по Gristiiansonu) 
Време крвављења не сме би-

ти дуже од 6 минута (по Duku) 

Члан 8. 
Лица која раде на радним местима на којима 

се ради са изворима јонизујућих зрачења морају 
имати следећу крвну слику: 
Број белих крвних зрнаца 
Лимфоцита 
Полиморфонуклеара 
Број црвених крвних зрнаца: 
— за мушкарце 
— за жене 
Индекс бојења 
Број тромбоцита не сме бити 

мањи од 150.000 (по Gristiiainsonu) 
Време крвављења не сме би-

ти дуже од 6 минута (по Duku) 

Члан 9. 
Са затвореним изворима јонизујућих зрачења 

ппимпуу радити: лица која болују од теже функци-
i е неурозе и психонеурозе, обољења крвотвор-
них органа, канцерозних обољења — за време тока 
болести и после излечења, лица која болују од те-
жих органских обољења срца и крвних судова, 
хроничних обољења коже и обољења изазваних 
јонизујућим зрачењима; жене са поремећајем ова-
ријално-менструалне функције, жене за време це-
лог тока трудноће и лица са преканцерозним ста-
њем. 

Члан 10. 
Са отвореним изворима јонизујућих зрачења не 

могу радити лица из члана 9. овог правилника, ли-

ца са хроничним гнојавим процесима у уху и си-
нусима, лица са полином у носу и жене за време 
дојења детета. 

Члан 11. 
Лица која су на раду са изворима јонизујућа« 

зрачења примала дозе зрачења веће од дозвољена 
годишње дозе, морају бити премештена на друго 
радно место, и то за време које захтева лекар. Овај 
захтев лекар заснива на подацима дозиметријске 
службе. 

Лица која су примила дозе зрачења веће од 25 
рема у једном зрачењу, пре поновног ступања на 
радно место на коме се ради са изворима јонизу-
јућих зрачења, морају бити подвргнута оцени радне 
способности. 

Члан 12. 
Поред услова наведених у чл. 8, 9. и 10. овог 

правилника, приликом оцене радне способности ли-
ца за рад са изворима јонизујућих зрачења, морају 
се узети у обзир године живота ових лица, време 
проведено на раду са изворима јонизујућих зраче-
ња, тежина посла на коме раде, висина дозе зра-
чења до тада примљене, опште здравствено, стање 
и брзина еволуције евентуалних поремећаја. 

Члан 13. 
Лица која раде са изворима јонизујућих зраче-

ња дужна су да за време рада контролишу прим1-
љену дозу зрачења. 

Ако се контрола примљених доза зрачења вр-
ши са филмдозиметрима, филмови ових дозиметара 
мењају се најмање једанпут месечно. Мењање фил-
мова и њихово достављање стручним установама 
на очитавање врши лице одговорно за заштиту од 
јонизујућих зрачења у установи. 

Лица која раде на радним местима на којима 
постоји могућност озрачења преко дозвољене дозе 
за кратко време морају поред филмдозихметра но-
сити и дозиметар за директно очитавање. Ове до-
зиметре очитавају лица одговорна за заштиту од 
јонизујућих зрачења у установи и очитане вредно-
сти достављају здравственој установи која врши 
здравствени надзор над здрављем ових лица. 

Члан 14. 
Здравствен установе које врше прегледе лица 

која раде са изворима јонизујућих зрачења дужне 
су водити евиденцију ових лица. 

Евиденција се води путем картотеке. 
У здравствено картоне лица која раде са изво-

рима јонизујућих зрачења уносе се налази утвр-
ђени при издавању уверења и потврде из члана 2. 
овог правилника, налази о здравственом стању; 
утврђени на контролним лекарским прегледима, 
примљене дозе зрачења и подаци о радном месту. 

Члан 15. 
Установе и организације у којима су запо* 

шљена лица која раде са изворима јонизујућих 
зрачења дужна су ова лица одмах по њиховом 
ступању на рад пријавити здравственој установи из 
члана 3. овог правилника и доставити опис радних 
места на којима раде пријављена лица. 

Члан 16: 
Стручне установе за очитавање филмова из 

филмдозиметра дужне су очитане дозе зрачења 
сваког лица доставити здравственој установи из 
члана 3. овог правилника, као и установи у којој 
та лица раде. 

Члан 17. 
Здравствено установе из члана 3. овог правил-

ника одређују дан и час кад ће се контролни ле-

4.500 — 8.000 
23 — 40°/о 
50 — 70°/о 

4,000.000 — 5,500.000 
3,500.000 — 5,000.000 

0,9 — 1,1 

4.000 — 9.000 
20 — 40°/о 
40 — 75% 

3,800.000 — 5,500.000 
3,500.000 — 5,000.000 

0,9 — 1,1 
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карски прегледи вршити и о томе благовремено 
обавештавају заинтересована лица. 

Ако позвано лице не дође на контролни лекар-
ски преглед, здравствена установа о томе одмах 
обавештава надлежни републички санитарни ин-
спекторат. 

Члан 18. 
Ако се појави обољење изазвано јонизујућим 

зрачењем, здравствена установа којој се оболело ли-
це јави дужна је о томе одмах обавестити надлежни 
републички санитарни инспекторат. 

Здравствено установе дужне су надлежном ре-
публичком санитарном инспекторату доставити из-
вештај о сваком лицу за које се утврди да је при-
мило дозу зрачења већу од дозвољене дозе. 

Члан 19. 
Ако лица која раде са изворима јонизујућих 

зрачења промене место запошљења, здравствен 
установе дужне су да здравствено картоне тих лица 
одмах доставе здравственој установи која врши над-
зор над здравственим стањем тих лица у месту њи-
ховог новог запошљења. 

Члан 20. 
Здравствен установе које врше лекарске пре-

гледе и контролу здравственог стања лица која ра-
де са изворима јонизујућих зрачења, дужне су, на 
захтев Савезне управе за заштиту од јонизујућих 
зрачења и установа овлашћених за рад на заштити 
од штетног дејства јонизујућих зрачења, доставити 
им податке о стању здравља тих лица. 

Члан 21. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном л**сту ФНРЈ". 
Бр. 01-2226/1 

23. јула 1962. године 
Београд 

Савезна комисија за нуклеарну енергију 
Секретар, Председник, 

инж. Слободан Накићеновић, е. р. Авдо Хумо, с. р. 

484. 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 
заштити од јонизујућа зрачења („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/59), Савезна комисија за нуклеарну 
енергију прописује 

У П У Т С Т В О 
О РАЗВРСТАН АЊУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РАД СА 
ОТВОРЕНИМ РАДИОАКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИМА 
И О ПОДЕЛИ РАДИО АКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА 

ПРЕМА СТЕПЕНУ РАДИОТОКСИЧНОСТИ 

1. У циљу обезбеђења сигурности у раду са 
отвореним радиоактивни^ елементима, лавора то ри је 
у којима се ради са тим елементима разврстава ју се 
у три класе према следећој табели: 

радио Активност на радним местима у миликиријима 

ZZZ4' I класа II класа III класа 

I више од 10 од 0,01 до 10 од 0,0001, до 0,01 
II више од 100 од ОД до 100 од 0,001 до ОД 

III више од 1000 од 1 до 1000 од 0,01 до 1 
IV више од 10000 од 10 до 10000 од ОД до 10 

2. Лабораторијо из тачке 1. овог упутства морају 
бити изграђене и снабдевене потребним инсталаци-
јама, апаратима и прибором, на начин који осигу-

рава безбедан рад лица запошљених у тим лабора-
торијама, а нарочито лица која раде са радиоаж-
тивним елементима. 

3. Радиоактивни елементи према степену ра-
ди отоксичности по јединици радиоактивноста деле 
се на четири групе, и то: 

I група, врло високе ради оток сичности: 
Sr90. ро210, Pb210? Ra226, Ra228, Ас227, Тћ228, Тћ*^ 
Т Ћ 2 3 2 ? T H ( П Р И Р О Д Н И ) , Р А 2 3 1 , Р Ц 2 3 9 ? сви изотопи 
Ри, Np, Am, Cf, Вк, Cm. 

II група, високе радиотоксичности: 
Na22, Са*5? Сово, Sr89, Y91, Ru*06, AgHOin jite, 
J129 J131, CS134, Csi37, Cei44, Eu*52 Eui54; И Д О , 
Pb212, Bi207? Bi210, Th227? At211, Ra223, Ra«*, 
U230-238 и (природни). 

III група, средње радиотоксичности: 
Be?, N16, Na24, si3i, рзг, S35, C136, к*2, Са47, 
Ѕс4б, Ѕс47, Ѕс*8, v4®m, Мп52, Мп54, Мп5б, Fe55, Fe5», 
Со$7, Со58, N159, Ni63, Ni65, Cu«4, Zn65, Zn69m, Ga72, 
As73, As74, AS76, AS77, Se75, Br82, Кг87, Rb86, Rb88 
ЅГ85, ЅГ91, Sr92, Y90, Y92, Y93, Zr»3, Zr95, Zr»7, 
Nb93m> Nb95, Mo99, Tc96, Tc97mj Tc97, Tc99, R\l*03, 
HulOS, Rhl05, Pdl03, Pdl09, Agl05, AglH, Cdl09 
CdllSm, Cd115, Inll4m, 1П115, ЅпПЗ, Snl25, Sb*22, 
Sbl24y Sb125, Tel25m, T127m, Xe129m, Te131in Tel32, 
J132, J133, Ј134у J1355 Cs135, СЅ̂ ЗЅ', Baisi,' Вано,' 
Lal40, AU1 96, AU198, AU*90. 

IV група, ниске радиотоксичности: 
НЗ, СИ, С14, N13, N17, F18 С138, Аг37, Аг41, СГ«, 
Co58m, Zn69, Ge7i, Кг77, Kr85m, Kr85, Sr85m? 
Nb97, Тс96т} Тс99т, Ru97, Rhl03in InH3rn Sbl29, 
Те129, Tei33, Xei3im, Xei33, xi35, Csi3i, Csi34m, 
Bai39, Lai4i, Lai42, Ce*45, prii4, Pi-145, рГ14б, Dyies, 
Os191mj Ptl93m, ptl97m, Pb203. 

4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана ио 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-2228/1 
23. јула 1962. године 

Београд 
Савезна комисија за нуклеарну енергију 

Секретар, Председник, 
Инж. Слободан Накићеновић, е. р. Авдо Хумове.p. 

485. 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона а 
заштити од јонизујућих зрачења („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/59), Савезна комисија за нуклеарну 
енергију прописује 

У П У Т С Т В О 
О ДОЗВОЉЕНИМ ДОЗАМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРА-
ЧЕЊА КОЈИМА МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНА ЛИЦА 

КОЈА РАДЕ СА ИЗВОРИМА ТИХ ЗРАЧЕЊА 

1. Дозвољене дозе јонизујућих зрачења којима 
могу бити изложена лица која раде са изворима тих 
зрачења јесу: 

1) за озрачење по целом телу: 
а) током једне недеље — до 0,! рем»а; 
б) током 13 узастопних недеља — до 3 рема; 
в) током једне године — до 5 рема; 

2) за озрачење шака, скочних зглобова и сто-
пала: 

а) током једне недеље — до 1,5 рема; 
б) током 13 узастопних недеља — до 20 рема; 
в) током једне године — до 75 рема. 

2. Дозвољене дозе јонизујућа зрачења из тач-
ке 1. овог упутства одговарају дозвољеним дозама 
иеу тропских зрачења. 

Ако су дозе неутроноких зрачења изражене 
бројем неутрона по квадратном сантиметру у се-
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к у н д и , д о з а т и х з р а ч е њ а и з р а ч у н а в а се у р е м и м а 
п р е м а с л е д е ћ о ј т а б е л и : 

Однос измену доза и неутронског 
тока 

Радиоак-
тивни 

елементи вода 
Микрокирв у цм" 

ваздух 
Радиоак-

тивни 
елементи 

Микрокири у цм* 
вода ваздух 

Енергија 
неутрона 

Релативна 
биолошка 
ефикасност 

Ток неутрона 
раван дози од 
2,5 милирема 

на сат 
(п/цм1/сек) 

Интегрирани 
ток неутрона 

раван дози 
од 1 рема 

(п/им2> 

Т е р м и ч к а 3,0 670 9,6 X 108 

5 K e v 2,5 570 8,2 X 108 

20 K e v 5,0 280 4,0 X 108 

100 K e v 8,0 80 1,2 X 108 

500 K e v 10,0 30 4,3 X 107 

1 M e v 10,5 18 2,6 X 107 

5 M e v 7,0 18 2,6 X 107 

10 M e v 6,5 17 2,4 X 107 

П р и о п р а в к а м а н у к л е а р н и х п о с т р о ј е њ а и у р е -
ђ а ј а , к о ј и у с л е д к в а р а п о ј а ч а н о з р а ч е , д о з в о љ е н о ј е 
д а л и ц а к о ј а у ч е с т в у ј у у т а к в о м р а д у п р и м е в е ћ у 
д о з у ј о н и з у ј у ћ и х з р а ч е њ а од д о з в о љ е н е , а л и н а ј -
в и ш е д о 12 р е м а г о д и ш њ е . 

О п р а в к е и з с т а в а 1. о в е т а ч к е н е м о г у в р ш и т и 
л и ц а м л а ђ а о д 30 г о д и н а . 

4. Д о п у ш т е н е к о н ц е н т р а ц и ј е р а д и о а к т и в н и х е л е -
м е н а т а у в о д и и у в а з д у х у у п р о с т о р и ј а м а у к о ј и м а 
с е р а д а са и з в о р и м а ј о н и з у ј у ћ и х з р а ч е њ а су н а з н а -
ч е н е у с л е д е ћ о ј т а б е л и : 

Радиоак-
тивни 

елементи 
Микрокири у цм* 

вода ваздух 
Радиоак-
тивни 

елементи 
Микрокири у цм* 

вода ваздух 

ИЗ 
Ве7 

Си 
F18 
Na2f 
Na24 
Si3* 
р32 
S35 
С136 
С138 
А37 

Са« 
Са47 

Sc46 
*Ѕс47 

Ѕс48 
V48 
Cr51 
МП52 
М д к 
МП«* 
Fe85 
Fe59 
Со*7 

СобЅт 
Со58 
Сово 
ЋЈ{£0 

Cu64 
Zn65 
Zn69m 
Zn69 
Ga72 
Ge7* 
As73 
As74 

As7« 
As77 

Se75 
Br82 

0,1 
0,05 
0,02 
0,01 

9 X 1 0 - 4 
8X10—4 
6 X 1 0 - 3 
5 X 1 0 - 4 
8 X 1 0 - 3 
2 X 1 0 - 3 

0,01 
6 X 1 0 - 3 

6 X 1 0 - 4 
3 X 1 0 - 4 

1 0 - 3 
1 0 - 3 

3 X 1 0 - 3 
8X10—4 
8 X 1 0 - 4 

0,05 
9 X 1 0 - 4 
3 X 1 0 - 3 
3 X 1 0 - 3 

0,02 
2 X 1 0 - 3 

0,01 
0,06 

3X10—3 
1 0 - 3 

6 X 1 0 - 3 
8 X 1 0 - 4 
3 X 1 0 - 3 
6 X 1 0 - 3 
3 X 1 0 - 3 
2 X 1 0 - 3 

0,05 
1 0 - 3 

0,05 
0,01 

2 X 1 0 - 3 
6 X 1 0 - 4 
2 X 1 0 - 3 
8 X 1 0 - 3 

1 0 - 3 

5X10-6 
10—в 

4X10—6 
3X10-6 
9X10-9 

10-7 

10-6 
7X10-8 
3X10-7 

2X10-8 
2X10-6 
6X10-3 
2X10-6 

10—7 

3X10-8 
2X10—7 

2X10-8 
5X10—7 

10-7 

6X10-8 
2Х10-« 

10~7 

4X10—8 
5X10—7 

9X10—7 

5X10-8 
2X10—7 

9X10-6 
5X10-6 
9 X10—9 
5X10—7 

6X10-8 
5X10-7 

1 0 - 6 
6X10-8 
3X10—7 

7X10-6 
2X10—7 

6X10-6 
4X10—7 

10-7 

1 0 - 7 

4 X10—7 

10-7 

2X10-7 

Kr85m 
Kr87 

Rb86 
Rb87 

Sr85m 
Sr85 
ЅГ89 
Sr90 
Ruioe 
Rhioam 
Rhl05 
Sr91 
Sr92 
Y90 
Y91m 
Y91 
Y92 
Y93 
Zr93 
Zr95 
Zr97 

Nb93m 
Nb95 
Nb97 

Mo99 
Tc96m 
Tc96 
Tc97m 
Tc»7 

Tc99m 
Tc99 
Ru97 
Rui03 
RU105 
Те129™ 
Те129 

Tei3im 
Pdl03 
Pdl09 
Agios 
Agliom 
AgUl 
Cdio» 
Cd115m 

CMH5 

7 X 1 0 - 4 
3 X 1 0 - 3 

0,2 
3 X 1 0 - 3 
3 X 1 0 - 4 
4 X 1 0 - 6 
3 X 1 0 - 4 

0,3 
3 X 1 0 - 3 

1 0 - 3 
2 X 1 0 - 3 
6 X 1 0 - 4 

ОД 
8 X 1 0 - 4 
2 X 1 0 - 3 
8 X 1 0 - 4 

0,02 
2 X 1 0 - 3 
5 X 1 0 - 4 

0,01 
3 X 1 0 - 3 

0,03 
1 0 - 3 

0,3 
i o - 3 

5 X 1 0 - 3 
0,02 
0,08 

5 X 1 0 - 3 
0,01 

2 X 1 0 - 3 
3 X 1 0 - 3 
6X10—4 

0,02 
1 0 - 3 

8 X 1 0 - 3 
2 X 1 0 - 3 
3 X 1 0 - 3 
9 X 1 0 - 4 

1 0 - 3 
5 X 1 0 - 3 
7 X 1 0 - 4 

1 0 - 3 

6X10-6 
1 0 - 6 

7X10-8 
7X10-8 
3X10-5 

10-7 

3X10-8 
3X10-10 
6X10-9 
6X10-5 
5X10—7 

3X10—7 

3 X10—7 

10-7 
2X10-5 
3X10-8 
3X10-7 

10-7 
1 0 - 7 

3X10-8 
9X10-8 

10-7 

10-7 

5X10-6 
2X10—7 

3X10-5 
2X10—7 

2X10—7 

3X10-7 

10-5 
6X10-8 
2X10-6 
8X10-8 
5X10—7 

3X10-8 
4X10-6 
2X10—7 

7 X10-7 

4X10-7 

8X10-8 
1 0 - 8 

2X10—7 

5X10-8 
4X10-8 
2X10-7 

Inii3m o,04 7X10—6 
Inll4m 5X10—4 2 X10—8 
Intl5m o,01 2X10—6 
InH5 ЗХ10-3 3X10-8 
SnU3 2X10-3 5X10-8 
Snl25 5X10-4 8X10—8 
Sb*22 8X10—5 10-7 
Sbi24 7X10-4 2X10-8 
Sb«54 ЗХ10-3 3X10-8 
Te125m 3X10—3 10—7 
Te127m 2X10-3 4X10—8 
Те127 5X10—3 9X10-7 
Te*32 6X10—4 10-7 
1126 5X19-5 8X10-9 
1129 10—5 2X10—9 
1131 6X10—5 9X10—9 
1132 2X10—3 2X10—7 
1133 2X10—4 3X10—8 
1134 4X10-3 5X10-7 
1135 7X10-4 10-7 
Xei3im 2X10—5 
Xei33 10-5 
Xei35 4X10—e 

Csi3i 0,03 3X10-6 
Csi34m 0,03 6X10—6 
Csi34 10-3 10-8 
Csi35 ЗХ10-3 9X10-8 
Csi36 2X10-3 2X10-7 
Csi37 4X10-4 1 0-8 
Bai3i 5X10-3 4X10-7 
Bai40 7X10-4 4X10-8 
Lai40 7X10—4 7 
Cei4i 3X10-3 2X10-7 
Cei43 10-3 2X10-7 
Cei44 3X10-4 6X10—9 
Prl42 9X10—4 2X10—7 
pr143 10-3 2X10-7 
Ndi44 2X10—3 8X10-11 
Ndi47 2X10-3 2X10-7 
Ndi49 8X10-3 1 0-6 
Pmi47 6X10-3 6X10-8 
Р т 149 io-3 2X10-7 
Smi47 2X10-3 7X10-11 
Smi5i 0,01 6X10—8 
Smi53 2X10-3 4X10-7 
Eui52 2X10—3 3X10—7 
Eui52 2X10—3 10—8 
EU154 6X10—4 4X10—9 
Eul55 6X10-3 7X10—8 
Gdi53 6X10-3 9X10—8 
Gdi59 2X10-3 4X10-7 
Tbieo 10—3 3X10-8 
Dyl65 0,0 1 2X10-6 
Iri90 5X10-3' 4X10—7 
Irl92 10—3 3X10—8 
Iri94 9X10-4 2X10-7 
Ptl91 3X10-3 6X10—7 
Pti93m 0,03 5X10—6 

Dyl66 10-3 2X10—7 
Hol66 9X10-4 2X10-7 
Eri69 ЗХ10-3 4X10—7 
Eri7l ЗХ10—3 6X10—7 
Tmi70 10-3 3X10-8 
Tmi7l 0,01 10-7 
Ybi75 3X10-3 6X10-7 
Lui77 ЗХ10-3 6X10-7 
Hfisi 2X10-3 4X10-8 
Tai82 10-3 2X10-8 
W181 0,01 10 7 
W185 ЗХ10-3 10-7 
W187 2X10-3 3X10-7 
Rei83 8X10-3 2X10-7 
Rei86 10-3 2X10-7 

Reis? 
Rei88 
Osl85 
ОѕШт 
Osi9i 
Osl93 
B1210 
Bi212 
p o 210 
At2H 
Rn220 
Ptl93 
Pt!97m 
Ptl97 
Aui96 
Al l 198 
AU199 
H g i 9 7 m 
Hgl97 
Hg203 
T1200 
T1201 
T1202 
T1204 
Pb203 
Pb210 
Pb212 
Bi206 
Bi207 
XJ232 
XJ233 
XJ234 
U235 
XJ236 
XJ238 
и (pri-
rodni) 
Np237 
Np239 
Rn222 
Ra223 
Ra224 
Ra226 
Ra228 
AC227 
Ac228 
Th227 
Th228 
Th230 
Th23i 
Th232 
Th234 
ThNat 
Pa230 
Pa23i 
Pa233 
XJ230 
PU242 
Am24i 
Аш.243 
Cm242 
Сш.243 
Cm244 
Cm245 
Cm246 
Bk249 
pU238 
pU239 
PU240 
PU241 
Cf249 
Cf250 
Cf252 

0,04 
9 X 1 0 - 4 
2X10—3 

0,07 
5 X 1 0 - 3 
2 X 1 0 - 3 

1 0 - 3 
0,01 

2 X 1 0 - 5 
5 X 1 0 - 5 

0,03 
0,03 

3 X 1 0 - 3 
4 X 1 0 - 3 

1 0 - 3 
4 X 1 0 - 3 
6X10—3 
9 X 1 0 - 3 
5X10-4 
7 X 1 0 - 3 
5X10-3 
2X10—3 
2 X 1 0 - 3 

0,01 
4 X 1 0 - 6 
5 X 1 0 - 4 

1 0 - 3 
2 X 1 0 - 3 
8 X 1 0 - 4 
9 X 1 0 - 4 
9 X 1 0 - 4 
8X10*—4 

1 0 - 3 
1 0 - 3 

5 X 1 0 - 4 
9 X 1 0 - 5 
4 X 1 0 - 3 

2 X 1 0 - 5 
7 X 1 0 - 5 
4 X 1 0 - 7 
7 X 1 0 - 4 
6X10—5 
3 X 1 0 - 3 
5 X 1 0 - 4 
2 X 1 0 - 4 
5 X 1 0 - 5 
7 X 1 0 - 3 
5 X 1 0 - 5 
5 X 1 0 - 4 
3 X 1 0 - 5 
7 X 1 0 - 3 
3 X 1 0 - 5 
3 X 1 0 - 3 

1 0 - 4 
1 0 - 4 
1 0 - 4 
1 0 - 4 

7 X 1 0 - 4 
10-4 

2 X 1 0 - 4 
1 0 - 4 
1 0 - 4 

0,02 
1 0 - 4 
1 0 - 4 
1 0 - 4 

7 X 1 0 - 3 
1 0 - 4 

4 X 1 0 - 4 
a x io-4 

5 X 1 0 - 7 
2X10—7 
5 X 1 0 - 8 
9X10—в 
4 X 1 0 - 7 
3X10— 7 

6 X 1 0 - 9 
1 0 - 7 

2X10—10 
7 X 1 0 - 9 
3X10— 7 

3 X 1 0 - 7 
5 Х 1 0 - « 
6 X 1 0 - 7 
6 X 1 0 - 7 
2 X 1 0 - 7 
8 X 1 0 - 7 
7 X 1 0 - 7 

1 0 - « 
7 X 1 0 - 8 

10—• 
9 X 1 0 - 7 

2 X 1 0 - 7 
3 X 1 0 - 8 
2 X 1 0 - 6 

10-10 
2 X 1 0 - 8 

1 0 - 7 
1 0 - 8 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 

7 X 1 0 - U 

6X10-H 
4X10-12 
7X10-7 
3X10-8 
2X10-10 
7X10-10 
3X10-H 
4X10-U 
2X10—12 
2X10-8 
2X10-10 
6 X 1 0 - 1 2 
2 X 1 0 - 1 2 

10-6 
2X10—12 
3X10-8 
2X10-12 
8X10-10 

10-12 
2X10—7 

10-10 
2X10-12 

10-10 
6X10-12 

10-10 
6X10-12 
9X10-12 
5X10-12 
5X10-12 

10-7 
2X10-1« 
2X10-12 
2 X 1 0 - 1 2 
9X10-11 
2X10-32 
5X10-12 
6X10-1« 

С л у ж б е н и л и с т ф н р ј 
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Ако се ваздух или вода загаде мешавином по-
знатих састојака радиоактивних елемената, укупна 
радиоактивност мешавине не сме да пређе дозво-
љену активност најтоксичнијег радиоактивног еле-
мента који се налази у мешавини. 

Ако се вода или ваздух загаде мешавином не-
утврђених радиоактивних елемената, укупна радио-
активност воде не сме да пређе КИ а ваздуха 
4 X 10-13 микрокирија у кубном сантиметру. 

5. У просторијама у којима се ради са отворе-
ним радио акти вним елементима, загађеност са ра-
диоактивним елементима који испуштају алфа и 
бета зраке на зидовима, подовима, стварима, оделу 
и кожи лица која раде у тим просторијама, не сме 
да пређе радиоактивност већу од радиоактивноста 
назначених у следећој табели: 

РЕШЕЊА 

Група радид- Површина про-
токсичности сторије за рад 
ради оелеме- и ствара _ 

ната у њој 

Одело 
запослених 

лица 

Кожа 
запослених 

лица 

6. Покретни заштитни зидови, зидови, врата и 
прозори у просторијама у којима се извори јонизу-
јућих зрачења стално налазе, или у којима се ради 
оа тим изворима не смеју на спољним странама 
пропуштати, на удаљености од једног метра, већу 
дозу зрака од 5 тг/сат. 

Ако се лица која раде у таквим просторијама 
задржавају на мањој удаљености од једног метра 
од зида, доза зрачења не сме при повременом за-
државању прећи 5 тг/оат, а при сталном задржа-
вању — 2,5 гаг/сат. 

7. При транспортовању радиоактадвних елеме-
ната авионом,, амбалажа мора бити таква да интен-
зитет гама зрака на површини амбалаже не сме да 
прелази 200 mr/сат, а на удаљености од једног ме-
тра — 10 mr/оат. 

При транспортовању радиоактивних елемената 
железницом, интензитет гама зрака на површини 
амбалаже ве сме да прелази 5 шг/сат. 

8. У просторијама у којима се не налазе извори 
јонићујућих зрачења, а које се просторије налазе у 
близини просторија са изворима јонизујућих зра-
чења, концентрација радиоаастивних елемената У 
води и ваздуху и загађеност површина просторије 
не сме прећи десети део вредности из тач. 4. и 5. 
овог упутства. 

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

Вр. 01-2229/1 
23. јула 1962. године 

Београд 

Савезна комисија за нуклеарну енергију 

На основу члана 27. став 2. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) 
у вези е чланом 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 ДРЖАВНОМ СЕКРЕТ АРИ ЈАТУ ЗА 

ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА 
Поставл>а се за државног подсекретара у савез-

ном Државном секртеаријату за послове финансија 
Радомир Коматина, савезни народни посланик. 

Б. бр. 63 
27. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 4. Закона о образовању једин-
ствених привредних комора („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 22/62} у вези е чланом 33. Уредбе о организа-
цији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И СЕКРЕТАРА 
СЕКЦИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ У САВЕЗНОЈ 

ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ 

За председника Секције за спољну трговину у 
Савезној привредној комори именује се Миле Пер-
ковић, директор Предузећа „Шипад" у Сарајеву, а 
за секретара Секције Благоје Рајковић, секретар 
Секције досадашње Савезне спољ нотр гавин е ке ко-
море. 

Б. бр. 62 
25. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. р 

Потпредседник, 
Александар Ранковић, с. р. 

Секретар, 
Инж. Слободан Накићеновић, с. р. 

Председник, 
Авдо Хумо, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј 

431. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Кривичног законика — — — 
Закон о изменама и допунама Кривичног 
законика — — — — — — — — 

432. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о јавним службеницима 
Закон о изменама и допунама Закона о 
јавним службеницима — — — — — ј 

43& Уредба о изменама и допунама Тарифе 
пореза на промет — — — — — — 

434. Одлука о измени намене употребе сред-
става у Савезном буџету за 1962. годину 

435. Одлука о Програму употребе средстава 
предвиђених у Савезном буџету за 1962. 
годину за вод опривреду — — — — — 

436. Одлука о начину и условима кредитиран^ 
набавке у 1962. години одређене домаће 
опреме серијске производње — — — — 

437. Одлука о давању регреса при продаји 
опреме за потребе пољопривреде и шу-
марства — — — — — — — — — 

605 
т 

605 

610 

ШО 
614 

615 

615 

Ш 

616 
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438. Одлука о гар а атов а ним 'ценама стоке за -

1952' до 196'!. године — ~ 
439. Одлука о премијама за г Стоку У 1662. го 

дини — — v— — ' — — '— ~ 
440. Одлука о минималним откупним ценама 

t крављег млека — — — 
441. Одлука о одређивању премије за кравље 

млеко — — — ' — — Ј— — — 
442. Одлука о ценама житарица рода 1963. и 

1964. године — — — — — — — — 
443. Одлука о ценама индустријског биља и 

других пољопривредних производа за 1963. 
и 1964. Једину — — 

444. Одлука о одређивању премије за сирови 
памук рода 1962. године — — — — 

445. Од лутеа о одређивању премија за соју рода 
1962. године — — — — — — — — 

446. Одлука о измени Одлуке о одређивању 
премије за пшеницу, и раж рода 1962. го-
дине — — — — — — — — <— — 

447. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
давању регреса при куповини вештачког 
ђубрива и средстава за заштиту биља за 
потребе пољопривреде и шумарства — — 

448. Одлука, о допуни Одлуке о нижим стопа-
ма камата на кредите за повремена обрт-
на средства и на потрошачке кредите — 

449. Решење о давању овлашћења одређеним 
установама за вршење послова техничке 
заштите од јонизујућих зрачења — — 

450. Правилник о техничкој опреми привред-
н и х организација потребној за вршење 
послова извоза и увоза робе 

451. .Правилник о техничкој опреми привред-
н и х организација потребној за вршење 
послова међународно * шпедиције, тури-
стичних послова са иностранством, уго-
ворне контроле квалитета и квантитета 
робе у међународном промету и заступа-
ња иностраних фирми — — — — 
правилник о техничкој опреми привред-
них организација потребној за вршење 

послова међународног транспорта робе и 
путника — — — — — — —• — 

453. Правилник о стручној спреми руководе-
ћих и других стручних службеника при-
вредних организација које врше спољно-
рговинске послове — 

редба о означавању возила зауставље-
Џ на јавном путу — — — — — — 
Е^едба о условима и начину продаје 
заних средстава плаћања гр: >анима — 

Уредба о минимуму средстава којим при-
вредна Организација мора располагаат за 
вршење спољнотрговинских послова — 
Наредба о остваривању минималног обима 
производње намењене извозу као услова 

\ вршење послова извоза и увоза од 
>ане производних привредних организа-

м а — — — — — — — — — — 
4В8. Наредба о роковима за упис у регистар 

појединих привредних организација за 
вршење спољнотрговинских послова — 

459. Наредба о давању сагласности за вршење 
појединих врста сп ољ н отр го в ине ких по-
слова ' — — — — — — — — — 

626 

628 

— — — — 629 

631 

631 

632 

635 

635 

636 

622 

622 

622 

623 

— 623 

636 

637 

637 

637 

— 640 
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460. Наредба о минималним откупним ценама 

коношвине Стабљике, сировог памука и 
сирозих чаура свилених буба у 1962.» го-
дини — — — — — — — — — — 636 

461. Наредба о г а р а н т о в а н а минималним це-
нама: пиринчане арне" рода 1962. године — 

462. Наредба о изменама Наредбе о минимал-
ним откупним ценама одрођених уљарица 
рода 1962. године — — — — — — 

463. Наредба о измени Наредбе о гарантовати* 
ценама кукуруза, јечма и ове а рода 1962. 
године — — — — ч — — . — — — 

464. Наредба о измени Наредбе о г арантован^ 
ценама пшенице и ражи рода 196^. године 

465. Наредба за примену Одлуке о давању ре-
греса при продаји опреме за потребе по-
љопривреде и шумарства — — — — 

466. Наредба за примену Одлуке о премијама 
за стоку у 1962 години — — — *— — 

467. Наредба о условима и начину исплате 
премија за кравље млеко — — 

468. Наредба за примену Одлуке о одређивању 
премија за сирови памук рода 1962. године 

469. Наредба за примену одлуке о одређивању 
премија за соју рода 1962. године — — 

470. Наредба о условима и начину, исплате 
премије за пшеницу и раж рода-1962. го-
дине — — — — — — — — — 

g22 471. Наредба за примену Одлуке о одобравању 
посебне премије за семе високородних го-
рата пшенице — — — — — — — 

472. Наредба о допуни Наредбе за примену Од-
луке о давању регреса при, куповини ве-
штачког ђубрива и средстава за заштиту 
биља за потребе пољопривреде и шумар-
ства — — — — *— — — — — — 

473. Упутство о упису у регистар вршења 
спољ нотр гови неки х послова привредних 
организација — — — — — — — 

474. Решење о прописима о квалитету произ-
вода од меса намењених извозу — — — 

475. Решење о ју ̂ словенском стандарду из 
области котрљајних лежаја — — — — 

476. Решење о југословенските стандардима за 
инсталациине осигураче — — — — — 

477. Решење о ју гос лов енском стандарду за на-
зивне снаге електричних »ротационих ма-
шина — — — — — — — — — 

478. Решење о југословенски^: стандардима за 
електротермичке направе за домаќинства 
и сличне сврхе — — — — — — — 

479. Решење о допунама Јединствен ѓгоштан-
ско-телеграфско-телефонске тарифе за 
унутрашњи саобраћај — — ;— — — 

480. Решење о Тарифи накнада за услуге Ју-
гословеиског регистра бродова — — — 

481. Правилник о коришћењу и стављању у 
промет радиоактивних елемената изнад 
одређене границе активности — — — 

482. Правилник о стручној спреми лица која 
раде са радиоактивним елементима — — 

483. Правилник о лекарским прегледима лица 
која раде са изворима јонизујућих.\зра-
чења — — — — — — — — 

484. Упутство о разврставању лабораторија за 
рад са отвореним радиоактивним елемен-
тима и о подели радиактивних елемената 

. према степену радиотоксичности — — 
485. Упутство о дозвољеним дозама јонизују 

ћих зрачења кобима могу бити изложена 
лица која раде са изворима тих зрачења 
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642 
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Издавач: Новинска установа „Службени л̂ рст ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 22& 
<— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод. Београд 


