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623. 

Н-а основу члана 11 став 2 Закона о елек-
тропривредним организацијама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/58 и 1/59), Савезно извршно веће до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПРИ-
ВРЕМЕНИМ ЦЕНАМА и УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
. Члан 1 

У Уредби о привременим ценама и условима 
продаје електричне енергије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/57) наслов уредбе мења ^е и гласи: 
„Уредба о ценама и условима продаје електричне 
енергије". 

Члан 2 
Члан 1 мења се и гласи: 
„Продаја електричне енергије " в-рши се под 

условима, на начин и по ценама одређеним овом 
уредбом и прописима донетим на основу ше." 

Члан 3 
Члан 7 мења се и гласи: 
„Општински народни одбор, и то оба већа рав-

нопр авио, може цене електричне енергије за потро-
шњу на мало и осталу комуналну потрошњу на 
велико, утв-рђене у Тарифи за електричну енергију, 
повећати у сагласности са републичким извршним 
већем. 

Износи разлике између цена утврђених у Та-
рифи за електричну енергију и цена за електричну 
енергију које у смислу претходног става одреди 
општински народни одбор у сагласности са репу-
бличким извршним већем, су приход друштвеног 
инвестиционог фонда општине на чијем подручју 
је седиште потрошача и могу се употребити искљу-
чиво за развитак дистрибутивне мреже. 

За сврху из претходног става могу се Тарифом 
за електричну енергију одредити и други износи 
разлике у ценама, као приход друштвеног инвести-
ционог фонда општине. 

Под комуналном потрошњом на велико подра-
зумева се потрошња електричне енергије за јавне 
водоводе и градску вучу. 

Под потрошњом на мало подразумева се потро-
шња електричне енергије за: домаћинства, осве-
тљење пословних просторија, осветљење друштве-
них просторија, моторе и апарате, пољопривредне 
моторе, јавно осветљење и препрода је . " 

Члан 4 
У Тарифи за електричну енергију у табели уз 

тачку XXVIII у групи „15) Домаћинска" тарифни 
етав за потрошени по нижем степену износи 

дашу 7 динара, а ноћу 3 динара по 1 к\Ућ. У групи 
„21) Препрод авци" тарифни став за потрошени кЧ/Ућ 
износи дању 8 динара, а ноћу 3 динара по 1 к\Ућ. 

У истој тачки додају се седам нових ставова, 
који гласе: 

„Тарифни став по коме електропривредне за-
једнице продају електричну енергију дистрибутив-
ним предузећима за групу „15) Домаћинова" у сми-
слу члана 50 Закона о електропривредним органи-
зацијама, износи 4 динара за потрошени к\УЋ по 
нижем степену дању, а ноћу 2 динара. 

Износ разлике од 3 динара односно од 1 динар 
по к\Л^ћ између цене из става 1 и става 2 ове тачке, 
јесте приход друштвеног инвестиционог фонда оп-
штине, у смислу члана 7 став 3 ове уредбе. 

Износи из претходног става обрачунаваће се и 
уплаћивати у друштвени инвестициоћи фонд оп-
штине за продату електричну енергију у 1966 го-
дини. Овлашћује се савезни Државни секретари јат 
за послове финансија да у сагласности" са Секрета-
ри ј атом Савезног извршног већа за индустрију 
може прописати да се ови износи обрачунавају и 

" уплаћују у корист друштвеног инвестиционог' фон-
да општи-не и за продату електричну енергију у 
наредним годинама после 1960 године. 

Тарифни ставови предвиђени за групу „15) До-
маћинова" примењују се и на установе стамбених 
заједница, сервисе станбених заједница који се 
баве вршењем непосредних услуга дом аћинствима 
или вршењем непосредних услуга кућним саветима 
и грађанима по пословима управљања станбеним 
зградама или пословима друштвене исхране, као и 
на ђачке кухиње и мензе ако нису основане као 
привредне организације. 

Тарифни ставови предвиђени за групу потро-
шача ,Дб) Осветљење пословних просторија" и „17) 
Осветљење друштвених просторија" не односе се 
на електричну енергију утрошену за загревање 
простори-ја. 

Изузетно од одредбе претходног става, по овим 
тарифним ставовима може се обрачунавати и елек-
трична енергија утрошена за загревање просторија 
ових потрошача ако су -за такво трошење елек-
тричне енергије претходно прибавили одобрење 
електропривредне заједнице на чијем је подручју 
њихово седиште. 

Ако орган електропривредне заједнице утврди 
да је поједини потрошач из претходног става тро-
шио електричну енергију за загревање просторија 
без претходно прибављеног одобрења, може донети 
решење којим ће се таквом потрошачу обрачунати 
по 10 пута вишем тарифном ставу сва електрична 
енергија утрошена за претходних 12 месеци. Про-
тив овог решења потрошач може изјавити ж а ' бу 
општинском органу управе надлежном за комугол-
не послове у року од 15 дан-а од дана доставе ре-
шења," 
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Члан 5 
Тачка ИЈ Тарифе мења се и гласи: 
„После 1 јануара 1900 године не може се уво-

дити обрачунавање потрошње електричне енергије 
паушално. 

За потрошаче којима се о б р а ч у н а в а ^ елек-
тричне енергије вршило паушално, може се проду-
жити паушално обрачунавање потрошње електрич-
не енергије најдоцније до 31 децембра 1960 године, 
ка^а престају да важе одредбе тач. ХБ—ХИ,У ове 
'Тарифе. 

На предлог Заједнице југословеноке електро-
привреде, Секретаријат Савезног извршног већа за 
индустрију може за поједине електропривредне 
заједнице продужити рок из претходног става нај-
дуже до 31 децембра 1961 године." 

Члан 6 
Ова уредба ступа на снагу 1 јануара 1960 го-

дине. 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 195 
30 јуна 1969 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тмто, с. р. 

624. 
На основу тачке 2 главе XVIII Савезног дру-

штвеног плана за 1959 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА ОДОБРАВАЊА ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНДУСТРИЈЕ И 

РУДАРСТВА 
1. Из средстава Општег инвестиционог фонда 

предвиђених савезним друштвеним плановима за 
инвестиције у области индустрије и рударства, Ју-
гословенска инвестиционе банка (у даљем тексту: 
Банка) одобраваће зајмове инвеститорима чија је 
инвестициона изградња предвиђена дугорочним и 
годишњим друштвеним плановима, односно чија је 
инвестиционе изградња у складу са овим плано-
вима, а који у одређеном проценту својим сред-
ствима учествују у укупним трошковима инвести-
ција у основна и обртна средства. 

Управни одбор Банке прописује проценат уче-
шћа из претходног става, с тим што може одре-
дити посебне проценте за поједине врсте инвести-
ција. 

2. Првенствено праве за добивање зајма одно-
сно за коришћење средстава за инвестиције имају 
инвеститори који постижу већи рентабилитет и 
остварују повољнији девизни ефекат (повећање из-
воза или смањење увоза) у односу на укупно улага-
ње и који у највећој мери из сопствених средстава 
покривају Предност инвестиција за основна и обрт-
на средства. 

3. Банка може и продавати страна средства пла-
ћања за набавку опреме у иностранству инвести-
торима из тачке 1 став 1 ове одлуке, с тим да пр-
венство имају инвеститори који остварују повољ-
нији девизни ефекат (повећање извоза или сма-
њење увоза) у односу на укупна улагања. 

4. Ближе услове за утврђивање првенства у 
Добивању зајмова за инвестиције по овој одлуци, 
(односно за куповину страних средстава плаћања 
Прописује Управни одбор Банке п р и д р ж а в а ј у ^ се 
смерница које Савезно извршно веће доноси за ове 
Зајмове сагласно дугорочним и годишњим савезним 
друштвеним плановима, 

5. Учешће у трошковима инвестиција полаже се 
из средстава која се по важећим прописима могу 
користити за инвестиције. 

Привредне организације могу користити сред-
ства фонда основних средстава издвојена за уче-
шће у трошковима инвестиција само за инвести-
ције у основна средства, а средства издвојена из 
фонда обртних средстава само за инвестиције у 
обртна средства. 

6. Прописи моји важе "за коришћење средстава 
зајма из Општег инвестиционог фонда примењиваће 
се и на коришћење сопствених средстава положе-
них код Банке у смислу ове одлуке за покривање 
вредности инвестиција за основна и обртна средства; 

7. Банка и инвеститор који полаже средства за 
инвестициону изградњу^ утврдиће уговором услове 
коришћења положених средстава. 

8. Изгрде средстава намењених за инвестициону 
изградњу, која су положена код Банке и теће се 
користити у текућој години, Банка може употре-
бити за финансирање других инвеститора по одред-
бама ове одлуке. 

9. Одобравање зајмова и продаја страних сред-
става плаћања по овој одлуци, врши се по одред-
бама Уредбе о зајмовима за инвестиције („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр, 31/56, 22/58 и 25/59) и прописима 
о коришћењу средстава Општег инвестиционог 
фонда, ако овом одлуком није друкчије одређено. 

10. Овлашћује се савезни Државни секретари-
јат за послове финансија да, по потреби, доноси 
ближе прописе за спровођење ове" одлуке. 

11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 230 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретс 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р̂  

625. 

На основу тачке 2 главе XVIII, у вези са тачком 
8 главе I и тачке 9 став 2 главе ЈП Савезног дру-
штвеног плана за 1959 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈМОВА ИЗ 
ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА КОЈИ СЕ У 
1959 ГОДИНИ ОДОБРЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ НА 

ОДРЕЂЕНИМ ПРИВРЕДНО НЕРАЗВИЈЕНИМ 
ПОДРУЧЈИМА 

1. По зајмовима из Општег инвестиционог фонда 
који се одобре у 1959 години за инвестиције на 
подручјима срезова и другим подручјима који се по 
одредбама ове одлуке сматрају привредно неразви-
јеним, ' корисници зајмова полагаће 50% од износа 
учешћа у трошковима инвестиција прописаног за 
односну врсту инвестиција. 

Ако се из средстава Општег инвестиционог фон-
да дају зајмови путем конкурса с тим да зајам до-
бивају инвеститори који ноеуде највећи износ 
учешћа у трошковима инвестиција, корисници 
зајмова из претходног става ће у таквом случају 
положити 50% од износа понуђеног учешћа. 

Износ учешћа у трошковима инвестиција који се 
сходно одредбама претходних ставова покрива % из 
средстава зајма Општег инвестиционог фонда, не 
може бити већЖ од 50 /̂в од укупног износа трошкова 
инвестиција. 
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2. Као привредно неразвијен подручја у смислу 
ове одлуке сматрају се: срезови Нови Пазар, Про-
купље, Пријепоље, Врање, Пирот, Ливно, Бихаћ, 
Брчко, Приједор, Мостар, Мађарска, Задар, Госпић 
и Вировитица и острва на Јадранском Мору. 

3. Ова одлука примењиваће се на зајмове одо-
брене од 1 јануара 1959 године. 

4. Ова одлука ступа на снагу да-ном објављивање 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 236 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, а р. Мијалко Тодоровић,, с. р. 

626. 

На основу тачке 2 став 4 Наредбе о одређивању 
услова под којима се може вршити контра хир ање 
дувана („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/57), савезни 
Држ-авни секретаријат за послове робног промета 
'издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОД-
РУЧЈА НА КОЈИМА ЋЕ ПОЈЕДИНА ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ОБРАДУ ДУВАНА КОНТРАХИРАТИ ДУВАН 

1. У Наредби о одређивању подручја на којима 
ће поједина предузећа за обраду дувана контра-
хирати дуван („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/58) 
у тачки I текст под 7 мења се и гласи: 

„7) срезови Краљево, Косовска Митровица, Нови 
Пазар и При-штина — улазе у подручје за контра-
хирање дувана Предузећа за обраду дувана из Ко-
совске Митровице; општине Ђураковац и Исток 
среза Пећ — улазе у подручје за контрахирање ду-
вана Предузећа за откуп и сортирање дувана из 
Ђураковца;". ^ 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 2650 
13 августа 1959 године 

Београд 

627. 
По испуњењу услова из чл. 14, 15 и 16 Закона о 

удружењима, зборовима и другим јавним скупо-
вима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46), на основу 
члана 13 истог закона, савезни Државни секрета-
ри ј ат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА 

ПОМОРСКИХ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА 
ФНРЈ 

Одобрава се према по донесеним правилим-а осни-
вање и рад Савеза поморских спортских риболо-
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Државног секретара 
за унутрашње послове, 
Државни потсекретар, 

Павле Пекић, с. р. 

628. 

На основу члана 13 став 2 Уредбе о постављању 
и раду емисионих радиостаница („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57), у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатом за унутрашње послове у 
смислу члана 3 став 2 Основног закона о прекрша-
ј и ^ („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59), Секретаријат 
Савезног извршног већа ,за саобраћај и везе про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТАВЉАЊУ И РАДУ АМАТЕРСКИХ 

РАДИОСТ АНИЦА 

I Опште одредбе 

Члан 1 
Постављање и рад аматерских радиостаница вр-

ши се према одредбама Уредбе о постављању и раду 
емисионих радиостаница и овог правилника. 

Под аматерском радиостаницом у смислу овог 
правилника подразумева се^емисиона радиостаница 
са једним или више предајника и пријемника коју 
чланови Савеза радиоаматера Југославије користе 
за обуку, међусобне везе, везе са радиоаматерима 
других^ земаља и за техничка истраживања у 
области радиотехнике и радиосаобраћаја, из личних 
побуда и без матери јалне користи. 

Члан 2 ^ 
Аматере^ радиостанице могу имати и постав-

љати само Савезни одбор, републички, покрајином 
и обласни одбори и клубови Савеза радиоаматера 
Југославије (клубске аматерске радиостанице) и 
чланови Савеза радиоаматера Ју гос лави је (личне 
аматерске рвдиостанице). 

Члан 3 
На аматерским радиостаницама могу радити 

само чланови Савеза радиоаматера Југославије и 
чланови њихове уже породице под условима одређе-
ним овим правилником. 

Члан 4 
Ако одредбама Уредбе о поставЈвању и раду 

емисионих радиостаница и других прописа донетих 
на основу те уредбе, као и одредбама овог правил-
ника, нека питања у погледу постављања и рада 
аматерских радиостаница нису регулисана, одредбе 
Међу народне конвенције о телекомуникацијама и 
њој придодатог Правилника о радиосаобраћају 
(Међународни правилник о радиосаобраћају — До-
датак „Службеног листа ФНРЈ", бр. 2/55) приме-
њиваће,се и на аматерске радиостанице. 

II Услови за рад аматерских радиостаница 
Члан 5 

Према снази, фреквентним опсезима и врсти 
емисије, аматерске радиостанице могу бити ама-
терске радиостанице I, П, III и IV категорије и 
аматерске радиостанице за телекоманду. 

Аматерске радиостанице I, II и IV категорије и 
аматерске радиостанице за телекоманду могу бити 
клубске или личне, а аматерске радиостанице III 
категорије могу бити искључиво клубске. 

Према смештају, аматерске радиостанице могу 
бити сталне (фиксне) и покретне (мобилне). 

Члан 6 
На аматерским радиостаницама може се вр-

шити продаја с?мо на фрекг^нтним опсезима и 
врстама емисије предвиђеним у Неђународном пра-

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 
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вил нику о радиосаобраћају (члан 2 б 1—5 и члан. 
5 б 5), и то према следећем распореду: 

Фреквентни 
опсези 

Врсте 
емисија 

А. На аматерским радиостаницама прве катего-
рије: -

1) 3500 — 3600 кс/з А1, А2 
2) 3600 — 3800 кс/в АЗ 
3) 7000 -- 7050 кс/з А1, А2 
4) 7050 -- 7150 кс/з АЗ 
5) 14000 — 14100 кс/3 А1, А2 
6) 14100 — 14350 кс/з АЗ, ЕЗ 
7) 21000 — 21150 кс/8 А1, А2 
8) 21150 — 21450 кс/в АЗ, РЗ 
9) 28000 — 28200 кс/з А1, А2 

-10) 28200 — 29700 кс/8 АЗ, КЗ 
И) 144 —. 146 Мс/б А1. А2, АЗ, г з 
12) 420 — 460 Мс/з А1, А2, АЗ, КЗ, РЗ 
1з; 1215 — 1300 Мс/а А1, А2, АЗ, ГЗ, РЗ 
14) 2300 — 2450 Мс/б А1, А2, АЗ, ГЗ, РЗ 
15) 5650 — 5350 Мс/з А1, А2, АЗЧ РЗ, РЗ 
16) ЛОООО — 10600 Мс/б А1. А2, АЗ. ГЗ. РЗ 

На аматерским радиостаницама I категорије 
може се вршити предаја и са телефонијом са јед-
ним бочним опсегом — АЗа (35В) или са два неза-
висна бочна опсега — АЗђ (Б8В). 

В. На аматерским радиостаницама II категорије 
предаја се може вршити иа фреквентним опсезима 
и врстама емисије из тачке А овог става наведеним 
под редним бројевима 1—5 и 11—16. 

В. На аматерским радиостаницама ЈП категорије 
предаја се може вршити на ф р е к в е н т а н опсезима и 
врстама емисије из тачке А овог става наведеним 
под редним бројевима 1—4 и 11—16. 

Г. На аматерским радиостаницама IV категорије 
предаја се може вршити на фреквентним опсезима 
и врстама емисије наведеним у тачки А овог става 
под редним бројевима 11—16. 

Д. На аматерским радиортаницама за телеко-
манду предаја се може вршити на фреквентним 
опсезима 29400—29700 кс/з и 450—460 Мс/з. 

Члан 7 
Максимална снага излазног степена предајника 

за поједине категорије аматерских радиостаница 
може износити: 

— код аматерске радиостанадце I категорије 
до 200 ТО, 

— код аматерске радиостанице II категорије 
до 30 ТО, 

— код аматерске радиостанице ЈП категорије 
до 100 ТО, 

— код аматерске радиостанмце IV категорије 
До 25 ТО, 

— код аматерске радиостанице за телекоманду 
^ до 1 ТО. 

Под максималном снагом предајника у смислу 
овог правилника подразумева се производ анодног 
напона и струје излазног степена предајника. 

Члан 8 
Управа за радиосаобраћај може појединим ама-

терским радиостаницама ограничити максималну 
снагу излазног степена предајника и време рада, ако 
Је то потребно ради спречавања сметњи у радио-
саобраћају. 

Члан 9 

ника приликом емисија буде у толеранцијама које 
омогућава технички развој аматерских радиоста-
ница. 

Члан 10 
Подешавање- предајника аматерске радиоста-

нице на фреквенцију којом ће се вршити емито-
вање, мора се вршити претходно помоћу вештачке 
антене. 

Члан 11 
Свака аматерска радиостаница има свој позивни 

знак. 
Позивни знак се састоји од префикса УТЈ или 

УТ, једног броја и једног, два или три слова. 
Кад се аматерска радиостаница употребл^ва 

ван места свог сталног смештаја, позивном знаку 
се мора додати разломачка цртица и слово Р. 

Позивном знаку за покретне аматерске радио-
станице на броду додаје се разломачка цртица и 
слова ММ, на ваздухоплову — разломачка цртица 
и слова АМ, а позивном знаку осталих покретних 
аматерских радиостаница — разломачка цртица и 
слово М. 

Позивни знак аматерској радиостаници одре-
ђује Управа за радиосаобраћај. 

Позивни знак радиостанице мора се Давати на 
почетку и на крају сваке емисије, а у дужим 
емисијама — најмање сваких 10 минута. У такмиче-
њима која трају кратко време, није обавезно на 
крају емисије давати позивни знак. 

Члан 12 
Стална аматерска радиостанИца може вршити 

емисије само у- месту сталног смештаја, које јој 
је у дозволи одређено. 

Изузетно, стална аматерска радиостаница мвже 
привремено вршити и емисије ван места сталног 
смештаја. Употреба сталне аматерске радиостанице 
ван места сталног смештаја не сме трајати дуже 
од 2 месеца. 

Ако се стална аматерска радиостаница користи 
ван места сталног смештаја, мора бити постављена 
на таквом месту да својим радом не ствара сметње 
пријему емисија радиодифузних, телевизиских и 
других радиоСтаница. 

У случају вршења емисија ван места сталног 
смештаја, мор'а се О томе обавестити Управа за 
радиосаобраћај најдоцније на 10 дана пре почетка 
емисије, са назначењем места, адресе и времена 
трајања привременог смештаја. Обавештење о ре-
шењу емисија ван места сталног смештаја дужан те 
поднети шеф радиостанИце односно претседник 
радиоаматерског клуба или одбора, ако није од-
ређен шеф радиостанице (члан 34) — за клубпку 
аматерску радиостаницу, а радиооператор који има 
радиодозволу '— за своју личну аматерску радмо-
станицу. 

Изузетно од претходног става, није потребно 
обавештавати Управу за радиосаобраћај о пои-
временом вршењу емисија ван сталног места сме-
штаја кад се такве емисије врше у оквиру акције 
коју организује Савез радио ам ат ера Југославије, 
ако акција не траје дуже од 48 часова. 

Члан -
Покретне аматерске радиостанице могу се ко-

ристити само на покретним објектима (аутомобил, 
брод, ваздухоплов и сл.). 

Члан 14 
Аматерска радиостаница треба да буде кон- У емисијама на аматерским радиостаницама 

етруисана тако да у што већој мери обезбеђује ста- може се употребљавати само отворени слог одно-
Билност емитоване фреквенције и да ниво хармса - сно говор и међународа аматерске скраћенице. 
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Члан 13 
Прописи о сметњама у радиоеаобраћају важе и 

За аматерске радиостанице. 
Ако аматерска радиостаница изазива сметње у 

радиосаобраћају, Управа за радиосаобраћај ће за-
бранити рад аматерској радиостаници док се не 
уклоне узроци сметњи. 

Члан 16 
Преко аматерске радиостанице могу се ^ п о -

стављати међусобне везе са радиоаматерима у 
земљи и иностранству, искључиво у циљу: размене 
техничких информација у вези са радиоаматерском 
делатношћу, личних саопштења и саопштења у 
вези са хитном помоћи хуманог карактера. 

Члан 17 
Преко аматерских радиостаница не сме се вр-

шити радиосаобраћај који спада у надлежност дру-
гих радиослужби, нити се аматерска радиостаница 
сме користити у комерцијалне сврхе. 

Забрањено је уступити аматерску радиостаницу 
на коришћење лицу које није члан Савеза радио-
аматера Јутославије односно члан уже породице 
имаоца радиодозволе, или таквом лицу дати да на 
њој врши емисију. 

Ш Радиооператори на аматерским радиостаницама 

Члан 18 
Према стручној оспособљености за рад на одре-

ђеној категорији аматерских радиостаница, има 
четири класе аматерских радиооператора, и то: 

1) аматерски радиооператор I класе, 
2) аматерски радиооператор II класе, 
3) ̂ аматерски радиооператор III класе, 
4) аматерски радлооператор IV класе. 

Аматерска радиооператорска стручна способност 
проверава се полагањем стручног испита за аматер-
ског радиооператора. 

Члан 19 
Стручни испит за аматерске радиооператоре по-

лаже се пред испитним комисијама, које се састоје 
од три члана. 

Испитне комисије образују републички одбори 
Савеза радиоаматера Југославије, У испитну коми-
сију се могу именовати чланови Савеза радиоама-
тера Ју гос лави је са положеним испитом за аматер-
ске радиооператоре I и II класе и поједини струч-
њаци из области радиотехнике. 

Члан 20 
Место и време одржавања стручних испита за 

аматерске радиооператоре одређује републички од-
бор Савеза радиоаматера Југослвије. 

Члан 21 
На стручном испиту за аматерске радиоопера-

торе кандидати могу добити оцену: „положио са 
похвалним успехом", „положио" или „није поло-. 
жио 4 \ Оценом „положио са похвалним успехом" 
оцењују се кандидати који су на испиту показали 
одлично познавање материје из свих предмета 
испитног програма. 

Ако кандидат није положио испит, испитна ко-
мисија одредиће рок у коме кандидат може поно-
вити испит. Овај рок не може бити краћи од 3 ме-
сеца ни дужи од године дана. 

Понављање испита није ограничено. 

Члан 22 . 
О положеном стручном испиту за аматерског 

радиооператора републички одбор Савеза радио-
аматера Југославије издаје кандидату диплому. 

Диплома треба да садржи: рођено и породично 
име кандидата, занимање, датум и место рођења^ 
коме клубу Савеза радиоаматера Југослвије при-
пада, место и време полагања испита, пред којом, 
испитном комисијом је полагао испит, за коју 
аматерску радиооператорску класу је положио 
испит и са којим успехом. Диплому потписују чла-
нови испитне комисије и претседник републичког 
одбора Савеза радиоаматера Југославије, 

Члан 23 
Испитна комисија дужна је у року од десет дана 

по завршеном испиту доставити Управи за радио-
саобраћај и Савезном одбору Савеза радиоаматера 
Југослава је по један примерак аписава имена кан" 
-дидата којот су положили стручни испит за аматера 
оког радиоолератора. 

Управа за радиосаобраћај одредиће које податке 
треба да садржи списак из претходног става и 
начин достављања списка. 

Члан 24 " 
Програм стручног испита за аматерске ра?-

диооператоре, начин подношења пријава за пола-
гање испита и ближе одредбе о условима полагања 
испита за поједине класе аматерских радиоопера-
тора прописаће Савезни одбор Савеза радиоаматера 
Југослвије у сагласности са Управом за радио-
саобраћај. 

Члан 25' 
Стручни испит за аматерске радиооператоре 

могу полагати чланови Савеза радиоаматера Југо-
слав^ е који су навршили 14 година живота. 

Стручни испит за аматерског радиооператора 
могу полагати и чланови уже породице (родитељи, 
брачни друг и деца) који живе у заједници са чла-
ном Савеза радиоаматера Југославије који има 
личну аматерску радиостаницу. 

Прописима о програму стручног испита за ама-
терске радиооператоре може се предвидети за лица 
из претходног става и посебан испит са скраћеним 
програмом (испит за другог оператора) за одгова-
рајућу категорију аматерске радиостанице. 

Члан 2в 
Аматерски радиооператор може вршити емисије 

на аматерској радиостаници одговарајуће категорије 
према класи за коју је положио испит, кад добије 
овлашћење за рад. Овлашћење за рад издаје Управа 
за радиосаобраћај. 

Захтев за добивање овлашћења за рад аматер-
ски радиооператор подноси Управи за радиосаобра-
ћај преко Савеза радиоаматера Југославије. 

Савез радиоаматера Југослав^е дужан је у року 
од 10 дана од дана пријема доставити.захтев Управи 
за радиосаобраћај са својим мишљењем. 

Уз захтев за добивање овлашћења за рад треба 
приложити: кратке биографске податке, оверен 
препис дипломе о положеном стручном испиту за 
аматерског радиооператора, потврду о чланству у 
Савезу радиоаматера Југославије, која не може бити 
старија од три месеца и оверен препис извода из 
матичне књиге рођених. 

Члан 27 
Овлашћење за рад треба да садржи: рођено и 

породично име аматерског радиооператора, занима-
ње, датум и место рођења, аматерску радиоопера-
торску класу и категорију аматерских радиостаница 
на кобима аматерски радиооператор може да врши 
емисије. 
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Члан 28 
Лице коме престане чланство у Савезу радио-

аматера Ју гос лави је губи право да ради на ама-
терској радиостаници и дужно је у року од 15 дана 
од дана престанка чланства вратити овлашћење за 
рад Управи за радиосаобраћај преко Савеза радио-
аматера Југославије. 

Члан 29 
Аматерски радиооператори са навршених 18 го-

дина живота могу самостално да врше емисије на 
аматерским радиостаницама, и то: 

1) аматерски радиооператор I класе — на свим 
категоријама аматерских радиостаница; 

4 2) аматерски радиооператоо II класе — на ама-
терским радиостаницама Н, III и IV категорије и на 
аматерској радиостаници за телекоманду; 

3) аматерски радиооператор III класе — на ама-
терској радиостаници III категорије и на аматерској 
радиостаници за телекоманду, а на аматерској ра-
диостаници IV категорије, ако има положени струч-
ни испит за аматерског радиооператора IV класе; 

4) аматерски радиооператор IV класе — на ама-
терској радиостаници IV категорије и на аматерској 
радиостаници за телекоманду. 

Аматерски радиооператори који нису навршили 
18 год-ина живота могу да врше емисије само на 
клупским аматерским ради ораницама, као и на 
Личним аматерским радиостаницама под условима 
из члана 30 овог правилника. 

Члан 30 
Чланови уже породице који живе у заједници 

са чланом Савеза радиоаматера Југославије који 
има личну аматерску радиостаницу могу вршити 
емисије искључиво на ТОЈ аматерској радиостаници, 
под условом да имају положен стручни испит према 
члану 25 ст. 2 и 3 овог правилника и овлашћење 
за рад из члана 26 овог правилника. 

Чланови породице из претходног става морају 
на крају позивног знака личне аматерске радио-
станице додати разломачку цртицу и слово X или У. 

Члан 31 
На личној аматерској радиостаници могу, уз 

одобрење имаоца радиодозволе за аматерску радио-
станицу, вршити емисије и други аматерски радио- . 
оператори ако имају овлашћење за рад и под усло-
вом да раде са снагом, на фреквентном опсегу и са 
врстом емисије који одговарају њиховој аматерској 
радиооператорској класи и са позивним знаком те 
личне аматерске радиостанице. 

Члан 32 
Аматерски радиооператор је одговоран за рад 

на аматерској радиостаници. 
Ималац дозволе за личну аматерску радиоста-

ницу одговоран је за рад личне аматерске радио-
станице и кад на њој раде чланови његове уже 
породице (други оператор) или, уз његово одобрење, 
други аматерски радиоопвратори. Поред имаоца до-
зволе, одговорност сносе и чланови уже породице 
и други аматерски радиооп оратори за свој рад. на 
личној аматерској радиостаници. 

Члан 33 
На клубској аматерској радиостаници могу вр-

шити емисије чланови Савеза радиоаматера Југо-
славен је који имају овлашћење за рад и под усло-
вима да раде са снагом, на фреквентном опсегу и 
са врстом емисије који одговарају њиховој аматер-
ској радиооператорској класи и са позивним знаком 
клубске аматерске радиостанице. 

Изузетно од одредбе претходног става, чланови 
Савеза радиоаматера Југославије који немају по-
ложени стручни испит за аматерског радиооператора 

и овлашћење за рад, могу радити у циљу обуке на 
клубским аматерским радио станица-ма IV категорије 
са антеном кружног зрачења ако максимална снага 
излазног степена предајника не прелази Ш . 

Члан 34 ' 
Радиоаматерски клубови и обласни, покрај ни-

ски, републички и Савезни одбор Савеза радиоама^ 
тера Југославије који имају клубску аматерску 
радиостаницу дужни су одредити одговорно лице 
(шефа радиостанице) које ће спровести све технич-
ке мере којима ће се осигурати правилна употреба 
станице. За шефа радиостанице може се одредити 
само пунолетан члан Савеза радиоаматера Југосла-
в а е. Ако радиоаматерски клуб односно одбор не 
одреди шефа радиостанице, за правилан рад клуп-
ске аматерске радиостанице одговоран је претседник 
радиоаматерског клуба односно одбора. 

Одговорно, лице из претходног става нарочито 
је дужно: , 

1) старати се да на клубској аматерској радио-
станици емисије врше само аматерски радиоопера-
тори који имају овлашћење за рад; 

2) обавестити Управу за радиосаобраћај о вр-
шењу емисија на сталној клубској аматерској радио-
станици ван места њеног сталног смештаја; 

3) водити рачуна да се без претходне дозволе 
Управе за радиосаобраћај не врши код клубске 
аматерске радиостанице промена категорије, лока-
ције, броја предајника и пријемника или других 
услова одређених у радиодозволи; 

4) вршити и друге послове које му одреди ра-
диоаматерски клуб односно одбор у вези са упо-
требом клубске аматерске радифстанице од стране 
аматерских радиооператора. 

За време вршења емисије на клубској аматер-
ској радиостаници одговоран је и аматерски радио-
оператор који је вршио емисију. 

Члан 35 
За случајеве елементарних непогода и других 

несрећа и опасности, Савез радиоаматера Југосла-
вије може да организује радио мрежу која ће се 
активирати и ставити на располагање организацији 
спасавања и учествовати у акцијама пружања 
помоћи. , 

хво је погребно да се брже успостави веза при-
ликом учествовања у акцијама из претходног става, 
аматерски радиооператор може употребљавати и не-
аматерске фреквенције, које у ову сврху одреди 
Управа за радиосаобраћај. 

Ако Савез радиоаматера Југославије организује 
радиомрежу из става 1 овог члана, дужан је обу-
чавати аматерске радиооператоре у вршењу емисија 
по општим прописима о радиосаобраћају. 

Члан 36 
Аматерски радиооператор дужан је одазвати се 

позиву за помоћ који прими на аматерским фре-
квенцијама и да по том позиву поступи како је 
нај корисније у конкретној ситуацији. 

Члан 37 
Члановима Савеза радиоаматера Југославије 

забрањено је да на аматерским радиостаницама пои-
мају радиотелеграфска и радиотелефонска приватна, 
државна или војна саопштења и разговоре. Таква 
саопштења која би на аматерским радиостаницама 
случајно примили не смеју саопштавам трећим ли-
цима нити користити у ма какве сврхе. 

Члан 38 
На аматерским радиостаницама мора се водити 

дневник рада (аматерски радиодневник). 
У аматерски радиодневник аматерски радиоо-

ператори морају уносити нарочито Следеће податке; 
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датум и време вршења емисије, радна фреквенција, 
позивни знак рад посланице са којом се успоставља 
веза, основни подаци о садржају рада и потпис 
аматерског радиооператора. 

Дневник рада мора се чувати две године од дана 
кад је попуњен. 

IV Дозвола за рад и услови за њено издавање 
Члан 39 

Аматерска радиостаница може се ставити у рад 
само на основу посебне дозволе (радиодозвола). 

Изузетно од одредбе претходног става, радио-
дозвола није потребна за клубске аматерске радио-
станице IV категорије са антеном кружног зрачења, 
ако максимална снага излазног степена предајника 
не прелази 1 Ове аматерске радиостанице треба 
само пријавити Управи за радиосаобраћај. 

Члан 40 
Радиодозволу издаје Управа за радиосаобраћај 

на основу писменог захтева, а у сагласности са са-
везним Државним секретариј атом за унутрашње 
послове. 

Захтев за добивање радиОдозволе подноси за 
клубску аматерску радиостаницу Савезни одбор, 
републички, гожрајински односно обласни одбор од-
носно клуб Савеза радиоаматера Јутослаеије, а за 
личну аматерску радиостаницу — аматерски радио-
оператор. 

Члан 41 
Захтев за добивање радиодозволе треба да са-

држи следеће податке: 
1) назив, односно име подносиоца захтева; 
2) ужу локацију аматерске радиостанице; 
3) категорију и број предај-ника и пријемника 

који сачињавају аматерску радиостаницу; 
4) на којим фреквентним опсезима и са којом 

максималном снагом излазног степена пре-
дајника аматерска радиостаница може да 
врши емисије; 

5) основне техничке податке. 
Поред података из претходног става уз захтев 

за добивање радиодозволе треба навести још и сле-
деће податке, и то за клубску аматерску радиоста-
ницу — број чланова оспособљених за аматерског 
радиооператора, а за личну аматерску радиостаницу 
— податак о чланству у Савезу радиоаматера Ју -
гослав^ е и о положеном стручном испиту за ама-
терског радиооператора. 

Тачност података наведених у захтеву потвр-
ђује, и то: за к лу беку аматерску радиостаницу — 
обласни, ^кра јински, републички односно Са-
везни одбор, а за личну аматерску радиостаницу 
— радиоаматерски клуб коме подносилац захтева 
припада. 

Члан 42 
Захтев за добивање радиодозволе подноси се 

Управи за радиосаобраћај преко Савеза радиоама-
тера Ју гос лави је. 

Сав,ез радиоаматера Југославије дужан је прим-
љени захтев за добивање радиодозволе доставити 
Управи за радиосаобраћај у року од 10 дана од дана 
пријема захтева, са својим мишљењем. I 

Члан 43 
Радиодозвола ће се издати ако аматерска радио-

станица испуњава све техничке и друге услове 
прописане овим правилником, ако својим радом неће 
изазивати сметње у радиосаобраћају и ако подно-
силац захтева испуњава стручно-техничке" услове за 
рад на аматерској радиостаници. 

Члан 44 
Радиодозвола за личну аматерску радиостаницу 

издаје се према категорији аматерске радиостанице 
и стручној спреми аматерског радиооператора. 

Радиодозвола за личну аматерску радиостаницу 
може се издати само пунолетно.м члану Савеза 
радиоаматера Ју гос лави је. 

Радиодозвола за клубску аматерску радиоста-
ницу издаје се ако радиоаматерски клуб односно 
обласни, покрајински, републички или Савезни 
одбор има најмање два пунолетна члана оспосо-
б љ е н за аматерског радиооператора. 

Управа за радиораобраћај мора донети решење 
по захтеву за добивање радиодозволе у року од 
месец дана од дана пријема захтева од Савеза ра-
диоаматера Југослав^ е. 

Радиодозвола треба да садржи податке из члана 
41 овог правилника. 

Члан 45 
Радиодозвола се издаје са важењем од три 

године. После овог рока радиодозвола се може 
продужити за даље три године. 

Продужење важења радиодозволе врши се по 
поступку одређеном за издавање радиодозволе. 

Радиодозвола се не може преносити на друго 
лице или организацију. 

Члан 46 
Промена категорије, локације, броја предајника 

и пријемника аматерске радиостанице, као и пове-
ћање максималне снаге излазног степена предајника 
— ако је ова ограничена у смислу члана 8 овог 
правилника, може се извршити само ,по претходном 
одобрењу Управе за радиосаобраћај. 

Све одобрене промене из претходног става Упра-
ва за радиоеаобраћ^ј дужна је назначити у радио-
дозволи. 

Члан 47 
Важење радиодозволе престаје: 
1) од јавом радиодозволе; 
2) истеком рока важења ра дио дозволе; 
3) престанком чланства у Савезу радиоаматера 

Југославије; 
4) отуђењем аматерске радиостанице; 
5) смрћу имаоца радиодозволе за личну ама-

терску радиостаницу; 
6) престанком постојања радиоаматерског клуба 

који има дозволу за клубску аматерску рад по-
љаницу. 

У случајевима из тач. 1—4 претходног става 
радио дозвола мора се вратити Управи за радио-
саобраћај, а аматерска радиостаница расклопити 
или на други погодан начин онеопособити за еми-
сију, осим у случају отуђења: 

V Казнене одредбе 
Члан 48 

Прекршај одредаба чл. 17 и 39 став 1 овог пра-
вилника повлачи одговорност по одредбама из члана 
9 Уредбе о постављању и раду емисионих радио-
станица. 

У случају прекршаја из претходног става, Упра-
ва за радиосаобраћај може сходно применити од-
редбу члана 11 Уредбе о постављању и раду еми-
сионих радиостаница. 

Члан 49 
Новчаном казном до 20.000 динара казниће се 

аматерски радиооператор за прекршај: 
1) ако врши друге емисије осим оних предви-

ђених за радиооператоре или ако успоставља везе 
са ^аматерским радиостаницама (члан 16); 

2) ако врши емисије на аматерској радиостаници 
без овлашћења за рад (члан 26); 
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3) ако по престанку чланства у Савезу радио-
аматера Југославије не врати Управи за радиосао-
браћај овлашћена за рад (члан 28); 

4) ако не врати ра дио дозволу у случају пре-
станка чланства у кавезу радиоаматера Југославије, 
отуђења аматерске радиостанице или одјаве, или 
ако не расклопи односно на други погодан начин 
не онеспособи аматерску радиостаницу у случају 
престанка чланства у Савезу радиоаматера Југосла-
в а ^ односно одјаве радиодозволе (члан 47). 

Члан 50 
Новчаном казном до 10.000 динара казниће се 

аматерски радиооператор за прекршај: 
1) ако прекорачи прописану односно 'одређену 

снагу излазног степена предајника или врши еми-
сију ван времена одређеног за рад аматерској рад по-
даници (чл. 7 и 8); 

2) ако не емитује позивни знак аматерске радио-
станице на почетку, у току и на крају емисије 
(члан 11); 

3) ако у емисијама на аматерској радиостаници 
употреби тајни слог или неаматерске скраћенице 
(члан 14); 

4) ако дозволи члану Савеза радиоаматера Ју-
гослав^ е који нема овлашћење за рад, да врши 
емисију на његовој личној аматерској радиостаници 
(члан 31); 

5) ако повреди тајност примљених радиосаоп-
штења емисионих радиостаница других служби 
(члан 37); 

6) ако без претходног одобрења Управе за радио- -
саобраћај изврши промену категорије, локације, 
броја предајника и пријемника аматерске радио-
станице или повећање максималне снаге излазног 
степена предајника, ако је ова ограничена у смислу 
члана 8 овот правилника (члан 46). 

Члан 51 
Новчаном казном до 5.000 динара казниће се 

за прекршај аматерски радиооператор: 
1) ако не обавести Управу за радиосаобраћај 

в вршењу емисија на сталној аматерској радио-
станици ван места сталног смештаја аматерске ра-
диостанице (члан 12); 

2) ако врши емисије на аматерској радиостаници 
на фреквентним опсезима и врстама емисија за које 
нема одговарајућу класу аматерског радиооператора 
(члан 26); 

3) ако не води или неправилно води аматерски 
дневник (члан 38), 

. Члан 52 
. Новчаном казном до 5.000 динара казниће се 

члан уже породице члана Савеза радиоаматера Ју-
гослав^ е ако учини који од прекршаја из члана 
49 тач. 1 и 2, члана 50 тач. 1, 2, 3 и 5 и члана 51 
тач. 2 и 3 овог правилника. 

Члан 53 
Новчаном казном до 5.000 динара казниће се 

и одговорно лице клубске аматерске радиостанице 
( за прекршај: 

1) ако се Управа за радиосаобраћај не обаве-
сти о вршењу емисије на клубској аматерској ра-
диостаници ван места њеног сталног смештаја 
(члан 12); 

2) ако на клубској аматерској радиостаници 
врши емисије аматерски радиооператор КОЈЈЈ нема 
овлашћење за рад (члан 33); 

3) ако се на клубској аматерској радиостаници 
изврши промена техничких и других услова одре-
ђених у радиодозводи,' без претходног одобрења 
Управе за радиосаобраћај. , 

VI Прелазне одредбе 
Члан 54 

Аматерска радиооператорска оспособљеност сте-
чена по правилима Савеза радиоаматера Југославијв 
до ступања на снагу овог правилника одговара осгкм 
собљености оператора следећих аматерских радиом 
операторских класа из члана 18 овог правилника, 
и то: 

1) оспособљеност за оператора-приправника —' 
аматерском радиооператору III класе; 

2) оспособљеност за оператора Ш класе — ама-
терском радиооператору III класе; 

3) оспособљеност за оператора II класе стечена 
после 1 јануара 1957 године — аматерском 
радиооператору II класе; 

4) оопособљеност за оператора I класе, као и за 
оператора II класе, стечена пре 1 јануара 1957 
године — аматерском радиооператору I класе. 

Члан 55 
Изузетно од одредаба члана 29 овог правилника, 

аматерски радиооператори из тач. 2, 3 и 4 прет-
ходног члана могу за време од године дана од дана 
ступања на снагу овог правилника вршити емисије 
на клубским аматерским радиостаницама употребом 
досадашњег личног позивног знака, и то: 

1) аматерски радиооператор III класе — на 
фреквентним опсезима и врстама емисија предви-
ђеним за аматерске радиостанице II категорије; 

2) аматерски радиооператор II или I класе — на 
фреквентним опсезима и врстама емисија предви-
ђеним за аматерске радиостанице I класе. 

Члан 56 
Савезни, републички, покрај ниски односне 

обласни одбор, р адиоам ат ерски клубови и чланови 
Савеза радиоаматера Ју гос лави је, који имају ама-
терску радиостаницу, дужни су у року од три ме-
сеца од дана ступања на снагу овог правилника 
поднети захтев за добивање радиодозволе према 
одредбама овог правилника. Ако не поднесу захтев 
у овом року, дужни су поступити сходно одредбама 
члана 47 став 2 овог правилника. 

Лица која нису чланови Савеза радиоаматера 
Југославије а имају аматерску радиостаницу дужна 
су даном ступања на снагу овог правилника пре-
стати са вршењем емисија и са радиостаницом по-
ступити сходно одредбама члана 47 став 2 овог 
правилника. 

Члан 57 
Аматерски радиооператори и чланови уже по-' 

родице аматврскЈог радиооотер агора који немају 
овлашћење за рад издато од Управе ̂ за радиосаобра-
ћај, а врше емисије на аматерским радиостаквицама, 
дужни су у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог правилника поднети захтев за добивање овла-
шћења за рад према одредбама овог правилника. 

Управа за радиосаобраћај писмено ће потврдити 
пријем поднетог захтева и лица из претходног става 
могу привремено вришти емисије на аматерским ро-
дност аниц ама на основу ове потврде до доношења 
решења по њиховим захтевима за добивање овла-
шћења за рад. 

Члан 58 
Овај правилник ступа "на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 363 

14 јула 1959 године 
Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Пеко Дапчевић, с. Р̂  
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629. 
На основу члана 13 тачка 9 алинеја 1 Уредбе 

о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), у сагласности са Саве-
зним извршним већем, Секретари јат Савезног из-
вршног већа за просвету и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАНГУ ШКОЛА И ТЕЧАЈЕВА (КУРСЕВА) 

I 
Спреми свршених шест разреда основне школе 

(члан 6 Општег закона о школству — „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 28/58) одговара следећи испит: 
У" Федеративној Народној Републици Југославен 

Положен испит за лугара. 

II 
Спреми свршене основне школе (члан 6 Општег 

закона о школству) одговарају следеће школе, те-
чајеви (курсеви) ус испити: 

А — У предратној- Југославен 
1) Артиљерисбо-подофицирска школа у Ћупри-

ји која је почела са радом 1 октобра 1939 године; 
2) Болничарско-подофицирска школа у Нишу 

која је почела са радом 10 октобра 1939 године; 
3) Инжењерско-иодофицирска школа у Шап-

цу која је почела са радом 1 октобра 1939 године; 
4) Подофицире^ ескадрон Коњичке школе 

(раније Коњичка школа) у Земуну који је почео 
са радом 1 новембра 1939 године; ° 

5) Поморско-ваздухошшвна (подофицире^ шко-
ла бивше југословенске војске у Кумбору, у тра-
јању до две године, уз претходно свршену најмање 
ондашњу основну ,школу; 

6) је двогодишњи виши лугајрски курсеви у Са-
рајеву и Алексинцу оа положеним завршним испи-
том, уз претходно свршену четвороразредну основ-
ну школу и завршен нижи лугарски течај (курс); 

Б — У Федеративној Народној Републици 
Југославен 

1) двогодишње ниже шумарске школе у Бео-
граду, Чачку и Приштини, са положеним завршним 
испитом; 

2) завршено комерцијалне одељење (отсек) 
једногодишњих школа за отпремнике возова у Но-
вом Саду, Шент Виду, Сарајеву, Каству и Скопљу. 

3) положен испит за чинове активних подо-
фицира Јутословенске народне армије. 

III 
Спреми свршена два разреда гимназије (члан 

39 Општег закона о школству) одговарају" следеће 
школе: 

У предратној Југославен 
1) Мушка занатска школа у Вршцу у трајању 

од три године, са положеним завршним испитом, 
свршена до 1945 године закључно, уз претходно 
свршена најмање два разреда х^шназије или гра-
ђанске школе; 

2) Ваздухопловна под официрска школа у Но-
вом Саду која је почела са радом 1 октобра 1939 
године. 

IV 
Спреми свршене гимназије (члан 39 Општег 

закона о школству) одговарају следеће школе, лсур-
севи и испити: 

А - У предратној Југославен 
1) Машинска школа морнарице у Кумбору 

(XXIV класа) која је почела са радом 1 октобра 
1938 године; 

2) Поморска ваздухопловна подофицирска шко-
ла у Дивуљама код Сплита (XI класа) која је по-
чела са радом 1 октобра 1938 године; 

3) Поморско-ваздухопловна (подофицирска) шко-
ла бивше југословенске одјеке у Кумбору, а зан 
тим у Дивуљама код Сплита, у трајању од две го-
дине, уз претходно свршену најмање непотпуну 
средњу школу са ,положеним нижим течајним испи-
том или њој равну школу, односно у трајању од 
три године, уз претходно свршена најмање два ран 
зреда ондашње гимназије или овима равне стручне 
школе. 
Б — У Федеративној Народној Републици Југосла-

в е н 
1) Школа за социјалне раднике у Скопљу, у, 

трајању од две године; 
2) завршен Средњи отсек за предњаке при Са-

везној предњачио-тренерској школи у Београду, уз 
претходно свршену најмање непотпуну средњу 
школу са положеним нижим течајним испитом или 
њој равну школу; 

3) завршен Једно годишњи курс за техничаре 
парне вуче експлоатације железница одржан 1949/50 
године у Марибору и 1950/51 у Београду, са прет-
ходно свршеним занатом и положеним испитом за 
машин авођу, прегледача кола, пословођу или над-
зорника локомотива; 4 

4) положен исп^т за VII (седму) класу актив-
ног војног службеника од стране активних подо-. 
фицира, са претходно свршених ондашњих 6 ра-
зреда средње или њој равне стручне школе, одно-
сно са' претходно свршеном непотпуном средњом 
школом ако је лице ступиле^ у стални састав Југо-
словенске народне армије пре 15 маја 1945 године. 

V 
Спреми свршене више стручне школе одгова-

рају следеће школе и течајеви (курсева): 
У Федеративној Народној ,Републици Југославен 

1) свршена Виша школа за медицинске сестре 
Југословепске народне армије уз претходно свр-
шену потпуну средњу школу са положеним вишим 
течајним испитом или њој равну школу; 

2) завршен Геодетски течај при Геодетском 
отсеку Средње техничке школе у Загребу, у тра-
јању од 1 октобра 1946 до 31 јануара 1948 године, 
уз претходно свршену потпуну средњу школу са 
Положеним вишим течајним испитом или њој рав-
ну школу. 

VI 
Спреми факултета одговара следећа школа: 
Виша школа војне академије бивше југосло-

венске војске (41 класа) која је почела са радом 1 
октобра 1939 године. 

VII 
Ранг школа, течајева (курсева) и стручних испи-

та утврђен овим решењем не одређује однос једне 
школе према другој у циљу признавања извесних 
разреда или4 испита једне врсте школа за прелаз 
односно продужење школовања у другој врсти 
школе, пећ може да служи надлежним органима 
као основ за одређивање стручне спреме при ре-
гулисању службеничких односа, пензија и инва-
лид нина. 

VIII 
Одредбама овог решења допуњује се Решење о 

рангу школа и течајева (курсева) —% („Службени^ 
лист ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 2173 
14 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 
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630, 

На основу члана 13 тачка 9 алинеја 1 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), у сагласности за Саве-
зним извршним већем, Секретару јат Савезног из-
вршног већа за просвету културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
РАНГУ ШКОЛА, ТЕЧАЈЕВА (КУРСЕВА) И СТРУЧ-

НИХ ИСПИТА 
У Решењу о допуни Решења о рангу школа, 

течајева (курсева) и стручних испита („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 38/55) у одељку ХП под А тачка 3 
мења се и гласи: 

,,З) П о л у д р ж а в и грађевинско-занатлиска шко-
ла у Београду у трајању од три године/4 

Бр. 2171 
14 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с, р. 

631. 

На основу члана 13 тачка 9 алинеја 1 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
п у б л и ч к а органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58 и 18/59), у сагласности са Савезним извр-
шним већем, Секретари јат Савезног извршног већа 
за просвету и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА Ф 

РАНГУ ШКОЛА и ТЕЧАЈЕВА (КУРСЕВА) 
У Решењу о допуни Решења е рашу школа ж 

течајева (курсева) — („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53) у одељку IV под А тачка 1 мења се и гласи: 

,Д) завршена Помороко-ваздухопловна (подо-
фицирска) школа бивше јутословенске војске у 
Дивул^ама код Сплита, у трајању од три године, уз 
претходно завршену најмање непотпуну средњу 
школу са положеним нижим течајним испитом или 
,њој равну школу,". 

Бр. 2172 7 

14 јула 1959 године 
Београд 

Секретар 
за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 

632. 

На основу члана 13 тачка 9 алинеја 1 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), у сагласности са Са-
везним извршним већем, Секретаријат Савезног 
извршног већа за просвету и културу доноси 

Р Е Ш Е , Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

РАНГУ ШКОЛА И ТЕЧАЈЕВА (КУРСЕВА) 
У Решењу о допуни Решења о рангу школа и 

течајева (курсева) — („Службени лист ФНРЈ", бр. 
42/52) у одељку V тачка 1 мења се и гласи: 

,Д) Трогодишња висока школа за трговину и 
промет у Загребу (бивша), уз претходно завршену 
потпуну средњу школу са положеним вишим те-
чајним испитом, или њој равну, школу." 

Бр. 2218 
16 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 

633. 

На основу члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о 
организацији, пословању и управљању Југословен-
ским поштама, телеграфима и телефонима (^Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/53), Генерална дирекција 
пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ 
МАРКЕ ПОВОДОМ ЈУБИЛАРНЕ ГОДИНЕ ЗАГРЕ-
БАЧКОГ ВЕЛЕСАЈМА И ОДРЖАВАЊА КОНГРЕ-

СА УНИЈЕ МЕЂУНАРОДНИ^ САЈМОВА 

На дан 3 септембра 1959 године пустиће се у 
течај пригодна поштанска марка од 120 динара по-
ведеш педесетогодишњице Загребачког велесајма и 
одржавања Конгреса Уније међународних ^сајмова. 

Слика марке, сивоултрамаринске и зеленкасто-
црне боје, приказује знакове Загребачко! велесајма 
и УнијЗ међу народних сајмова са стилизованим пр-
стима двеју руку испружених на разне стране, што 
симболише свестрану трговачку активност. На до-
њој ивици марке уцртан је латиницом натпис: „Ју-
гослав^ а", а на левој ивици усправно, такође лати-
ницом, натпис: „Загребачки велесајам 1909—1959". 
Ознака вредности је у горњем десном углу марке. 

Ова марка биће у продаји код свих пошта у 
земљи до утрошка, а за франкирање поштанских 
пошиљака важиће неограниченр време. 

Бр. 09—3398/8 
10 августа 1959 године 

Београд' 

Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 
Замењује 

Генералног директора 
Заменик 

Генералног директора, 
Владимир Шеик, с. р. 

634. 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), у сагла-
сности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија, Југословенска инвестициона 
банка расписује 

ХХХШ К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ПОТРЕБЕ УГОСТИ. 

ТЕЉСТВА 

1. Југословенска инвестициона банка даваће по 
овом .конкурсу иа средстава Општег инвестиционог 
фонда зајмове за изградњу и реконструкцију, адап-
тацију и доградњу хотела у већим градовима који 
се налазе на важнијим саобраћајницама. 

Као већи градови, у смислу претходног става,-
имају се сматрати градови које као такве одреди 
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савезни Државни секретари јат за послове робног 
промета. 

2. На овом конкурсу могу учествовати угости-
тељске привредне организације и политичкотерито-
ријалне јединице. 

3. Зајмови по овом конкурсу дају се под усло-
вом да се траженим зајмом и средствима корисника 
зајма односно његовог јемца обезбеђује потпуна из-
градња, реконструкција, адаптација или доградња 
објеката за ноје се тражи зајам. 

4. Захтев за зајам мора садржати податке наве-
дене у члану 16 Уредбе о зајмовима за инвестиције, 
в подноси се на прописаним бан чин им обрасцима. 

5. Зајмоггражиоци су обавезни у трошковима 
инвестиција учествовати сопственим средствима 
најмање са 30% од предрачунске вредности инвести-
ције за коју се зајам тражи. 

6. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 2% годишње. Рок враћања зајма 
за изградњу хотела не може бити дужи од 30 
година, а за реконструкцију, адаптацију или до-
градњу хотела не може бити дужи од 20 година. 

7. Првенство за добивање зајма по овом кон-
курсу имаће зајмотражиоци који: 

1) имају најниже трошкове инвестиција по је-
диници капацитета у односу на укупно потребна 
средства и у односу на износ траженог зајма; 

2) нуде краћи рок за пуштање објекта у ре-
дован погон; 

3) нуде краћи рок отплаћиван^ зајма. 
Банка може утврдити максимум укупног инве-

стиционог улагања из траженог зајма по јединици 
капацитета, преко кога се тражени зајам не може 
одобрити. 

8. У смислу одредаба Уредбе о зајмовима за 
инвестиције и Одлуке о утврђивању висине гарант-
ног износа по зајмовима из средстава Општег ин-
вестиционог фонда („Службени Лист ФНРЈ", бр. 
40/58) зајмотражилац је дужан код Банке депоно-
вати гарантни износ у висини од 5% од износа одо-
бреног зајма. 

9. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети инвестициони елаборат према члану 18 став 
1 Уредбе о зајмовима за инвестиције. 

Предмер уз идејни пројекат грађевинских радова 
треба да буде израђен по свим позицијама грађе-
винских, занатских и мисталатерских радова, да се 
може видети како се дошло до појединих количина 
радова. Предрачун треба да буде израђен по свим 
позицијама предмера, на основу важећих цена. 
Груби преддеер и предрачун израђен на бази гру-
бог предмета неће бити узет у обзир. За грађевин-
ске радове уместо идејног пројекта може се поднети 
одобрени главни пројекат. 

Спецификација опреме треба да буде израђена 
са назначењем главних карактеристика као и цена 
за сваку позицију опреме (одвојено за увозну, а 
одвојено за домаћу опрему) и трошкова монтажних 
радова. 

10. Зајмотражилац је дујкан уз захтев за зајам 
поднети Банци изјаву надлежног органа политичко-
територијалне јединице о обезбеђењу средстава за 
полагање гарантног износа и средстава за учешће 
у трошковима инвестиције, ако му она та средства 
^'безб^ује. 

11. Банка може условити давање зајма јемством 
политичкотериторијалних јединица. 

12. Захтев за зајам са потребном документацијом 
поноси се у четири примерка најближој филијали 
Јутословенске инвестиционе банке. 

13. Захтев за зајам по овом конкурсу може 
се поднети у року од 30 дана по објавлжвању овог 
конкурса у „Службеном листу ФНРЈ". 

14. У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и осталих 

важећих прописа који се односе на зајмове за ин-
вестиције. 

О. бр. 587 
30 јуна 1959 године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Претседник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Аугустин Палић, с. р. Хасан Вркић, с. р. 

635. 
На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), у са-
гласности са савезним Државним секретариј а т ом 
за послове финансија, Југословенска инвестициона 
банка расписује 

X X X V I I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТМЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ПРОШИ-
РЕЊА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕК-

ТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
' 1. Југословенска инвестиционе банка даваће^ по 

овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда зајмове за изградњу, проширења и рекон-
струкције капацитета за производњу електричне 
енергије. 

2. На овом конкурсу могу учествовати привредна 
предузећа и политичкотериторијалне јединице. 

3. Зајмови по овом конкурсу дају се под усло-
вима да се траженим зајмом и средствима корисника 
зајма односно његовог јемца обезбеђује потпуна 
изградња, проширење или реконструкција објекта 
за који се тражи зајам. Зајмови ће се давати једино 
за капацитете који ће у дефицитарним рејонима 
обезбедити снабдевање већих потрошача који елек-
тричну енергију користе у привредне сврхе. 

4. Зајмотражилац је обавезан положите! гарант-
ни износ према прописима који буду важили у 
време доношења одлуке о давању зајма. 

5. Првенство за добивање зајмова по овом кон-
курсу имаће зајмотражиоци који: 

1) имају најниже инвестиције по инсталиса-
ном к ^ на генератору, с тим да се ове инвестиције 
крећу у границама инвестиција остварених у 
изградњи веђих електрана које раде у систему ви-
соконапонске мреже Југославије; 

2) имају најниже инвестиције по к\/Ућ годи-
шње производње електричне енергије; 

3) имају најнижу продајну цену 1 кЛ^ћ на 'прагу 
електране; 

4) нуде краћи рок за остварење редовне про-
изводње, по приоритету 1960, 1961 и 1962 године; 

5) већ имају изграђену преносну мрежу за ка-
пацитете односно обезбеђују најнижим инвестици-
јама у преносну мрежу пласман произведене елек-
тричне енергије. 

Банка може да утврди максимум укупног ин-
вестиционог улагања односно инвестиционог улагања 
из траженог зајма по јединици производа, преко 

. кога се тражени зајјам не може одобрити. 
6. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз камату 

ао стопи од 2% годишње. 
Рок враћања зајма не може бити дужи од 30 

година. 
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7. Захтев за инвестициони зајам треба да садр- грађевинског материјала („Службени лист ФНРЈ" 
жи податке наведене у члану 16 Уредбе о зајмо- бр. 7/59) у тачки 11 додаје се нови став, који гласи: 
вима за инвестиције, а подноси се на прописаним „Изузетно, ,захтеви за зајам по овом конкурсу 
банчиним обрасцима. за изградњу, реконструкцију и проширење погона 

8. Зајмо^ражилац уз захтев за зајам подноси за производњу свих врста префабр-иката, бетонских 
инвестициони програм ревидиран и одобрен од ор- и другим елемената за потребе грађевинарства и 
гана надлежних за ревизију и одобрење инвести- свих врста блокова од различитих агрегата за изра-
ционих програма. - ду зидова и конструкција, као и ла-ких грађешш-

9. Уз захтев за зајам подноси се потпуни ин- с к и х плоча, могу се подносити најдоцније до 31 
вестициони елаборат према члану 18 став 1 Уредбе октобра 1959 године." 
о зајмовима за инвестиције. Идејни пројекти тра- о . бр. 614 
ђевинских радова морају бити ревидирани и одо- јула 1959 године 
брени. Београд 

Нредмер уз идејни пројекат грађевинских ра-
дова треба да 'буде израђен по свим позицијама Југословенска инвестициона банка 
грађевинских, занатских и инсталатерских радова, Г л а в н а ц е н т р а л а 
да се може видети како' Се дошло до појединих , Претседник 
количина радова. Предрачун треба да буде израђен Генерални директор, Управног одбора, 
по свим позицијама предмера на основу важећих Аугустин Ранић, с. р. Хасан Бркић, с. р, 
цена. Груби предмер и предрачун израђен на бази ... 
гр^^бог предмера неће бити узет у обзир. За грађе-
винске радове уместо идејног пројекта може се Г А Ј1 Р Ж А 1 -
поднети одобрени главни пројекат. 

Спецификација опреме треба да буде израђена л
 р 

са назначењем главних карактеристика као и цена б 2 3 у б изменама и допунама Уредбе 
за сваку ПОЗИЦИЈУ опреме (одвожено за увозну, а привременим ценама и условима ^ р о -
— о за домаћу опрему) и трошкова монтажних даје електричне енергије 929 

^ ' ' Т зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 6 2 4 ' ° л л у к в 0 Удовима одобраван,а зајмова 
поднети Банди и з ј а в и о обезбеђењу сред,става за и з средстава Општег инвестиционог фон-
полагање гарантног износа и средстава за учешће Д'а 3 3 и н в е с т , ^ у^области^ иадустриЈе 
у трошковима инвестиција, ако му та средства о- и РУДаР"ства 

безбеђује политичкотериторијална јединица. , 625. Одлука о условима за коришћење зајмо-
11. Банка може условити одобравање зајма јем- в а из Општег инвестиционог фонда који 

ством пол итичкотеритори јалних јединица или ре- с е У з а инвестиције 
публичке електропривредне заједнице. н а одређеним^ привредно неразвијеним 

12. Захтев за зајам са потребном документа ци јом подручјима 930 
подноси се у 4 примерка најближој филијали Ју- б26- Наредба о измени Наредбе о одређивању 
гословеноке инвестиционе банке. - подручја на којима ће поједина предузе-

13. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се ћ а з а ДУ в а н а кои^грахирагш дуван 931 
подносити стално, с тим што ће примљене захтеве 62Х Решење о одобрењу оснивања и рада Са-
Ванка узимати у решавање на крају сваког троме- веза поморских спортских риболоваца 
сечја. ФНРЈ — — — — — — — — — 931 

О бр 606 Правилник о постављању и раду аматер-
13 јула' 1959 године С с к и х радиостаиица — — — — — — 931 

Београд 629. Решене о рангу школа и течајева (кур-
сева) — — — — — — — — — 937 

Југословен^ инвестиција банка ^ Решење о измени Решења о допуни Ре-
ј, д а в н а ц е н т р а л а шења о рангу школа, течајева (курсева) и 

Претседник - стручних испита — — — — — — 938 
Генерални директор, Управног одбора, 631. Решење о измени Решења о допуни Ре-
Аугустин Папић, с. р. Хасан Бркић, с. р. шења о рангу школа и течајева (курсева) 938 

632. Решење о измени Решења о допуни Ре-
шења о рангу школа и течајева (курсева) 938 

636. 633. Решење о пуштању у течај пригодне по-
. . органске марке поводом јубиларне године 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за ин- , Загребачког велесајма и одржавања кон-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), у а у , н и ј е м еђУнародних сајмова — — 938 
сагласности са савезним Државним секретариЈатом . . . „ 
за послове финансија, Ј у г о с л о в е н ^ инвестициона 634- Х Х Х Ш Конкурс за давање зајмова из 
банка доноси средстава Општег инвестиционог фонда 

за потребе у гост ите љства — — — — 938 
Д О П У Н У X X X К О Н К У Р С А 635- XXXVII Конкурс за давање инвестицио-

них зајмова из средстава Општег инве-
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ стиционог фонда за изградњу, рекон-
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА суррукције и проширења капацитета за 
ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРОШИРЕЊЕ ПОГОНА ЗА производњу електричне енергије — — 939 
ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 636. Допуна XXX Конкурса за давање инве-

стиционих зајмова из средстава Општег 
У XXX Конкурсу за давање инвестиционих инвестиционог фонда за изградњу и ^ 

зајмова из средстава Општег инвестиционог фонда проширење погона за производњу грађе-
за изградњу и проширење погона за производњу винског материјала — — — — — 946 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд Каљевића Марка 9 Пл'пт фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован, Вукановић Улица Краљевића Марка бр. 9. —4 

Штампа Б^градски графички завод, Београд 


