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На основу члана 64. став 2. Закона о искори-
шћавању лука и пристаништа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 24/61), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О НАКНАДИ ЗА УСЛУГЕ СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНО-

СТИ ПЛОВИДБЕ 

Члан 1. 
Накнаду за коришћење услуга службе безбед-

ности поморске односно унутрашње пловидбе (у да-
љем тексту: накнада) плаћају домаћи и инострани 
пловни објекти кад доплове у поморску луку одно-
сно пристаниште унутрашње пловидбе, на сидри-
ште или неко друго место морске обале или обале 
унутрашњих пловних вода Југослав^ е. 

Члан 2. 
Као пловни објекти у смислу ове уредбе сма-

трају се: 
1) поморски бродови и технички пловни објек-

ти од преко 10 ВРТ и чамци I и II категорије; 
2) бродови унутрашње пловидбе без обзира на 

депласман и чамци преко 5 тона депласман. 

Члан 3. 
Наплаћене накнаде за услуге службе безбедно-

сти поморске пловидбе уплаћују се у корист саве-
зног буџета, а накнаде за услуге службе безбедно-
сти унутрашње пловидбе — у корист буџета народ-
не републике на чијем подручју је накнада пла-
ћена. 

Члан 4. 
Домаћи и страни ратни бродови и бродови гра-

ничних јединица не плаћају накнаду. 

Члан 5. 
Висина накнаде износи: 
1) за услуге службе безбедности поморске пло-

видбе: 
а) за сваку нето регистарску тону — по 50 ди-

нара за 30 дана односно ЗОО динара за 12 месеци; 
б) за сваку тону носивости — по 20 динара за 

30 дана односно — 120 динара за 12 месеци; 
в) за оваку ефективну односно индицирају 

коњску снагу — по 20 динара за 30 дана односно — 
120 динара за 12 месеци; 

2) за услуге службе безбедности унутрашње 
пловидбе: 

а) за сваку тону носивости — по 20 динара за 
30 дана односно — 120 динара за 12 месеци; 

б) за сваку индицирану коњску снагу — по 20 
динара за 30 дана односно — 120 динара за 12 ме-
сеци: 

Члан в. 
Накнада се израчунава, и то: 
1) за поморске пловне објекте: 
а) са сопственим погоном — на основу нето ре-

гистар оке тонаже; 
б) без сопственог погона — на основу тоне но-

сивости; 
в) који немају означену нето регистар оку тона-

жу ни носивост — на основу ефективних или инди-
цира них коњских снага; 

2) за пловне објекте унутрашње плов-идбе: 
а) са сопственим погоном — на основу индици-

ранпх коњских снага; 
б) без сопственог погона — на основу тоне но-

сивости. 

Члан 7. 
Накнада се плаћа за период од 30 дана или 12 

месеци. 
Поморски чамци I и II категорије и чамци уну-

трашње пловидбе до 5 тона депласман^, могу пла-
ћати накнаду само за период од 12 месеци. 

Члан 8. 
Лучке капетаније или лучке испоставе односно 

капетаније пристаништа или испоставе капетанија 
пристаништа, наплаћују накнаду својим налогом за 
наплату. 

Наплату накнаде врши орган из става 1. овог 
члана: 

1) на чијем је подручју пловни објект први 
пут добио слободни саобраћај са копном, односно 
први пут упловио у луку или пристаниште; 

2) на чијем се подручју пловни објект затекао по 
истеку рока за који је раније плаћена накнада 

Жалба против налога за наплату донетог на 
основу овог члана не задржава извршење. 

Члан 9. 
Обавеза плаћања накнаде настаје: 
1) за пловни објект који први пут треба да пла-

ти накнаду — у часу првог упловљења у поморску 
луку односно пристаниште унутрашње пловидбе, 
оидриште или друго место морске обале или обале 
унутрашњих пловних вода Југослав^е; 

2) за пловни објект који је већ платио накнаду 
— првог наредног дана по истеку периода за који 
је накнада била плаћена. 

Накнада се има исплатити у року од 8 дана од 
дана кад је настала обавеза њеног плаћања, али у 
оваком случају пре одласка пловног објекта из луке 
односно пристаништа, сидришта или другог места 
морске обале или обале унутрашњих пловних вода 
Ју гос лави је. 

За исплату накнаде јамчи пловни објект. 

Члан 10. 
Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 

већа за саобраћај и везе да, у сагласности са саве-
зним Државним секретаријатом за послове финан-
сија, може мењати овом уредбом прописане накнаде. 
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Члан 11. 
Упутство за спровођење ове уредбе, као и начин 

обрачунавања накнада наплаћених до дана ступања 
на снагу ове уредбе, прописаће Секретаријат Саве-
зног извршног већа за саобраћај и везе, у сагла-
сности са савезним Државним секретари јатом за ,по-
слове финансија. 

Члан 12. 
Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе: 

Уредба о таксама које се наплаћују од пловила уну-
трашње пловидбе („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/47, 
48/50 и 49/51), одредбе главе V (тач. 28. до 30) Пра-
вила о организацији и реду у зимовницима на ре-
кама („Службени лист ФНРЈ", бр. 87/47), Уредба о 
лучким накнадама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
100/47 и 12/51), Решење о лучким накнадама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 4/52). 

Члан 13. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 237 
20. јула 1961. године 

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

550. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредно-м систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), у вези са чланом З, Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/61), 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. 19/61 и 27/61) део I Тарифе мења се и 
гласи: 

„1. На целокупни промет производа и на нак-
наде за извршене услуге плаћа се општи порез на 
промет — по стопи од 0,5̂ /в. 

Прометом се сматра и увоз производа. 
2. Пореску основицу општег пореза на промет 

чини укупан износ накнаде за продате производе и 
извршене услуге. У овом износу накнаде садржан 
је општи порез на промет, као и порез на промет 
по делу II односно по делу IV Тарифе, ако је тим 
одредбама предвиђено плаћање порезе на промет. 

Под накнадом разуме се накнада у новцу и на-
тури, вредност трампе и вредност противууслуге. 

3. Пореским обвезником општег пореза на про-
мет сматра се сваки продавац производа, свежи из-
вршилац услуга уз накнаду и сва-ки увозник. 

4. Општи порез на промет плаћају: 
1) производне привредне организације и сви 

други произвођачи производа у земљи, без обзира 
да ли своје производе продају трговинском преду-
зећима на велико или на мало, или их продају дру-
гим привредним и осталим организацијама или не-
посредно другим потрошачима осим грађанима. 

Под производима из тачке 2. овог дела Тарифе, 
подразумевају се сировине, полупроизводи, готови 
производи и други материјали и ствари који се про-
дају; 

2) трговинска предузећа на велико и друге ор-
ганизације које се баве прометом робе на велико, 

без обзира да ли производе продају другим трго-
винском предузећима на велико или трговинским 
предузећима на мало, или их продају другим при-
вредним и осталим организацијама или непосредно 
другим потрошачима, осим грађанима; 

3) спољнотрговинске привредне организације — 
на промет увезених производа, без обзира да ли 
увезене производе продају трговпнским предузећима 
на велико или трговинском предузећима на мало, 
или их продају другим привредним и осталим орга-
низацијама или непосредно другим по,трошачима, 
осим грађанима; 

4) остали увозници, поред увозника из ове тач-
ке под З, осим грађана, без обзира да ли увезене 
производе набављају или добијају за своје потребе 
или за друге сврхе; 

5) привредне организације, банке, штедионице, 
осигуравају^! заводи и друге организације, уста-
нове, заводи и лица која се баве вршењем услуга 
уз накнаду. 

5. Општи порез на промет не плаћа се: 
1) на промет робе на мало, укључујући ту и 

промет на мало на трговима (пијацама). 
Под прометом робе на мало у смислу става 1. 

ове одредбе подразумева се промет робе на мало у 
смислу става 6. тачке III дела V ове Тарифе (оп-
штински порез на промет); 

2) на промет у угоститељству, укључујући ту и 
промет у радничким и службеничким одмаралишти-
ма и ресторанима, студентским и ђачким домовима, 
одмаралиштима и ресторанима и сл.; 

3) на промет који врше туристичке организа-
ције у вези са вршењем туристичких и путничких 
услуга; 

4) на промет основних производа пољопривреде 
који врше индивидуално пољопривредни произво-
ђачи (земљорадници) и на промет који грађани 
врше са производима домаће радиности сопствене 
производње; 

5) на промет таксених и других марака, меница 
и осталих државних вредносница и образаца који 
се продају по прописаним ценама; 

6) на накнаде за вршење поштанских, телеграф-
ских и телефонских услуга и на промет поштанеко-
телеграфско-телефонских вредности; 

7) на накнаде за превоз путника; 
8) на камате које банка плаћа; 
9) на промет који осигуравајући заводи остваре 

у виду премија за осигурање живота, премија за 
пољопривредна осигурања у друштвеном сектору и 
премија за реосигурања примљених из иностран-
ства; 

10) на накнаде за комуналне услуге под којима 
се подразумевају оне услуге које врше комунална 
предузећа наведена у члану 37. став 1. Закона о 
доприносу из дохотка привредних организација, 
укључујући ту и дим,ничарске услуге и услуге ко-
муналних (услужних) кланица. Комуналном услу-
гом сматра се и снабдевање потрошача на мало 
електричном енергијом, водом, плином и топлотном 
енергијом, као и снабдевање електричном енерги-
јом водовода и градског саобраћаја; 

11) на приходе на 1̂ оје се плаћа порез по Закону 
о порезу на приходе од ауторских права и о фонду 
за унапређивање културне делатности; 

12) на ли-чне дохотке и друга примања која имају 
карактер личних доходака на која се плаћа допри-
нос буџетима из личног дохотка; 

13) на улазнице за културно-уметничке, просвет-
не, спортске, биоскопске и сличне приредбе, на ула-
знице за музеје, изложбе, сајмове и сл.; 

14) на промет који врше социјалне, здравствено, 
научне и просветне установе; 

15) на промет књига, новина и часописа; 
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16) на промет производа продатих непосредно 
спољнотрговинском предузећу ради извоза, на про-
мет производа остварен при извозу и на накнаду 
за услуге извршене у иностранству; 

17) на продају производа и на накнаду за услуга 
извршене непосредно грађанима; 

19) на промет непокретности и права на који се 
плаћа порез по Уредби о порезу на промет непо-
кретности и права; 

19) на накнаде за закуп непокретних и покретних 
ствари; 

20) на накнаде за пренос робе у транзиту и не-
посредном извозу; 

21) на промет електричне енергије у фази про-
изводње и преноса у оквиру заједнице електропри-
вредних организација; 

22) на промет који остварују Дирекција за сиро-
вине и Дирекција за исхрану при продаји робе из 
државних материјалних резерви; 

23) на накнаду за услуге које међусобно врше 
поједина железничка транспорта предузећа у вези 
са вучсУЈл, оправкама и онабд^вањем погонским ма-
тери јадом; 

24) на промет остварен у земљи при увозу про-
извода који служе за наоружање и војну опрему 
Југословенске народне армије. 

6. Пореска обавеза настаје, по правилу, у тре-
нутку испостављања рачуна (фактуре). 

Општи порез на промет плаћа се у роковима у 
којима се плаћа и порез по делу II и IV Тарифе. 
Изузетно, ако порески обвезници овог пореза не 
плаћају порез по одредбама дела II и IV Тарифе, 
могу овај порез плаћати у року од 5 дана по истеку 
месеца — за промет извршен у протеклом месецу. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија може у посебним и оправданим случајевима 
одредити и дуже рокове за обрачунавање и упла-
ћивање овог пореза. 

Порески обвезници из тачке 4. под 3 овог дела 
Тарифе, плаћају општи порез на промет увезене 
робе приликом продаје, а порески обвезници из тач-
ке 4. под 4 овог дела Тарифе — приликом увоза 
робе на царинарници, и то на вредност увезене робе 
утврђену по члану 14. Уредбе о порезу на промет. 

Код агентског или камион оног-пасловања коми-
тент плаћа општи порез на вредност продате одно-
сно увезене робе, а комисионар или агент — на 
остварену провизију. 

Порески обвезници из тачке 4. под 5 овог дела 
Тарифе, који не фактуришу накнаду за извршене 
услуге, плаћају општи порез на промет на накнаду 
(провизију) за услуге извршене у земљи приликом 
пријема кредит-ноте или другог документа којим 
им се одобрава накнада (провизија). 

При продаји робе из консигнационог складишта 
плаћа се општи порез на промет на начин предви-
ђен за увоз робе. 

Члан 2. 
1. У делу II Тарифе тар. број 19 брише се. 
2. Тар. број 41 мења се и гласи: 
„41. Производи РVС и других пластичних 

маса: 
фолије (штампане и галантеријоке), тепих и по-

долит до 4 мм дебљине — — — — — — 13%.14 

3. У тар. броју 48 у наименован^ производа који 
су изузети од плаћања пореза речи: „РVС прах и 
гранулат, као и друге пластичне масе;" замењују се 
речима: „следећи производи од РVС-а: прах, грану-
лат, тврде и меке плоче, тепих и подолит дебљине 
преко 4 мм и винил кожа, као и прах и гранулат 
од других пластичних маса;". 

На крају наимвновања производа који се изу-
зимају од плаћања пореза тачка се замењује тачком 
и зарезом и додају нови производи: 

,,р адиоизотопи; 
угљен дисулфпд; 
натријум сулфат,". 
4. У тар. броју 60 додаје се напомена, која гласни 
„Напомена: 
Порез по овом тар. броју не плаћа се на кабл 

натрон-папир који се употребљава за производњу 
каблова." 

5.̂ У тар. броју 72 тачка 2. наименован^ мења се 
и гласи: 

„2) фротир, санитетске тканине, декоративне 
тканине од памучног и другог текстилног матери-
јала (у које опадају и плиш и сомот за декорацију) 
осим декоративних тканина од вештачког и синте-
тичког предива, котонинске тканине које садрже 
најмање 33% котонина с тим да се ове тканине 
означе обојеном жицом утканом по ивици — 11%". 

На крају наименовања додаје се нова тачка 5, 
која гласи: 

„5) декоративне тканине од вештачког и синте-
тичкот предива, укључујући и плиш и сомот за де-
корације 6%". 

6. У тар. броју 82 у наименован^ тачке 2. на 
крају додају се речи: ,,и рубље од целтканина ву-
неног типа и од вигоњ тканина". У наименован^ 
тачке 4. на крају додају се речи: „осим рубља од 
целтканина вуненог типа и од вигоњ тканина". 

У напомени 3. став 2. речи: „до истека рока од 
2 месеца од дана ступања на снагу овог тар. броја" 
замењују се речима: „до краја 19-61. године". 

У напомени 3. став 4. речи: „По истеку два ме-
сеца од дана ступања на снагу одредаба овог тар. 
броја" замењују се речима: „Од 1. јануара 19-61. го-
дине". 

Додају се две нове напомене, које гласе: 
„4) Производња официрске и подофицире^ о-

деће за потребе Југословенске народне армије и 
Народне милиције сматра се конфекције^ без об-
зира да ли се ради конфекцијеки, полуконфекциј-
ски или по мери. 

5) Овлашћује се-савезни Државни секретаријат 
за послове финансија да регулише повраћај пла-
ћеног пореза на промет тканина за израду официр-
ске и подофицире^ одеће које се 1. јула 1961. го-
дине затекну на за лихи у Државном секрет ари јату 
за послове народне одбра.не односно у привредним 
организацијама које производе војну одећу. Попис 
залиха обухватиће поменуте тканине, недовршену 
производњу и готове производе израђене од ових 
тканина." 

^ Члан 3. 
,У делу III Тарифе у тар. броју 1 наименован,^ 

тачке 1, под б) мења се и гласи: 
,,б) за мотоцикле и скутере — — — — 40%"̂  

Члан 4. 
1. У делу IV Тарифе у тар. броју 2 напомена 1 

мења се и гласи: 
,Д) Порез по овом тар. броју не плаћа се на 

премије осигурања живота, на премије пољопри-
вредног осигурања у друштвеном сектору и на пре-
мије реосигурања примљене из иностранству." 

У првој реченици напомене 2 број: ,ДО" замењује 
се бројем: „2-0". 

2. Тар. број 4 мења се и гласи: 
„Тар број 4 — Иа све крадите, осим на меничне 

зајмове, плаћа се порез по стопи од 0,25%. 
Напомена: 
1) Пореском основицом пореза по свим креди-

тима за повремена обртна средства сматра се мак-
симално стање задужења по кредитним рачунима у 
току календарске године. 

Наплата пореза по кредитима за повремена 
обртна средства врши се двапут годишње, и то: 30. 
јуеа — за максимално стање задужења у току I 
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полугођа, ш 81. децембра — само на повећање кре-
дита преко максим ал ног стања задужења по кре-
дитним рачунима из I полугођа. 

По кредитима за повремена обртна средства у 
страној валути, порез се плаћа на основицу у ди-
нарима, обрачунату на тај начин што се износ кре-
дита у страној валути помножи обрачунским кур-
сом за ту валуту који важи на дан одобрења кре-
дита. Овако утврђена основица девизних кредита 
за повремена обртна средства додаје се укупном из-
носу кредита за повремена обртна средства у једној 
жалекарској години. 

2) Пореска основица пореза по кредитима за 
улагања у основна и трајна обртна средства је из-
нос кредита по једном уговору. 

Овако продужење рока кредита или обнављање 
ових кредита сматра се као нови4 кредит. 

Пореска обавеза на кредите за улагања у основ-
на и трајна обртна средства настаје у часу закљу-
чења уговора о кредиту, на укупан износ одобреног 
кредита, без обзира да ли се кредит реализује у 
траншама или не. Ако се ови кредити повећавају, 
порез се обрачунава само на разлику кредита. По-
рез се плаћа приликом прве исплате кредита. 

На кредите за улагања у основна и трајна обрт-
на средства у страној валути/ порез се плаћа на 
основицу у динарима обрачунату према курсу ва-
луте који важи на дан закључења уговора. У свему 
осталом примењују се одредбе ст. 1. до 3. ове на-
помене. 

3) У погледу кредита које одобрава или испла-
ћује банка, пореским обвезником се сматра крајњи 
корисник кредита. Банка је дужна обрачунати и 
наплатити порез од пореског обвезника приликом 
прве исплате кредита. 

Порез обрачунава и наплаћуте она банка (На-
родна банка, специјализоване банке, комунална 
ба-нка) која је закључила уговор са непосредним 
корисником кредита, односно која исплаћује кре-
дит непосредно кориснику. 

4) Писмени и усмени уговор о кредиту по коме 
се плаћа камата, а који не даје банка мора се при-
јавити и порез уплатити у року од 15 дана од дана 
закључења уговора. Пријава се подноси органу 
управе општинског народног одбора надлежном за 
послове финансија у месту у коме се налази пре-
бивалиште пореског обвезника — даваоца кредита. 

5) Порез по овом тар брозу плаћа се у тетову. 
Плаћање вирманским путем сматра се плаћањем у 
готову. 

6) Порез по овом тар. броју не плаћа се: 
а) на кредите завода за социјално осигурање и 

самосталних установа; 
б) на кредите за покриће недостатка готовине 

по буџетима народних одбора, аутономних јединица 
и народних република (краткорочне позајмице); 

в) на обвезнице државних зајмова; 
г) на кредите за стамбену изградњу; 
д) на кредитна средства која даје Народна бан-

ка специјал из ова ним банкама и спепијализосане 
банке комур1алним ба-нкама за вршење кредитних 
послова; 

ђ) на кредите које користе Дирекција за сиро-
вине и Дирекција за исхрану за обртна средства за 
формирање тржишних резерви и интервенци ја на 
тржишту. 

7) На зајмове са меничним покрићем плаћа се 
порез по тар. броју 3 овог дела Тарифе. 

3. У тар. броју 8 речи: „издатих срећака" заме-
њују се речима: „продатих срећака". 

Члан 5. 
1' У делу V Тарифе у тачки I став 1. текст под 

11 брише се. 
У ставу 3. речи: „и 11" бришу се. 
2. У тачки II став 7. у уводној реченици речи-: 

,,и става 1. под 11 тачка I овог дела Тарифе" бри-
шу се. 

Члан б. 
Одредбе напомене 6 под г) уз тар. број 4 у делу 

IV Тарифе, који тар. број је измењен чланом 4. 
тачка 2. ове уредбе примењиваће се од 1. јануара 
1960. године. 

Одредбе члана 5. ове уредбе примењиван се 
од 1. јануара 1062. године. 

Члан 7. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 238 
20. јула 1961. године 

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

551. 

На основу члана 159. став 2. Закона о рударству 
(.,Службени лист ФНРЈ", бр. 28/59), Секретаријат 
Савезног извршног већа за индустрију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА НА МЕСТИМА УГРОЖЕ-
НИМ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША ПРИ ИСТРА-
ЖИВАЊУ и ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ПРИ-
РОДНИХ ГАСОВА ДУБИНСКИМ БУШОТИНАМА 

Члан 1. 
Извођење, коришћење и одржавање електро-

енергетских' постројења на местима угроженим од 
екеплозивних смеша при истраживању и експлоа-
тацији нафте и природних гасова дубинским бушо-
тинама врши се по Техничким прописима за елек-
троенергетска постројења на местима угроженим од 
експлозивних смеша при истраживању и експлоа-
тацији нафте и природних гасова дубинским буше-
тић ам а, који су одштампани у Додатку „Службеног 
листа ФНРЈ", бр. 31/61 и чине саставни део овог 
правилника. 

Члан 2. 
Постојећа електроенергетска постројења, као и 

електроенергетска постројења чије је извођење за-
почето пре ступања на снагу овог правилника, мо-
рају се довести у склад са одредбама Техничких 
прописа из члана 1. овог правилника у року од две 
године од дана његовог ступања на снагу. 

Члан 3. 
Испитивање електричних уређаја у погледу си-

гурности да неће изазвати експлозију, издавање 
атеста о тој сигурности и означавање испитаних 
електричних уређаја врши комисија за испитивање 
С-уређаја са седиштем у Загребу. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку 30 

дана од дана објављиван^ у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 4835 
8. јула 1961. године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Данило Кекић, с. р. 
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На основу члана 9. одељак II Уредбе о прено-
шењу послова у надле-жност савезних и републич-
ких органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатом за унутрашње послове и 
Секретариј атом Савезног извршног већа за рад, 
Секретаријат Савезног извршног већа за индустри-
ју прописује 

П Р А В И Л Н И К 

О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ЗА ПРЕРАДУ 
АМОНИЈУМНИТРАТА, РУКОВАЊЕ И СМЕШТАЈ 

АМОНИЈУМНИТРАТА И ЊЕГОВИХ СМЕША 

Члан 1. 
Прерада амонијумвитрата, руковање и смештај 

амонијумнитрата и његових смеша врши се по Те-
хничким прописима за прераду амонијумнитрата, 
рукова-ње и смештај амонијумиитрата и његових 
смеша, који су одштампани уз овај правилник и 
чине његов саставни део. 

Члан 2. 
Одредбе овог правилника не односе се на при-

вредне организације које амонијумнитрат и његове 
смеше производе у циљу прераде у експлозиве и 
привредне организације које амонијумнитрат пре-
рађују у експлозиве. 

Члан 3. 
Просторије у којима се врши прерада (дробље-

ње, млевење и мешање) амонијумнитрата и мага-
цине за смештај амонијумнитрата и његових сме-
ша, као и просторије за прераду амонијумнитрата 
односно смештај амоеијумнитрата и његових смеша 
чија је изградња започета пре ступања на снагу 
овог правилника, морају привредне организације у 
року који за сваку просторију односно магацин од-
реди орган управе среског народног одбора надле-
жан за унутрашње послове, на предлог стручне ко-
мисије, довести у склад са одредбама Техничких 
прописа за прераду амонијумнитрата, руковање и 
смештај амонијумнитрата и његових смеша. Овај 
рок не може бити дужи од 3 године рачунајући од 
дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 4. 
Орган управе среског народног одбора надле-

жан за унутрашње послове на чијем се подручју 
налази привредна организација на коју се односе 
Технички пропи-си за прераду амонијумнитрата, ру-
ковање и смештај амонијумнитрата и његових 
смеша, дужан је стручну комисију из члана 3. овог 

-правилника образовати најдоцније у року од 3 ме-
сеца од дана ступања на снагу овог правилника. 

Стручна комисија састоји се од најмање 3 чла-
на. У стручну комисију обавезно улази један струч-
њак за производњу експлозива и један представник 
службе инспекције рада. 

Члан 5. 
Стручне комисије дужне су одмах по свом об-

разовању отпочети преглед привредних организа-
ција на које се односе Технички прописи за прераду 
амонијумнитрата, руковање и смештај амонијум-
нитеата и његових смеша. 

Орган управе среског народног одбора надле-
жан за унутрашње послове дужан је у року од 30 
дана од дана пријема налаза и предлога стручне 
комисије, донети решење о роковима у којима су 
привредне организације дужне ускладити своје про-
сторије односно магацине са одо еиб ама Техничких 

прописа ед прераду амомЈИЈумнитрата, руковање и 
смештај амонијумнитрата и његових смеша (члан 3). 

Члан в. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 630 

8. јула 1961. године 
Београд 

Секретар за индустрију, 
Данило Кекић, с. р. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ПРЕРАДУ АМОНИЈУМНИТРАТА, РУКОВАЊЕ 
И СМЕШТАЈ АМОНИЈУМНИТРАТА И ЊЕГОВИХ 

СМЕША 

1. Опште одредбе 

Члан 1. 
Одредбама ових прописа регулишу се техничке 

мере за прераду а м они ј ум-ни грата (ам они ј умове ша-
литре), руковање и смештај амонијумнитрата и ње-
гових смеша у циљу спречавања опасности од по-
жара и експлозије. 

Смеше амонијумнитрата су смеше амонијумни-
трата и брашна од кречњака или доломита са преко 
60% ам он и ј умнитр ат а, или смеше амо еиј уми кгр ата 
и других инертних састојака са преко 40̂ /о агони-
ју мн ит рата (у даљем тексту: смеша). 

Члан 2. 
Локацију просторија за прераду (дробљење, 

млевење и мешање) амонијумнитрата и магацина за1 

смештај амонијумнитрата и његових смеша у од-
носу на друге зграде и јавне саобраћајнице, одо-
брава орган управе среског народног одбора надле-
жан за унутрашње послове на предлог комисије за 
одређивање локације, коју он образује. 

Комисија за одређивање локације састоји се од 
најмање три члана и у њу обавезно улазе један 
стручњак за производњу експлозивног материјала 
и један представник службе инспекције рада. 

Члан 3. 
У просторијама у којима се амонијумнитрат 

дроби, меље и меша са брашном од кречњака, кал-
цијумхлоридом или др. и у магацинима у којима су 
смештени амонијумкитрат и његове смеше, не сме-
ју се употребљавати светиљке са отвореним пламе-
ном, палити ватра ни пушити. 

На свим улазним вратима просторија и мага-
цина из става 1. овог члана морају бити истакнути 
натписи о забрани уласка у њих са светиљкама са 
отвореним пламеном, забрани паљења ватре и о за-
брани пушења. 

Члан 4. 
На зградама са просторијама у којима се амо-

нијумнитрат дроби, меље и меша, и на магацинима 
у којима су смештени амонијумнитрат и његове 
смеше морају бити постављени громобрани према 
одељку 4. Техничких прописа за градњу и одржа-
вање громобрана (Додатак „Службеног листа ФНРЈ", 
бр. 7/57). 

Машине и уређаји за прераду амонијум,нитрата 
морају се, по правилу, подмазивати мастима. Ако се 
они ипак морају помазивати уљима, под ма зи.ва ње 
се мора вршити тако да уље не дође у додир са 
амон иј ум нитр атом и његовим смешама. 

Члан 5. 
Електрични уређаји за прераду амоеијумнитра-

та (уређаји за погон дробилица, мешалица, транс-
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портера итд.) морају бити заштићени од фине пра-
шине и влаге. 

Уређаји за осветљавање просторија за прераду 
амонијумнитрата и магацина за смештај амонијум-
нитрата и његових смеша, морају бити заштићени 
од фине прашине. Светиљке постављене на местима 
угроженим од механичког оштећења морају имати 
заштитне кошаре. 

Члан 6. 
При транспортовању, ускладиштавању, руко-

вању, као и сваком раду са ам он и ј умнитр ато м и ње-
говим смешама, амонијумнитрат и његове смеше 
морају се на погодан начин чувати од влаге (вла-
жних возила, влажних просторија за смештај, па-
давина и др.). 

Члан 7. 
При манипулисању са амонијумнитратом и ње-

говим смешама не сме се дозволити да се амонијум-
нитрат и његове смеше загаде органским матери-
јама (мастима, уљем, бензином, петролеум ом и сл.), 
прашином или струготинама од метала, сумпором, 
дрвеним угљем или анорганским реактивним мате-
ријама. 

Члан 8. 
Магацини за смештај амо-нијумнитрата и њего-

в-их смеша морају бити закључани кад се у њима 
не ради. 

Лицима која немају посла у просторијама за 
дробљење, млевење, мешање амонијумнитрата и у 
магацинима за смештај амонијумнитрата и његових 
смеша, забрањено је улажење у те просторије. Ову 
забрану треба натписима истаћи на свим улазним 
вратима. 

Члан 9. 
Радници запослени на преради амонијумнитра-

та. руковању и смештању амонијумнитрата и њего-
вих смеша морају се упозорити на постојеће опасно-
сти. Ови радници морају се строго придржавам 
прописаних заштитних мера. 

Члан 10. 
Ради обезбеђења од пожара мора се организо-

вати надзорна служба над свим просторијама у ко-
јима се прерађује амонијумнитрат и над свим- ма-
гацинима у којима су смештени амонијумнитрат и 
његове смеше. 

Члан 11. 
Привредна организација у којој се прерађује 

амонијумнитрат дужна је да за сваку просторију у 
којој се прерађује амонијумнитрат односно за оваки 
магацин у коме је смештен амонијумнитрат и ње-
гове смеше, донети ближа упутства о сигурносним 
мерама при раду и руковању са тим материјама. , 

Упутства из става 1. овог члана морају бити ' 
иста-кнута на видном месту у свакој просторији. 

2. Прерада амонијумнитрата 
Члан 12. 

Разбијање стврднутог а.монијумнитрата и њего-
во дробљење може се вршити само механичким 
средствима и уређајима. 

Члан 13. 
Просторија за дробљење, просторија за млевење 

и просторија за мешање амонијумнитрата са друтим 
материјама (члан 1. став 2), морају бити међусобно 
одељене пожарним зидовима. У овим просторијама 
не сме бити никаква залиха амонијумнитрата, већ се 
амонијум нитрат мора у току рада, према капацитету 
машинских уређаја, непрекидно довозити, а исит-
њен и помешан са осталим материјама одвозити у 
за то одређени магацин. 

Простор око дробилице мора бити потпуно пра-
зан. 

Амбалажу из које је испражњен амонијумни-
трат треба одмах одстранити из просторије. 

У просторији за мешање амонијумеитрата са 
другим материјама може се налазити потребна за-
лиха инертним соли које са амонијумнитратом не 
стварају експлозивие смеше. 

Члан 14. 
Просторија за дробљење, просторија за млевење 

и просторија за мешање амонијумнитрата могу се 
загревати грејним телима чија температура не сме 
прелазити 70°Ц. 

3. Отпрема амонијумнитрата 
Члан 15. 

Амонијумнитрат не сме се отпремати ако садр-
жи више од 0,4% помешаних горивих материја, 
осим ако те материје нису саставни део експлозива. 

При испоруци амонијумнитрата испоручилац је 
дужан предати одговарајући атест. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог -члана односе се и на 
отпрему смеша амонијумнитрата. 

Члан 16. 
Амонијумнитрат треба паковати у исправним 

врећама ОЈГ; натрон-папира или у јутаним врећама 
које, по правилу, треба да имају улошке од папира 
или поливинила. Напуњене вреће не смеју бити 
теже од 60 кг. 

При поновној употреби, јутане вреће морају 
бити потпуно чисте и суве. 

Отвор врећа мора бити зашивен или завезан ка-
напом, али не металном жицом. 

Члан 17. 
Утовар, претовар и истовар амонијумнитрата 

мора се вршити тако да се при том не оштети амба-
лажа. Амонијумнитрат не сме се ни паковати ни 
товарити у поцепаној амбалажи. 

Свакој пошиљци при којој се врши претовар 
амонијумнитрата, испоручилац треба да приложи 
2̂ /о резервних врећа. Од овога се изузимају само по-
шиљке амонијумнитрата намењене за производњу 
експлозива. 

Члан 18. 
При превозу, амонијумнитрат треба отпремати 

у затвореним превозним средствима која морају бити 
чиста и имати исправне зидове и под, без рупа и 
пукотина. 

Превозна средства треба да имају отворе за про-
ветравање, а њихова се врата морају добро затва-
рати. 

Унутрашњом превозних средстава не сме бити 
загађена орга-нским материјама или реактивним 
анорганоним материјама. 

Члан 19. 
За време утовара, претовара или истовара амо-

нијумнитрата, натоварена возила морају бити под 
надзором, осим при унутрашњем транспорту у при-
вредној организацији. 

4. Смештај амонијумнитрата 
Члан 20. 

Магацини за смештај амонијумнитрата не смеју 
бити саграђени од сагоривог материјала. 

Под магацина треба да буде од асфалта са ви-
соком тачком омекшавања или од бетона. Под не 
сме бити од метала или дрвета. 

Кровна конструкција и покривка магацина мо-
рају бити од незапаљивог лаког материјала. 

Гвоздени стубови магацина морају до висине до 
које допире амонијумнитрат бити изоловани бетон-
ском облотом, а остале слободне конструкције — 
премазане средством против рђања. 

Ако је амонијумнитрат, изузетно, смештен у ма-
гацин дрвене конструкције, сви делови од дрвета 
(зидови и др.) морају бити премазани или импрег-
нирани материјом која не допушта продирање 
ам они ј умни тра т а у дрво и која успорава горење. 
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Члан 21. 
Магацини се морају добро проветрава ти. Отвори 

за проветравање морају бити тако уређени да пада-
вине не могу продирати у магацин. 

У магацинима могу бити инсталирани само во-
дови за уређаје за климатизацију, осветљење и про-
тивпожарну заштиту. 

Члан 22. 
Магацини оа капацитетом од 100 до 1.000 тона 

амон-иј умни трата, морају бити удаљени најмање 
250 м од стамбених зграда и 100 м од јавних сао-
браћајница. 

Ако се гради више магацина са капацитетом ио 
става 1. овог члана, њихова међусобна удаљеност 
мора бити најмање 60 м. Ако се између магацина по-
стављају заштитни бедеми, ова удаљеност се може 
смањити на половину. 

У магацинима треба количине амонијумнитрата 
веће од 50 тона разделити у стокове тако да коли-
чина у једном стоку не прелази 50 тона. Стохови 
треба да буду међусобно удаљени најмање 5 м. Ако 
су стокови одељени зидом дебелим најмање 25 см у 
цемент-ном малтеру, њихова међусобна удаљеност 
може се смањити на половину. 

Код смештања мањих количина амонијумнитра-
та, удаљеност из става 1. овог члана одређује орган 
управе среског народног одбора надлежан за уну-
трашње послове, у сагласности са надлежним ин-
опекторатом рада. 

Члан 23. 
Амонијумнитрагг смештен у магацине треба др-

жати у исправној амбалажи. Просути амонијумни-
трат треба одмах покупити и одстранити из мага-
цина. 

Вреће са амонијумнитратом треба слагати у сто-
гове тако да буду удаљене најмање 30 см од- зида. 
Висина стокова не треба да пређе 3 м, а, вреће смеју 
бити наслагане највише до 1 м испод таванице. 

Члан 24. 
У магацине и у кругу до 30 м око магацина 

не смеју се смештати никакве лако запаљиве или 
сагорљиве материје или предмети, нити се у том 
подручју сме вршити било какво минирање. 

Члан 25. 
Смеше амонијумнитрата треба смештати у ма-

гацине на начин предвиђен за амо-нијумнитрат, 
с том разликом да се под истим условима могу сме-
штати двоструко веће количине смеша. 

5. Заштита од пожара 
Члан 26. 

Привредне организације које прерађују и уокла-
дмштавају амоеијумнитрат и његове смеше, морају, 
у сарадњи са стручњаком за спречавање и гашење 
пожара у индустрији запаљивих и експлозивних 
материја, израдити ватрогасни план за случа-ј по-
жара. Ватрогасни план треба да обухвати ове про-
сторије у кој-има се амониј ум-нитрат прерађује и све 
магацине у којима се амонијумнитрат и његове сме-
ше смештају, као и могуће учешће и помоћ других 
ватрогасних јединица. 

Члан 27. 
Привредна организација која прерађује и ускла-

диштава амонијумнитрат и његове смеше, дужна је 
орга.низовати ватрогасну јед-иницу и обезбедити ма-
теријална средства за набавку справа и друге опре-
ме за гашење пожара, као и вршити ватрогасну 
службу у смислу Основног закона о заштити од 
пожара („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56). 

Члан 28. 
Привредна организација која прерађује и ускла-

диштава амонијумнитрат и његове смеше мора, пре-
ма врсти и величини својих погона односно поје-

диних радних места у њима и магацина, држати у 
сталној приправности уређај, алат и опрему за га-
шење пожара. 

У приправности треба држати и маске за зашти-
ту од нитрозних гасова односно изолационе апарате 
за дисање. 

У кругу привредне организације мора се поста-
вити хидрантна мрежа. 

"6. Завршна одредба 
Члан 29. 

Надзор над правилном применом ових прописа 
врше у о-квиру своје надлежности орган управе сре-
ског народног одбора надлежан за унутрашње по-
слове и надлежна служба инспекције рада. 

Секретар за индустрију, 
Данило Кекић. с. р, 

553. 
На основу тачке 1. Одлуке о овлашћењу Секре-

таријата Савезног извршног већа за пољопривреду 
и шумарство за доношење прописа о забрани клад-
ња телади и јагњади („Службени лист ФНРЈ", бр. 
25/58), Секретару ат Савез-ног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ КЛАЊА ТЕ-

ЛАДИ И ЈАГЊАДИ 
1. У Наредби о забрани клања телади и јагњади 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2-9/58) тачка 1. мења се 
и гласи: 

„1. У циљу повећања сточних производа, зашти-
те и по-већања сточно-г фонда, забрањује се клање 
телади и јагњади, и то: 

1) телади оба пола, племенитих раса до 120 кт 
живе мере, мелеза (крижанаца) „буша" и племени-
тих раса до 90 кг живе мере и телади „буша" до 
60 кг живе мере; 

2) мушке меринизиране јагњади до 3 месеца 
старости а же-нске меринизиране јагњади уопште." 

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

Бр. 1592/1 
21. јула 1961. године 

Београд 
Секретар 

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

554. 
На основу члана 76, у вези са чл. 74. и 76. Пра-

вилника о стицању и признава-њу звања чланова 
посаде пловила унутрашње пловидбе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 50/60), у сагласно-сти са Секретари-
јатом СЈавезно^ извршног већа за саобраћај и везе, 
Управа поморства и речног саобраћаја прописује 

У П У Т С Т В О 
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗВАЊА 

ЧЛАНОВА ПОСАДЕ ПЛОВИЛА УНУТРАШЊЕ 
ПЛОВИДБЕ 

1. Комисију за утврђивање звања чланова по-
саде унутрашње пловидбе (у даљем: тексту: Коми-
сија) образује републичка дирекција односно репу-
бличка управа надлежна за посло!ве унутрашње 
пловидбе,, а у народним републикама у којима ови 
органи не постоје — секретари јат републичког из-
вршног већа надлежан за послове унутрашње пло-
видбе (у даљем тексту: републички орган управе). 

Комисија се с-астоји од председника и два члана 
од којих једног предлаже републички одбор синди-
ката радника саобраћаја и веза. 
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Републички ор-ган управе одређује записничара 
Комисије и врши административне послове Коми-
сије 

2. Ком-исија утврђује односно признаје члано-
вима посаде пловила унутрашње пловидбе (у даљем 
тексту: брод арци) звања предвиђена одредбама Пра-
вилни-ка о стицању и признавању звања чланова 
посаде пловила унутрашње пловидбе. 

3. Решење о утврђивању звања доноси се за 
брод ар це који су се затекли у радном односу на дан 
ступања на снагу Правилника о стицању и призна-
вању звања чланова посаде пловила унутрашње пло-
видбе, а решење о признавању звања — забродарце 
који су ступили у радни однос после тог дана и бро-
дирце"ван радног односа,"ако испуњавају услове из 
чл. 38. до 54. правилника. 

4. Утврђивање односно признавање звања врши 
Комисија на писмени захтев бродарца. 

Брод ар ац подноси захтев репуб личком органу 
управе преко предузећа односно установе у мојој је 
запослен. Бродарац који се не налази у радном од-
носу подноси захтев . републиком органу управа 
преко капетаније пристаништа надлежне према ње-
говом пребивалишту. 

5. Уз захтев из тачке 4. став 1. овог упутства, 
бродарац мора приложити доказе да је стекао зва-
ње у коме се налази, као и доказе о пловидбеном 
стажу после стицања тог звања. 

Докази из става 1. ове тачке подносе се у ори-
гиналу и овереном препису. Оригинали се после 
увида враћају подносиоцу захтева, а оверени пре-
писи задржавају код републичког органа управе. 

6. Ако бродарац има право на два или више 
звања, може захтевати да му Комисија утврди од-
носно призна свако од тих зва-ња. У овом случају 
брод ар ац је дужан поднети доказе о стицању сва-
ког од тих звања 

За свако звање које утврди односно призна, Ко-
мисија је дужна донети посебно решење. 

7. Бродарци у радном односу ослобођени оу од 
плаћања такса у вези са регулисањем утврђивања 
и признавања звања (члан 21. тачка 11. Закона о 
ад мини стративним таксама — „Служ-бени лист 
ФНРЈ", бр. 28/59 и 23/61). 

8. Комисија ради и решава на седницама који-
ма присуствују сви њени чланови. 

Комисија доноси одлуке већином гласова. 
О раду Комисије води се записник. 
9. Комисија доноси решење о утврђивању зва-

ња. пушење о признавању звања или решење о од-
бијаху захтева за утврђивање односно признавање 
звања 

10 Издвојено мишљење члана Комисије уноси 
се у за-писник о раду Комисије и у решење које 
остаје у досијеу. 

11. Бродарцу који је у радном односу решење 
се доставља преко предузећа односно установе у ко-
јој је запослен. Бродарцу који није у радном од-
носу решење се доставља преко капетаније приста-
ништа надлежне према његовом пребивалишту. 

Један примерак решења доставља се предузећу 
односно установи у којој је бродарац запо-слен, ради 
улаггња у његов службенички лист. 

12. Решење којим се захтев за утврђивање од-
носно признавање звања одбија, доставља се и сва-
ком4 републичком органу управе при коме је обра-
зована Комисија. 

13. На решење које је донела Комисија при ре-
публичкој дирекцији односно републичко^ управи 
надлежној за послове унутрашње пловидбе, брода-
ра^ може изјавити жалбу секретаријату републич-
ког извршног већа надлежном за послове унутра-
шње пловидбе (члан 22-6. став 1. Закона о општем 
управном поступку — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/56). Против решења које је донела Комиси-ја при 
секретаријату републичког изврш-ног већа надле-
жном за послове унутрашње пло-видбе, не може се 
изјавити жалба већ се може водити управни спор 

(члан 223. став 1. Закона о општем управном поступ-
ку и члан 6. став 2. Закона о управним споровима 
— „Службени лист ФНРЈ", бр. 23/52). 

Жалба се подноси у року од 15 дана од дана до-
ставе решења. 

14. Ово упутство ступа на снагу даном објављиг-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-261/6 
18. јула 1961. године 

Београд 
Замењује директора 
Управе поморства и 

речног саобраћаја 
Начелник,-

Владо Ме данић, с. р. 

555. 

На основу члана 3. став 4. Уредбе о Привременој 
општој царинској тар-ифи („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61 и 24/61), у сагла-сности са савезним Држав-
ним секрет ари ј атом за послове финансија, Управа 
царина издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОЦЕЊИВАН^ ВРЕДНОСТИ РОБЕ КОЈУ 
ГРАЂАНИ УВОЗЕ ИЛИ УНОСЕ ИЗ ИНОСТРАК-
СТВА А КОЈА НИЈЕ ОБУХВАЋЕНА ЛИСТОМ 
ВРЕДНОСТИ РОБЕ, И О УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕН-

ТА ИСТРОШЕНОСТИ РОБЕ 

1. Вредност робе коју грађани увозе или уносе 
из иностранства, а која није обухваћена Ли-стом 
вредности робе за примену Привремене опште ца-
ринске тарифе, за робу коју грађани увозе односно 
уносе из иностранства („Службе-ни лист ФНРЈ", бр. 
9/61), утврђује надлежна царинарница по одредбама 
ове наредбе. 

Вредност робе утврђена на начин из ста-ва 1. ове 
тачке представља царинску основицу у смислу чла-
на 3. Уредбе о Привременој општој царинској та-
рифи. 

2. Вредност предмета чија поједи-начна мало-про-
дајна цена не прелази 5.000 динара, утврђује слу-
жбеник царинарнице који врши преглед робе. 

Вредност предмета из става 1. ове та-чке утвр-
ђује се на тај начин што се од малоородајне цене 
истих таквих предмета на домаћем тржишту од-
бија 10%. 

3. Вредност предмета чија појединачна малопро-
дај-на цена прелази износ од 5.000 динара, утврђује 
стручна комисија коју образује царинарница. 

Стручна комисија састоји се од три члана. Чла-
нове стручне комисије царинарница именује, по пра-
вилу, из реда својих службеника. Једног члана 
стручне комисије царинарница може, по потреби, 
именовати из реда одговарајућих стручњака. 

4. Вредност предмета из тачке 3. став 1. ове на-
редбе, утврђује се на тај начин што се од мало-
продајне цене истих таквих предмета на домаћем 
тржишту одбијају: 

1) износ пореза на промет, ако се тај порез пла-
ћа на односне предмете. Износ пореза на про-мет 
добија се применом одговарајуће пореске стопе из 
Тарифе пореза на промет („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 19/61 и 27/61) на утврђену малопродајну цену 
предмета; 

2) износ царине који се добија кад се на утвр-
ђену малопродајну цену предмета, ума^њену за из-
нос пореза на промет израчунат по одредби става 1.-
под 1 ове тачке, примени одговарајућа царинска! 
стопа из Привремене опште царинске тарифе („Слу-
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жбени лист ФНРЈ", бр. 9/61), црерачуната на стопу 
„на сто" по следећој табели: 
Царинска стопа из Привремене Стопа „на сто" 

опште царинске тарифе 
2% — — — — — — — 2% 
%% — — — — — — — 3'% 
5% — — — — — — — 5'Ј/о 
7% — — — — — — — — 7% 
9% — — — — — — — б'\о 

10% — — — — — — — 9-% 
12% и 13% — — — — — 11% 
14% — — — — — — — 12% 
15% — — — — — — — 13% 
16% — — — — — — — 14% 
17% и 18% — — — — — 15% 
19% — — — — — — — 16% 
20% и 21% — — — — — 17% 
2 2 % — — — — — — — 1 8 % 
24% — — — — — — — 19% 
25% — — — — — — — 20% 
26% и 27% — — — — — 21% 
28% и 29% — — — — — 22% 
30% — — — — — — — 23% 
31% и 32% — — — — — 24% 
33% и 34% — — — — — 25% 
35% и 36% — — — — — 26% 
37% — — — - - — — — 27% 
38% и 39% — — — — — 28% 
40% и 41% — — — — — 29% 
42% и 43%? — — — — — 30% 
44% и 45"/о — — — — — 31% 
48% — — — — — — — 32% 
50% — — — — — — — 33% 
55% — — — — — — — 35% 
60% — — — — — — ' — 37%? 

5. Ако се за увезене односно унете предмете не 
може утврдити малопродајна цена на домаћем тр-
жишту (тач. 2. и 4), за утврђивање њихове вредно-
сти узеће се малопрод а јна цена нај слични јих пред-
мета на домаћем тржишту. 

6. Утврђена малопродајна цена предмета зао-
кружује се на тај начин што се износи до 50 дина-
ра заокружују на прву нижу, а износи преко 50 ди-
нара на прву вишу целу стотину. 

7. Вредност употребљава^ робе утврђује се на 
тај начин што се вредност робе из Листе вредности 
робе за примену Привремене опште царинске та-
рифе, за робу коју грађани увозе односно уносе из 
иностранства, односно вредност утврђена по одред-
бама тач. 2, 4, 5. и 6. ове наредбе, умањује за про-
цент истрошен ости који утврди стручна комисија из 
тачке 3. ове наредбе. 

8. Ако вредност робе, утврђена на основу Листе 
вредности робе за примену Привремене опште ца-
ринске тарифе, за робу коју грађани увозе односно 
уносе из иностранства односно по одредбама тач. 
4. и 5. ове наредбе, износи од 5.000 до 100.000 ди-
нара, процент њене истрошености уноси се у де-
кларацију и то потписују сви чланови стручне 
комисије. Ако је вредност робе већа од 100.000 ди-
нара, стручна комисија саставља записник у који 
се уноси процент истрошености робе. Записник се 
саставља у два примерка и потписују га сви чла-
нови комисије. 

Ковстатацију о проценту истрошености робе 
која се уноси у декларацију, односно записник 
о проценту истрошености робе потписује и гра-
ђанин који увози односно уноси робу из иностран-
ства или његов заступник, ако је присуствовао про-
цени. 

9. Против утврђене вредности робе (тач. 2, 4. 
и б) и Против утврђеног процента истрошености 
употребљаване робе (тач. 7. и 8), грађанин који 
увози односно уноси робу из иностранства има 
право приговора царинарници по члану 64. Ца-
рин-ског закона („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59). 

10. Против решења царинарнице донетог по 
приговору грађанин који увози односно уноси робу 
из ииостранства има право жалбе Управи царина 
у ро-ку од 15 дана од дана доставе решења. 

Жалба се подноси преко царинарнице која је 
донела решење. 

11. Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Ер.. 19514/1 
28. јула 1961. године 

Београд 
Директор 

Управе царина, 
Златко Биљановски, с. р, 

556. 
На о-снову тачке 3. став 3. Наредбе о утврђивању 

царинске основице за путничке аутомобиле и мото-
цикле које увозе грађани („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 11/61), у сагласности са савезним Државним се-
кретаријатом за послове финансија, Управа царина 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА И РАДУ СТРУЧНИХ 
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА 
ИСТРОШЕНОСТИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА И 

МОТОЦИКЛА КОЈЕ УВОЗЕ ГРАЂАНИ 

1. Процент истрошености путничких аутомоби-
ла и мотоцикла које увозе грађани, а који су про-
изведеш! пре више од б година од почетка године 
у којој је возило пријављено грани-чној царинарни-
ци, утврђује стручна комисија. 

2. Стручна комисија састоји се од три члана 
које царинарница, по правилу, именује из реда сво-
јих службеника. 

Ако је за преглед и утврђивање процента истро-
шености возила потребна посебна стручност, цари-
вар-ница може у стручну комисију именовати као 
трећег члана стручњака са листе сталних судских 
вештака. 

3. Грађанин који увози моторно возило односно 
његов заступник (у даљем тексту: увозник) може 
присуствовати прегледу возила. 

Царинарница је дужна увозника благовремено 
обавестити о времену и месту прегледа возила. 

4. О извршеном прегледу моторног возила, струч-
на комисија саставља у два примерка записник о 
прегледу и проценту петрошености моторног возила. 

У записник се уносе следећи подаци: 
1) породично, очево и рођено име увозника; 
2) место становања и занимање увозника; 
3) врста моторног возила, марка, тип и година 

производње; 
4) број мотора и број шасије; 
5) запремина моторног возила у ццм; 
6) о уграђеном радио апарату и другим уређа-

јима; 
7) укупан број седишта укључујући и седиште 

за возача; 
стање моторног возила; 

9) процент истрошености моторног возила на 
дан прегледа; 

10) остала запажања на која комисија жели по-
себно да укаже; 

11) образ ложење налаза; 
12) место и време састављања записника. 
Записник потписују сви чланови комисије, за-

писник потписује и увозник ако је присуствовао 
прегледу моторног возила. 

5. Против налаза стручне комисије увозник има 
право приговора царинарници код које је извршен 
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преглед и утврђивање процента истрошености мо-
торног возила у року од осам дана од дана кад је 
потписао записник. Ако увозник није присуствовао 
прегледу и утврђивању процента истрошености мо-
торног возила, рок за приговор тече од дана кад му 
је достављен налаз комисије. Ако је увозник мо-
торно возило изузео испод царинског надзора пре 
истека рока од осам дана, рок за подношење приго-
вора тече до дана преузимања моторног возила. 

6. Против решења царинарнице донетог по при-
говору увозник има право жалбе Управи царина у 
року од 15 дана од дана доставе решења. Жалба се 
подноси преко царинарнице која је донела решење. 

7. Ово уп,утство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 19515/1 
28. јула 1961. године 

Београд 
Директор 

Управе царина, 
Златко Биљановски, с. р. 

557. 

На основу члана 35. ста/в 1. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Југословеиска инвестициона бан-
ка расписује 

I, К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ПОМОРСКИХ БРОДОВА 

1. Југословенска инвестициона банка даваће по 
овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда кредите за изградњу: 

1) бродова прекоморске линијске и слободне 
теретне пловидбе; 

2) бродова међународне путничке и путничко-
теретне пловидбе; 

3) бродова мале обалне путничке и теретне пло-
видбе; 

4) ферибота и трајеката; 
5) реморкера. 
2. На овом конкурсу могу учествовати прив-

редне организације поморског саобраћаја и поли-
тичкотериторијалне јединице. 

3. Кредити по овом конкурсу даваће се под 
условом да ,се траженим кредитом и средствима 
корисника кредита односно његовог јемца обезбеди 
потпуна изградња бродова за које се кредит тражи. 

4. По овом конкурсу неће се давати кредити 
за бродове за које би кредит по поједином броду 
био мањи од 100 милиона динара. 

5. По овом конкурсу могу се давати кредити 
и за теретне бродове чија је изградња већ угово-
рена до краја 1960. године код домаћих бродогра-
дилишта са роком испоруке до краја 1962. године, 
и то под условом да поручилац брода у року од 10 
дана од дана објављиван^ овог конкурса у „Служ-
беном листу ФНРЈ" писмено затражи од Југосло-
венске инвестиционе банке да се укључи у кон-
курс. 

Као доказ да је изградња бродова уговорена у 
смислу става 1. ове тачке, служиће документација 
којом располаже Југословенска инвестициона 
банка. 

Учесници конкурса који поднесу захтев за 
кредит за изградњу бродова из ове тачке, а нису 
поручиоци, дужни су да уз захтев за кредит под-
несу изјаву да ће поручиоцима бродова вратити 
износе уплаћених средстава ако им се кредит одо-
бри, и то у року који споразумно утврде. 

Среда, 9. август 1961. 

Као уплаћена средства у смислу става 3. ове 
тачке, сматраће се износи плаћени бродоградили-
штима од стране поручилаца бродова за подмирење 
трошкова изградње бродова. 

6. Тражиоцима кредита неће се одобравати по-
себна девизна средства за увоз опреме. 

7. Тражилац кредита обавезан је учествовати 
у трошковима инвестиција, и то: 

1) са најмање 30% — за бродове прекоморске 
линијске и слободне теретне пловидбе; 

2) са најмање 20% — за бродове међународно 
путничке и путничко-теретне пловидбе и за бро-
дове мале обалне путничке и теретне пловидбе, 
фериботе, трајекте и реморкере; 

3) са најмање 70% — за носаче расутог терета 
из групе бродова из одредбе под 1. ове тачке. 

8. Кредити по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 3% годишње. 

Рок исплате кредита не може бити дужи од 20 
година. 

9. Првенство за добивање кредита по овом кон-
курсу имају тражиоци кредита који нуде: 

1) краћи рок пуштања брода у експлоатацију; 
2) веће учешће у трошковима инвестиција; 
3) краћи рок отплате кредита. 
10. Тражилац кредита је обавезан да положи 

гарантни износ према прописима важећим у време 
одобравања кредита. 

11. Захтев за кредит подноси се на прописаним 
банчиним обрасцима. 

12. Тражилац кредита уз захтев за кредит под-
носи инвестициони програм ревидиран и одобрен 
од стране надлежног органа. 

Инвестициони програм треба да садржи: 
1) анализу робних и путничких токова и пре-

возне конјунктура као и анализу постојећих суво-
земних или комбиноеаних превозних путева; 

2) техничко и економско образложење избора 
главних техничко-експлоатационих карактеристика 
бродова (носивост, брзина., вучна снага, врста град-
ње итд.); 

3) прорачун коштања јединица транспортног 
рада (рачун рентабилитета) оа основним експлоата-
ционим показатељима; 

4) генерални план брода оа главним каракте-
ристикама; 

5) предрачун за изградњу брода на бази сада-
шњих извозних цена. 

13. Тражилац кредита је дужан уз захтев за 
кредит поднети доказ о обезбеђењу спедстава за 
полагање гарантног износа и средстава за пону-
ђено учешће у трошковима инвестиција, као и по-
тврду (извештај) банке да послује преко жиро-ра-
чуна и измирује своје обавезе. 

14. Банка може давање кредита условити јем-
ством политичкотериторијалпе јединице. 

15. Захтев за кредит са потребном документа-
цијом за бродове из тачке 1. ово-г конкурса^ под-
носи се у четири примерка најближој филијали 
Југословенске инвестиционе банке у року од 60 да̂ -
на од дана објављиван^ овог конкурса у „Службе-
ном листу ФНРЈ". 

О. бр. 472 
15. јула 1961. године 

Београд 

Југословерска инвестиционе банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

Председник 
Генерални директор, Управног одбора^ 
Зоран Жагар, с. р. Никола Миљанић, с. ри 
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558. 

На основу члана 35. став 1. Закона о кредит-
ним к другим банкарским пословима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 10/61), Југословенска инвестици-
она банка расписује 

Ц К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА' РЕЧНОГ И ЈЕЗЕРСКОГ 

САОБРАЋАЈА 

1. Југословенска инвестициона банка даваће 
по овом конкурсу из средстава Општег инвестици-
оног фонда кредите за изградњу: 

1) теретњака за превоз на дугим релацијама; 
2) теретњака за локални превоз; 
3) реморкера; 
4) путничких бродова; 
5) хидротехничких пловних објеката. 
2. На овом конкурсу могу учествовати бро-

дарска и хидротехничка предузећа речног и је-
зерског саобраћаја и политичкотериторијалне је-
динице. 

3. Кредити по овом конкурсу даваће се под 
условом да се траженим кредитом и средствима 
корисника кредита односно његовог јемца обезбеди 
потпуна изградња објеката за које се тражи кредит. 

4. По овом конкурсу неће се давати кредити 
за мање пловне објекте у речном саобраћају за 
које би кредит по поједином објекту био мањи од 
20 милиона динара, односно у језерском саобраћају 
— мањи од 5 милиона динара. 

5. Тражиоцима кредита неће се одобравати по-
себна девизна средства за увоз опреме. 

6. Тражилац кредита обавезан је учествовати 
у трошковима инвестиција, и то: 

1) са најмање 30% — за теретњаке и реморкере 
за превоз на дугим релацијама; 

2) са најмање 20% — за теретњаке и реморкере 
за локални превоз; 

3) са најмање 20% — за путничке бродове; 
4) са најмање 20% — за хидротехничке пловне 

објекте. 
7. Кредити по овом конкурсу даваће се уз ка-

мату по стопи од 3% годишње. 
Рок отплате кредита не може бити дужи од 

20 година. 
8. Првенство за добивање кредита по овом 

конкурсу имају тражиоци кредита који: 
1) обезбеђују најниже трошкове инвестиција 

по јединици капацитета за чију се изградњу кре-
дит тражи; 

2) обезбеђују краћи рок пуштања пловних је-
диница у експлоатацију; 

3) нуде веће учешће у трошковима инвестиција; 
4) нуде краћи рок отплате кредита. 
9. Тражилац кредита је обавезан да положи 

гарантни износ према прописима важећим у време 
одобравања кредита. 

10. Захтев за кредит подноси се на прописа-
ним банчиним обрасцима. 

11. Тражилац кредита уз захтев за кредит под-
носи инвестициони програм ревидиран и одобрен 
од стране надлежног органа. 

Инвестициони програм треба да садржи: 
1) анализу робних токова и превозне конјун-

ктуре, анализу постојећих водних и сувоземних или 
комбинованих превозних путева, као и техничко и 
економско образложен^ потребе изградње пловних 
објеката; 

2) анализу хи дрометеоролошких услова пловног 
пута који су утицали на избор најповољнијег типа 
брода; 

3) техничко и економско образложен^ избора 
главних техничко-експлоатационих карактеристи-
ка пловних објеката (носивост, просторност, брзина, 
вучна снага, врста градње итд); 

4) прорачун коштања јединица транспортног 
рада (рачун рентабилитета) са основним експлоата-
ционим показатељима; 

5) анализу фактора који су утицали на избор 
врсте главног погонског строја и најважнијих по-
моћних стројева, постројења за претовар,, специ-
јалних уређаја и опреме; 

6) генерални план брода односно пловног об-
јекта са главним карактеристикама; 

7) предрачун за изградњу пловног објекта на 
бази садашњих цена. 

12. Тражилац кредита је дужан да уз захтев 
за кредит поднесе доказ о обезбеђењу средстава за 
полагање гарантног износа и средстава за понуђе-
но учешће у трошковима инвестиција, као и пот-
врду (извештај) банке да послује преко жиро-ра-
чуна и измирује своје обавезе. 

13. Банка може давање кредита условити јем-
ством политичкотериторијалне јединице. 

14. Захтев за кредит са потребном документа-
цијом подноси се у 4 примерка најближој филијали 
Југословенске инвестиционе банке у року од 60 да-
на од дана објављиван^ овог конкурса у „Службе-
ном листу ФНРЈ". 

О. бр. 473 
15. јула 1961. године 

Београд 

Југословенска инвестициона банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

Председник ^ 
Генерални директор, Управног одбора^ 
Зоран Жагар, с. р. Никола Миљанић, с. р 

559. 
На основу члана 35. став 1. Закона о кредитним 

и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Југоолоеенска инвестиционе банка 
доноси 

ИЗМЕНУ Х1ЛЈ11 КОНКУРСА 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ КРЕДИТА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА ИЗГРАДЊУ, ПРОШИРЕЊЕ И РЕКОН-

СТРУКЦИЈУ КАПАЦИТЕТА ЦРНЕ 
МЕТАЛУРГИЈЕ 

У Х1ЛШ Конкурсу за давање инвестиционих 
кредита из средстава општег инвестиционог фонда 
за изградњу, проширење и реконструкцију капаци-
тета црне металургије („Службени лист ФНРЈ", бр. 
22/61) у тачки 3. одредба под 2 мења се и гласи: 

„2) да је обезбеђена примена савремене техно-
логије и технике." 

О. бр. 468 
14. јула 1961. године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

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

Генерални директор, Управног одбора, 
Зоран Жагар, с. р. Никола Миљанић, с. р 
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УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. 

тачке 4. Уставног закона, а на предлог државног 
секретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У УЈЕ-
ДИЊЕНОЈ АРАПСКОЈ РЕПУБЛИЦИ И О ПО-
СТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНО!? И ОПУНОМОЋЕНОГ 
АМБАСАДОРА ФНРЈ У УЈЕДИЊЕНОЈ АРАПСКОЈ 

РЕПУБЛИЦИ 

I 
Опозива се 
Рато Дугоњић са дужности изванредног и опу-

номоћеног амбасадора ФНРЈ у Уједињеној Арап-
ској Републици. 

II 
Поставља се 
Др Јоже Ври ле ј, досадашњи помоћник држав-

ног секретара за иностране послове, за изеанред-
ног и опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Уједињеној 
Арапској Републици. 

Ш 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
Бр. 7 

29. јула 1961. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
„Службени лист Народне Републике Воане и 

Херцеговине у броју 26. од 7. јула 1961. године об-
јављује: 

Уредбу о установљен^ посебног додатка за 
електро енергетске инспекторе Реп уб личког електро-
енергетског инспектората; 

Уредбу о установљен^ посебног додатка за ин-
спектора парних котлова Републичког инспектора-
та парних котлова; 

Уредбу о установљен^ посебног додатка за гра-
ђевинске инспекторе Републичког грађевинског ин-
опектората; 

Одлуку о утврђивању стопа доприноса за поје-
дине гране социјалног осигурања; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о окви-
рима за одређивање положај них плата службеника 
у области културе; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о окви-
рима за одређивање положајник плата службеника 
у научним установама; 

Решење о потврди Одлуке о организацији, тра-
јању наставе и режиму студија на Музичкој акаде-
мији у Сарајеву; 

Наредбу о висини трошкова производње и про-
мета на велико одређених врста брашна; 

Правилник о врстама архивског и библиотечког 
материјала који се сматрају спомеником културе; 

Правилник о начину на који ће музејске уста-
нове и галерије као и установе које прикупљају 
архивски и биб лиот ечки материјал пријављене ати 
своје предмете и материјал ради регистровање; 

Правилник о начину вођења регистра спомени-
ка културе; 

Измене у пречишћеном списку сталних судских 
тумача. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА НА МЕ-
СТИМА УГРОЖЕНИМ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕ-
ША ПРИ ИСТРАЖИВАЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 

НАФТЕ И ПРИРОДНИХ ГАСОВА ДУБИНСКИМ 
БУШОТИНАМА 

који чине саставни део Правилника о техничким 
прописима за електроенергетска постројења на ме-
стима угроженим од експлозивних смеша при истра-
живању и експлоатацији нафте и природних гасова 
дубинским бушотинама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/61), објављени су као Додатак „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 31/61 и могу се добити преко КОМЕРЦИ-
ЈАЛНОГ ОДЕЉЕЊА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ", 
Београд, Краљевића Марка бр. 9. Жиро рачун 
101-11/1-30. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

549. Уредба о накнади за услуге службе без-
бедности пловидбе — — — — — — 797 

550. Уредба о изменама и допунама Тарифе 
пореза на промет — — — — — — 79в 

551. Правилник о техничким прописима за 
електроенергетска постројења на местима 
угроженим од енсплозивних смеша при 
истраживању и експлоатацији нафте и 
природних гасова дубинским буш отпи ама 800 

552. Правилник о техничким прописима за 
прераду а мони ј у мгаитр ат а, руковање и 
смештај амони ј умнитр ата и његових 
смеша — — — — — — — — — 801 

Збв. Наредба о измени Наредбе о забрани кла-
ња телади и јагњади — — — — — 803 

554. Упутство о раду коми-сије за утврђивање 
звања чланова посаде пловила унутрашње 
пловидбе — — — — — — — — 804 
Наредба о процењивању вредности робе 
коју грађани увозе или уносе из иностран-
ства а која није обухваћена Листом вред-
ности робе, и о утврђивању процента и-
с грош ен ости робе — — — — — — 804 

556. Упутство о начину образовања и раду 
стручних комисија за утврђивање процен-
та истрошености путничких аутомобила и 
мотоцикла које увозе грађани — — — 805 

557. 1л Конкурс за давање кредита из средста-
ва Општег инвестиционог фонда за из-
градњу поморских бродова — — — — 806 

558. 1Л Конкурс за давање кредита из сред-
става Општег инвестиционог фонда за из-
градњу пловних објеката речног и језер-
ског саобраћаја — — — — — — — 807 

559. Измена Х1ЛШ Конкурса за давање инве-
стиционих кредита из средстава Општег 
инвестиционог фонда за изградњу, проши-
рење и реконструкцију капацитета црне 
металуршке — — — — — — — — 807 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пешт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


