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143. 
На основу члана 81 Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

НУКЛЕАРНУ ЕНЕРГИЈУ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Савезна комисија за нуклеарну енергију (у да -

љем тексту: Комисија), основана Уредбом о оснива-
њу Савезне комисије за нуклеарну енергију („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 12/55), јесте савезни орган 
управе ЈСОЈИ помаже, координира и усмерава рад 
на развитку нуклеарних наука и нуклеарне енер-
гије и рад на заштити од јфнизујућих зрачења. 

Члан 2 
Послове из надлежности Комисије врше: Коми-

сија као колегиј ални орган, претседник Комисије, 
секретар Комисије и организационе јединице. 

Комисија има стручни савет као свој саветодав-
ни орган. 

У саставу Комисије налази се Дирекција за 
нуклеарне сировине. 

Члан 3 
Надзор над законитошћу рада Комисије, у сми-

слу члана 43 Закона о државној управи, врши Са-
везно извршно веће. 

Члан 4 
Комисија има својство правно-г лица. 

II ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. Комисија 

Члан 5 
Комисија као колегиј ал ни орган може имати 

,највише 15 чланова. 
Чланове Комисије именује Савезно извршно 

веће из реда својих чланова, других друштвених 
и политичких радника и стручњака из области ну-
клеарне енергије. 

Једног од чланова Комисије Савезно извршно 
веће именује за претседника Комисије, а једног за 
потпретседника. 

Комисија има секретара, кога поставља Саве-
зно извршно веће, и који по свом положају улазим 
у састав Комисије као њен члан. 

Члан 6 
Комисију претотавља претседник. 
Претседник врши одређене послове из надле-

жности Комисије за које га овласти Комисија^ 

0 Претседник је наредбодавац за извршење пред-
рачуна Комисије. 

У отсуству претседника, његове послове врши 
потпретседник. 

Члан 7 
Комисија као колегијални орган врши послове 

из свог делокруга у седници. 
Комисија може решавати ако на седници при-

суствује најмање половина чланова Комисије. 
Комисија доноси одлуке већином гласова при-

сутних чланова. 

Члан 8 
Комисија као колегиј алпи орган: 
1) доноси, сагласно смерницама Савезног извр-

шног већа, закључке у циљу усмеравања и ускла-
ђивања рада у области нуклеарне енергије; 

2) утврђује потребе у вези са развитком и кори-
шћењем нуклеарне енергије и подноси о томе пред-
логе Савезном извршном већу; 

3) доноси план рада на развитку и примени ну-
клеарне енергије, ттпедузиада мере за његово извр-
шавање и води надзор над радом у области нукле-
арне енергије; 

4) предузима мере да се одређена значајнија 
питања из области нуклеарне енергије узму у про-
учавање ван саме Комисије, и у том циљу да је ини-
цијативу одговарајућим установама и организаци-
јама; 

5) одлучује, уз сагласност Савезног извршног 
већа, о учествовању Комисије у међу народним ор-
ганизацијама и о раду таквих организација; . 

' 6) утврђује предлог предрачуна прихода и ра -
схода Комисије; 

7) одлучује о постављењу службеника на руко-
водећа места у Комисији и установама према који-
ма врши права оснивача или право надзора; 

8) решава о приговорима службеника Комиси-
је против решења која доноси секретар Комисије о 
њиховим службеничким односима, као и по ж а л -
бама против решења о службенич^им односима 
службеника установа поема-којима Комисија врши 
права оснивача или право надзора; 

9-) доноси закључке о начелним питањима уну-
трашње организације и рада Комисије; 

10) доноси пословник о унутрашњој организа-
цији Комисије као органа управе и даје сагласност 
на правилнике о организацији и платама службе-
ника установа према којима врши права оснивача 
или право надзора. 

2. Стручни савет 

Члан 9 
Стручни савет проучава стручна питања у вези 

са усмеравањем научног рада у области нуклеарне 
енергије, израдом и извршавањем планова рада на 
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,развитку и примени нуклеарне енергије и са мера-
ма и научним методама за извршавање плана, као 
и сва друга стручна питања из области нуклеарне 
енергије, у вези са пословима Комисије као коле-
гиј алнот органа. Стручни савет проучава ова пита-
ња по тражењу Комисије или по својој иницијати-
ви, и о њима даје Комисији своје предлоге и ми-
шљења. 

Стручни савет даје предлоге и мишљења у сед-
ници. 

Члан 10 
Стручни савет може имати највише 20 чланова. 
Претседника и чланове стручног савета имену-

је Комисија из реда стручњака. 
Претседник стручног савета је члан Комисије по 

свом положају. % 

Стручне и административне послове за стручни 
савет врше службеници Комисије. 

3. Секретар 
Члан 11 

Секретар Коми-сије: 
1) стара се о припремању материјала за седни-

це Комисије, израђује акте које доноси Комисија и 
стара се о извршавању одлука Комисије; 

2) стара се о раду организационих јединица Ко-
ми-сије и врши друге послове на основу овлашће-
ња Комисије или њеног претседник ; 

3) решава о службеничким односима службе-
.ника Комисије, као и о другим појединачним управ-
ним стварима које Комисија као колегиј ал ни орган 
не решава; 

4) врши дисциплинска права према службени-
цима у организационим јединицама Комисије; 

5) врши и друге послове из делокруга Комисије 
за које га овласти Комисија као колегијални орган. 

Члан 12 
Секретар подноси Комисији као колегиј алном 

органу извештаје о извршавању одлуке Комисије. 

Члан 13 
У случају соречености секретара, њега замењу-

је лице које одреди претседник Комисије. 

Члан 14 
Секретар Коми-сије може имати једног помоћни-

ка, кога поставља Комисија. 
Помоћник секретара врши послове које му од-

реди секретар Комисије. 

4. Организационе јединице 
Члан 15 

Комисија има следеће организационе јединице: 
1) Одељење за организацију научноистраживач-

иог рада, 
2) Одељење за организацију производње и при-

мене нуклеарне енергије, 
3) Одељење за везе са иностране тв ом, 
4) Опште одељење, 
5) (Угсек безбедности. 
Послове правне природе врши правни саветник, 

који има самостални делокруг. 

Члан 16 
Одељење за организацију научноистраживач-

ког рада, на основу предлога стручног савета, одлу-
ка Комисије и по сопственој инмцијативи, врши 
чзледеће послове: 

1) прати развој научноистраживачког рада у 
појединим областима нуклеарних наука у научним 
и истраживачким установама; 

2) припрема и разрађује нацрт плана научнои-
страживачког рада у области нуклеарне енергије и 
предлаже мере за његово извршавање; 

3) проучава и припрема материјале за план рада 
који доноси Комисија као колегијални орган и ста-
ра се о извршавању тог плана; 

4) сарађује са државним органима и научним 
установама и осталим организацијама по питању 
научноистраживачкот рада .из појединих области 
нуклеарне енергије. ^ 

Одељење може имати потребан број отсека. 

Члан 17 
Одељење за организацију производње и приме-

не нуклеарне енергије,' на основу предлога струч-
ног савета, одлука Комисије и по сопственој пин-
ци ја тиви, врши следеће послове: 

1) прати, потстиче и потпомаже развој прои-
зводње и примене нуклеарне енергије у појединим 
областима привреде, народног здравља и технике; 

2) припрема предлог п ер сп ектив но г плана ^ ра-
звоја производње и примене нуклеарне енергије и 
предлаже мере за његово извршавање; 

3) сарађује са државним органима, установама 
и привредним организацијама у циљу координације 
рада и међусобне расподеле задатака из подручја 
производње и примене нуклеарне енергије; 

4) проучава и припрема материјал за план рада 
који доноси Комисија као колегијални орган и ста-
ра се о извршавању тог плана; 

5) учествује у организована основне обуке ка-
дрова у примени нуклеарне енергије, а нарочито у 
примени радиоактивних изотопа, к;ао и у пропаганди 
у циљу унапређивања и развоја примене нуклеарне 
енергије. 

Одељење може имати потребан број отсека. 

Члан 18 
Одељење за везе са иностранством врши посло-

ве у циљу одржавања и унапређивања веза са ино-
страним организацијама које се баве питањем атом-
ске енергије, а нарочито са таквим међународним 
организацијама чији је члан Југослав^ а, и врши 
послове у вези са стинендирањем стручњака које 
Комисија упућује у иностранство на студије. 

Члан 19 
Опште одељење врши: 
1) послове уавези са радним односима службе-

ника и радника Комисије и води евиденцију о 
стручним службеницима л радницима који раде на 
пословима нуклеарне енергије у установама према 
којима Комисија врши права оснивача или право 
надзора; 

2) послове опште администрације, благајне, ра -
чуноводства и друге послове који не спадају у де-
локруг кога другог одељења; 

3) послове прикупљања и обоађивања домаћих 
и иностраних докумената и информативног мате-
ријала из области нуклеарне енергије и послове 
библиотеке. 

Опште одељење има у свом саставу: Отсек за 
кадрове — за послове из тачке 1, Отсек за опште 
послове — за послове из тачке 2 и Биро за доку-
ментацију и информације — за послове из тачке 3 
претходног става. 

V 
I Члан 20 

Отсек безбедности вршни послове безбедности. 
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Члан 21 
Правни саветник даје правна мишљења о прав-

ним питањима из послова који су у делокругу Ко-
мисије и врши друге послове правне природе. 

За свој рад правни саветник одговара непосред-
но секретару Комисије. 

/ 
5. Дирекција за нуклеарне сировине 

Члан 22 
У погледу Дирекције за нуклеарне сировине и 

њених односа према Комисији, важе одредбе Уред-
бе о оснивању Дирекције за нуклеарне сировине 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 23/58). 

Члан 23 
Пословима Дирекције руководи директор. 
Директор може имати помоћника директора. 

\ Члан 24 
За послове из свог делокруга Дирекција за ну-

клеарне сировине има одељења као основне органи-
зационе јединице, и то: 

1) Техничко одељење, 
2) Економоко-финансиско одељење, 
3) Опште одељење. 
Свако одељење има потребан број отсека и ре-

ферата. 

ЈП СЛУЖБЕНИЦИ 
Члан 25 

Радом у одељењима руководе начелници. 
Они организују рад у одељењима, сарађују са 

заинтересованим органима, установама и организа-
цијама, воде текућу преписку, припремају потребне 
реферате за Коми-сију и стручни савет и доносе 
акте за које су овлашћени. 

Начелници одређују службеницима у одељењу 
послове, дају им упутства за рад на тим пословима, 
старају се о њиховом стручном усавршаван^, упу-
ћују их у послове^одељења и дају мишљења о њи-
ховом раду у циљу њиховог оцењивања. Они одре-
ђују службениОд1ма у одељењима распоред годи-
шњег одмора у оквиру општег плана одмора и одо-
бравају им о теу ств о. 

Начелник је непосредни старешина службеника 
у одељењу. 

У случају одсутности или друге спречености, 
начелника замењује службеник у одељењу кога 
одреди секретар. 

Члан 26 
Радом отсека у саставу одељења руководи шеф 

отсека по упутствима начелника, коме непосредно 
одговара за свој рад. 

У случају отсутности шефа отсека, замењује га 
службеник одељења кога одреди начелник. 

IV КОЛЕГИЈУМ 
Члан 27 

У Комисији постоји колегијум, који сачињавају: 
секретар Комисије, директор Дирекције за нуклеар-
не сировине, начелник Одељења за организацију 
научноистраживачког рада, начелник Одељења за 
организацију производње и примене нуклеарне 
енергије и други службеници Комисије које одреди 
Комисија. 

Колегијум сазива према потреби и његовим 
радом руководи секретар Комисије. 

V ОДНОСИ КОМИСИЈЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГА-
НИМА, УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Члан 28 
У вршењу својих послова Комисија сарађује са 

државним органима, установама и организацијама 

који раде на пословима нуклеарних сировина, науч^ 
^истраживачког рада, производње и примене нуч 
клеарне енергије, као и на пословима заштите од 
јонизујућих зрачења, и пружа им стручну помоћу 

Комисија упознаје ове органе, установе и орга^ 
низ аци је са радом и достигнућима у области ну-
клеарне енергије, опоразумева се са њима о усклги 
ђивању рада, о примању задатака, о стручном обра^ 
зовању лица која на тим пословима раде, као и о 
другим мерама у циљу унаггређивања производње 
и коришћења нуклеарне енергије. 

Члан 29 
Према институтима „Борис Кидрич" у ВИНЧИЋ 

„Руђер Бошковић" у Загребу и „Јожеф Штефан" у 
Љубљани, као научним установама, Комисија врши 
права оснивача предвиђена Законом о организацији-
научног рада („Службени лист ФНРЈ", бр. 84/57).-

Комисија потврђује правила научних установа 
наведених у претходном ставу. 

Члан 30 
У погледу односа између Комисије и Савезног 

геолошког завода и Института за технологију ми-, 
нералних сировина важе одредбе посебних прописа,; 

Комисија потврђује правила установа наведем 
них у претходном ставу. 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 31 

Ближе прописе о унутрашњој организацији л 
раду Комисије доноси Комисија као колегијални 
орган. 

Члан 32 
Систематизација радних места у Комисији про-

писаће се посебним актом. 

Члан 33 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 4 

Р. п. бр. 46 
26 фебруара 1959 године , 

Београд 
Замењује 

Претседник Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с, р. 

144. 
На основу члана 69 став 4 Закона о електро-

привредним организацијама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/58), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИКЕ О 
ПЛАТАМА РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА И О 
ПРЕМИЈАМА ДИСПЕЧЕРА ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГО-

СЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

1. Овлашћују се Секретару ат Савезног извр-
шног већа за рад и Сегсретаријат Савезног извп-
шног већа за општу управу да дају сагласност на 
Правилник о платама радника и службеника и 
Правилник о премијама диспечера које доноси 
Управни одбор Заједнице југословенске електро-
привреде. 
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2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 58 
26 фебруара 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

145. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ФАБРИКАМА СКРОБА 
ЗА ПРОДАТЕ КОЛИЧИНЕ ГЛИКОЗЕ И 

ДЕКСТРОЗЕ 

1. Фабрикама скроба даје се регрес у износу 
од 25 динара за сваки килограм гликозе и декстрозе 
продат непосредно предузећима конзерви^ инду-
стрије односно предузећима из области прехранбене 
индустрије које производе прехранбене артикле са 
^ликозом или декстрозом уместо са шећером, сем 
за производњу бонбона и алкохолних пића. 

2. Исплата регреса по овој одлуци пада на те-
рет средстава предвиђених у разделу 67 главе 2 
партије 13—279 Савезног буџета за 1959 годину. 

3. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија донеће ближе прописе о начину и усло-
вима употребе средстава регреса из ове одлуке. 

4. Ова одлука ступе на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 55 
26 фебруара 1959 године 

Београд 

- Савезно извршно веће 
Секретар, Потпретседник, 

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

146. 

На основу члана 204 став 2 Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕМЕШТАЈУ СЛУЖБЕНИКА ЦАРИНСКЕ 

СЛУЖБЕ 

1. Службеници Управе царина и царинарница 
могу се, независно од услова предвиђених у члану 
204 став 1 Закона о јавним службеницима, преме-
штати по потреби службе у случају хитне потребе, 
кад се због упражњених радних места доводи у 
питање нормално вршење службе. 

Под упражњеним радним местима на која се 
могу вршити премештаји у смислу претходног ста-
ва, сматрају се: 

1) упражњена радна места која се нису могла 
попунити службеницима у смислу одговарајућих 
квалитета путем конкурса или по молби; 

2) радне места у новоотвореним царинским 
одељцима и испоставама, која се нису могла попу-/ 
нити по молби, а попуњавање тгтем конкурса не 
би се могло благовремено извршити. 

Сматраће се да постоји хитна потреба за попу-; 
њавање радног места, ако је у једној организаци^ 
оној јединици упражњен толики број радних ме-
ста да је немогуће нормално вршење службе са 
бројем службеника којим та организациона једи-
ница располаже. 

2. Решење о премештају по потреби службе, по 
овој одлуци, доноси директор Управе царине. 

Жалба изјављена против решења о премештају 
из претходног става не одлаже извршење решења 
(члан 230 став 3 Закона о општем управном по-
ступку). 

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

Р. п. бр. 57 
26 фебруара 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

147. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВА-
ЊУ ПРЕМИЈА СЕЗОНСКИМ ПАНСИОНСКИМ 
УГОСТИТЕЉСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА 

1. У Одлуци о давању премија сезонским пан-
сионским угоститељским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 43/56) тачка II мења 
се и гласи: 

„II Премије по претходној тачки даваће се на 
вредност оствареног промета пансионских услуга у 
току године, осим на вредност оствареног промета 
пансионских услуга у јулу и августу." 

2. Тачка ПХ мења се и гласи: 
„ИТ Висина премије по тач. I и II ове одлуке 

износи 30%, а обрачунаваће се од цена пансионсхих 
услуга." 

3. После тачке X додаје се нова тачка Ха која 
гласи: 

,,Ха Даном почетка примењивана Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о давању премија се-
зонским пансионским угоститељским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/59) пре-
стаје да важи одредба тачке VI под 1 Одлуке о 
давању премија сезонским пансионским угоститељ-
ским предузећима и радњама и Наредба о одређи-
вању туристичке сезоне, претсезоне и посезоне 
за пансионска угоститеља^ предузећа и радње 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/56)." 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Р. п, бр. 54 
26 фебруара 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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148. 

На основу члана 119 Закона о органима уну-
трашњих послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
30/50), савезни Државни секретари јат за унутрашње 
послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИЈАВЉИВАЊУ ПРЕБИВАЛИШТА 

И БОРАВКА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Пријављивање и одјављивање пребивалишта и 

боравка, као и пријављивање промене стана, оба-
везно је у свим местима у којима се налазе седишта 
среских народних одбора. 

Републички државни секретари јат за унутра-
шње послове може одредити и друга места у којима 
ће пријављивање из претходног става бити оба-
везно. 

Члан 2 
У местима у којима се не налази седиште сре-

сгог народног одбора пријављивање боравка је 
обавезно за лица која отседну у угоститељском 
предузећу за смештај или код приватног лица коме 
је издата дозвола за пружање услуге смештаја уз 
наплату, за лица која привремено бораве у домо-
вима, интернатима и другим сличним устано-
вама или су примљена на лечење у здравствено 
установе, као и за раднике и службенике предузећа 
и установа чији је смештај на радилиштима орга-
низовало предузеће или установа код којих они 
раде. 

Члан 3 
Као преб ива л иште у смислу 'овог правилника 

подразумева се место у коме се одређено лице на-
стани у намери да там^ стално пребива. 

Као боравиште у смислу овог правилника под-
разумева се место у коме одређено лице пр,ивремено 
борави ван свог пребивалишта. 

Члан 4 
Обавези ггријављивања пребивалишта и борав-

ка и промене стана подлеже лица старија од 16 
година. 

Члан 5 
Иријављивање пребивалишта обавезно је кад 

се исељава из места у коме је пријављивање пре-
бивалишта обавезно или кад се у такво место усе-
љава. 

Пријављивање боравка обавезно је кад бора-
вак у једном месту траје дуже од 24 часа. 

Лице које отседне у угоститељском предузећу 
за смештај или код приватног лица коме је издата 
дозвола за пружање услуге смештаја уз наплату, 
мора бити пријављено, без обзира на дужину тра-
јања боравка. 

Пријављивање промене стана обавезно је при-
ликом оваке промене стана у месту у којем је при-
јављивање пребивалишта и боравка обавезно. 

Члан 6 
Лице које на основу службеног овлашћења вр-

ши службени посао ван места у коме има пребива-
лиште, није дужно подносити пријаву боравка. 

Ако лице из претходног става отседне у угости-
тел-ском предузећу за смештај или код приватног 
лица које се бави пружањем услуге смештаја уз 
наплату, или буде примљено на лечење у неку 
здравствену установу, мора бити пријављено. 

Члан 7 
Од обавезе цријављивања изузимају се: 
1) војници (морнари) на одслужењу обавезног 

војног рока; 
2) питомци војних школа; 
3) подофицири који обавезно станују у касар-

нама; 
4) слушаоци војних школа (курсева) који за 

време школовања станују у просторијама школе; 
5) лица на служби у Југословенској народној 

армији кој-има је одобрено да привремено станују 
у касарнама и другим зградама у којима су сме-
штене јединице или установе Југословенске народ-
не армије, док станују у тим зградама; 

6) службеници органа унутрашњих послова ко-
ји су смештени у касарнама Народне милиције или 
који за време школовања у школама за службенике 
унутрашњих послова станују у там школама. 

Остала војна лица и службеници органа уну-
трашњих послова дужни су подносити пријаву пре-
бивалишта, боравка илу промене стана по одред-
бама овог правилника. 

Члан 8 
Пријављивање и одјављивање пребивалишта 

или боравка и пријављивање промене стана врши 
се подношењем пријава и одјава пребивалишта или 
боравка и прија за промене стана (у даљем тексту: 
пријава). 

Пријављивање и одјављивање из претходног 
става врши се на обрасцима бр. 1, 2 и З, који су 
отштампани уз овај правилник и чине његов са-
ставни део. 

II ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
Члан 9 

Пријаву пребивалишта и пријаву промене стана 
подноси лице које се пријављује или који од чла-
нова његовог домаћинства. 

- Пријаву боравка подноси лице које се пријав-
љује или који од чланова ^домаћинства у чијем 
стану такво липе борави. 

Члан 10 
За лице које отседне у угоститељоком преду-

зећу за смештај, пријаву је дужан поднети службе-
ник предузећа који врши пријем гостију. 

Приватно лице коме је издата дозвола за иру--
жање услуге смештаја уз наплату, дужно је под-
нети пријаву за лице коме пружа смештај. 

Члан. 11 " 
За лица настањена у домовима интернатима и 

другим сличним установама,. за лица која се при-
мају на лечење у здравствено установе, као и за 
раднике и службенике чији је смештај организо-
ва ло предузеће или установа, пријаву је дужно 
поднети лице које одреди управа установе односно 
предузећа. 

Члан 12 
Пријава пребивалишта и пријава промене стана 

мурату бити поднете у року од осам дана по дола-
ску лица које се пријављује у место н-овог преби-
валишта односно по усељењу тога лина у нови 
стан. 

Одјава пребивалишта мола бити извршена пре 
нап^ттггања места пребивалишта. 

Члан 13 
Пријава боравка подноси се најд,оцније у року 

од 24 часа по доласку листа које се пријављује. Од-
јава боравка мора бити поднета у року од 12 часова: 
по одласку при јављеног лица из боравишта. Ови 
рокови важе и за управе домова, интерната и дру-
гих сличних установа, управе здравствених уста-
нова као и за управе предузећа или установа које 
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су организовале смештај радника и службеника на 
ра дил ишту. 

За лица која огледну у угоститељском предузе-
ћу за смештај или код приватног лица коме је из-
дата дозвола за пружање услуге смештаја уз на-
плату, пријава боравка мора бити поднета у року 
који одреди секретари јат за унутрашње послове 
среског народног одбора,, али најдоцније у року 
од 12 часова по пријему таквог лица џ а становање, 
а одјава боравка — најдоцније у року од 6 часова 
по одласку односног лица. 

Члан 14 
Пријаву попуњава лице које се пријављује од-

носно лице обавезно на подношење пријаве. 
Кад пријаву не попуњава лице које се пријав-

љује, подаци о пријављено^ лицу уписују се у при-
јаву на основу личне исправе (личне карте) лица 
које се пријављује. 

Лице које прима пријаву коју је испунило лице 
које се пријављује дужно је податке из пријаве 
упоредити (сравнити) са подацима из личне исправе 
лица које се пријављује. 

Пријава мора бити попуњена читко, а поро-
дично и рођено име лица које се пријављује одно-
сно одјавЈБЛпе мора бити исписано штампаним сло-
вима. 

Члан 15 
Пријаве се подносе општинском органу уну-

трашњих послова. 
У местима у којима не постоји општински ор-

ган унутрашњих послова, пријаве се могу подно-
сити и станици Народне милиције. 

Станица Народне милиције дужна је примљену 
пријаву доставити органу који води евиденцију о 
пријављеним лицима. 

У местима у којима се налазе седишта среских 
народних одбора пријаве се могу подносити секре-
т а р у ату за унутрашње послове среског народног 
одбора 

Члан 16 
Ако пријаву боравка не подноси лице које се 

пријављује, службеник који прима пријаву утвр-
диће легитимисањем идентитет лица које подноси 
пријаву, а на полеђини пријаве означиће његово 
име, адресу и број личне карте. 

Члан 17 
Лице које пријављује пребивалиште дужио је 

приликом при ј ављивања поднети на увид и потврду 
о извршеном одјављивању у месту ранијег преби-
валишта, ако у томе месту постоји обавеза пријав-
љивања пребивалишта. 

Лице које пријављује пребил ал иште, а не по-
каже потврду из предњег става, дужно је исту 
накнадно поднети на увид у року који му одреди 
орган код кога се врши пријављивање. 

Члан 18 
Службеник органа унутрашњих послова који 

прими пријаву, издаће о томе подносиоцу пријаве 
потврду на одређеном делу обрасца пријаве. 

ТП ВОЂЕЊЕ КЊИГЕ ГОСТИЈУ 
Члан 19 

Угоститеља^ предузећа за смештај и приватна1 

лица којима је издата дозвола за пружање услуге 
смештаја уз наплату, дужна су водити књигу го-
стију, у коју ће уписивати свако лице које приме 
на становање. 

Књига из претходног става води се према обра-
сцу бр. 4, који је саставни део овог правилника, а 
мора бити повезана, прошивена и пагинирана. 

Књигу гостију на првој страни оверава општин-
ски орган унутрашњих послова. У овери ће се на-
значити колико листова и страна садржи књига. 

Подаци у књигу гостију уносе се из пријава. 
Попуњене књиге гостију предају се општинском 

органу унутрашњих послова. 

IV- ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ 
ЛИЦИМА 
Члан 20 

Евиденција о пријављеним лицима састоји се 
од евиденције о стално настањеним лицима и еви-
денције о лицима пријављеним за боравак. 

Члан 21 
Евиденцију о стално' настањеним лицима води 

секретариј ат за унутрашње послове среског народ-
ног одбора. 

Евиденцију о лицима пријављеним за боравак 
води општински орган унутрашњих послова. 

Републички државни секретари јат за унутра-
шње послове може одредити да се у свим или само 
у одређеним местима води евиденција о стално на-
стањеним лицима — код општинског органа уну-
трашњих послова, односно евиденција о лицима 
пријављеним за боравак — код секретаријата за 
унутрашње послове среског народног одбора. 

1. Евиденција о стално настањеним лицима 
Члан 22 

Евиденција о стално настањеним лицима води 
се по систему картонског регистра. 

Члан 23 
На основу поднете пријаве пребивалишта попу-

њава се за свако лице посебан картон. Картон мора 
садржавати исте податке које садржи образац при-
јаве пребивалишта. 

Службеник који попуњава картон дужан је 
својим потписом оверити тачност унетих података 
и ставити датум кад је картон устројен. 

После попуњавања картона пријава се уни-
штава. 

Члан ?4 
' Картони стално настањених лица (лица с при-

јављеним пребивалиштем) воде се по 'азбучном од-
носно абецедном реду, према почетном слову поро-
дичног имена. 

Картони са истим породичним именом слажу 
се према почетном слову рођеног имена. Ако је по-
родично и рођено име исто, картони се слажу према 
рођеном имену оца, а ако се и оно поклапа — према 
датуму рођења нријављеног лица. 

За лица са страним именом попуњаваће се два 
картона, у које се уноси породично и рођено име 
пријављеног лица према изговору и према страном 
правопису. Тако исписани картони слажу се сваки 
на одговарајуће место у картотеци, а на сваком од 
њих се означава да постоји и други примерак кар -
тона, и име под којим је та ј картон сложен у кар-
тотеци. 

Члан 25 
Лице које промени име дужно је ову промену 

писмено пријавити општинском органу унутрашњих 
послова. Пријава се мора поднети у року од осам 
дана од дана извршене промене. 

Кад орган унутрашњих послова који такво лице 
води у евиденцији о стално настањеним лицима 
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прими пријаву о промени имена, попуниће за то 
лице нови картон оа промењеним именом и уложиће 
га у картотеку, а на ранијем картону ће констато-
вати промену имена. 

Члан 26 
Промена стана се убележава у картон на основу 

примљене пријаве промене стана. 
Кад промена стана буде убележена у картон^ 

пријава промене стана се уништава. 

Члан 27 
Картони стално настањених лица морају се 

чувати најмање 10 година. 

2. Евиденција о лицима пријављеним за боравак 

Члан 28 

Евиденција о лицима обавезним на при јао ./Би-
вања боравка води се тако што се пријаве којима 
се та лица пријављују слажу по азбучном односно 
абецедном реду, на начин предвиђен у члану 24 
овог правилника. 

Члан 29 
Кад се боравак одјави, на обрасцу пријаве бо-

равка уписује се у одређену рубрику датум одјаве 
и место у које је од јављено лице отишло. 

Кад се у пријаву унесу подаци о извршеном 
одјављивању, одјава се уништава. 

Члан 30 
Пријаве боравка на којима је уписана одјава 

при јављеног лица издвајају се и посебно слажу на 
начин предвиђен у члану 24 овог правилника 
(мртва картотека боравка). 

На исти начин се поступа и са пријавама лица 
која пропусте да се одјаве, па се до сазнања о њи-
ховом одласку из боравишта дође путем провере 
службеника органа унутрашњих послова. 

Члан 31 
Пријаве боравка издвојене у мртву картотеку 

чувају се најмање шест месеци. 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32 

Новчаном казном до 10.000 динара казниће се 
за прекршај: 

. 1) лице које у угоститељском предузећу врши 
пријем гостију, као и приватно лице које врши 
услугу смештаја уз наплату, ако не вода или неу-
редно води књигу гостију из члана 19 овог правил-
ника; 

2) лице обавезно на подношење пријаве по чл. 
10 и 11 овог правилника, ако у року предвиђеним 
овим правилником не поднесе пријаву РГЛИ ако под-
несе пријаву са подацима који не одговарају пода-
цима из личне исправе (личне карте) при јављеног 
лица. 

Члан 33 
Новчаном казном до 5.000 динара казниће се 

за прекршај: 
1) лице обавезно на подношење пријаве из чла-

на 9 овог правилника, које не поднесе пријаву или 
је не поднесе у року предвиђеном овим правил-
ником: 

Број 9 — Страна 223 

, 2) лице које у пријаву унесе неистините по-
датке; 

3) лице које у року прописаном овим правила 
ником не пријави промену имена (члан 25). 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 34 

Овим правилником се замењују одредбе о при-
јављивању пребивалишта и боравка из Уредбе о 
пријављивању боравка („Службени лист ФНРЈ", брц 
39/50 и 28/52) а његовим ступањем на снагу пре-
стаје да важи Наредба о пријављивању пребивам 
лишта и боравка („Службени лист ФНРЈ", бр. 62/52). 

Члан 35 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1523/1 
15 јануара 1959 године 

Београд 
? Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

Образац бр. 1 
(формат 148 X 210 мм) 

ПРИЈАВА-ОДЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА 

Место улица бр. —̂  
Име станодавца -

1 

1 
И

м
е Породично (за удате 

и удове и девојачко) 

1 
И

м
е 

Рођено 

2 Име оца 1 

Дан, месец и година 

3 

Ро
ђе

н Место, срез и народ-
на република (за ли-
ца рођена у ино-
странству — држава) -

4 Занимање \ 

5 Број личне карте и 
од кога је издата 

6 
Раније пребивалиште 
и адреса (попунити 
само у пријави) 

-

7 Куда одлази (попуни-
ти само у одјави) 

(Непотребно прецртати) 
Подносилац 

у пријаве-одјаве, 
1(95— године — 

Потврда о пријему пријаве-одјаве пребивалишта 

За рођен — 

који-а пријављује-одјављује пребивалиште у 
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улица бр. — 

У 
195— године 

Потпис службеника, 

(Непотребно прецртати) 

Образац бр. 2 
(формат 140 X 245 мм) 

ПРИЈАВА БОРАВКА 

Место улица бр. — 
(Име станодавца 
Хотел, болница и сл. 

ОДЈАВА 
Дана 
За место 
Срез 

1 

И
м

е ј Породично (за удате и 
1 удове и девојачко) 

И
м

е 

Рођено 

2 Име оца ! 

Дан, месец и година 

3 

Ро
ђе

н 

1 
Место, срез и народна 
република (за лица ро-
ђена у иностранству — 
држава) 

4 Занимање 

5 Број личне карте и од 
кога је издата 

б 
Адреса сталног станова-
л а (место, улица и број 
и народна република) 

У Подносилац пријаве, 
196— године 

Потврда о пријему 
пријаве боравка 

За 
рођен год. у 

срез 
Именовани је пријављен у 
месту 
улица бр. — 

195— година 
(М. П.) 

Потпис службеника, 

Одлази у 
НР 

срез 

Подносилац одјаве, 

Место 

Образац бр. 3 
(формат 125 X 150 мм) 

ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ СТАНА 
улица бр. — 

спрат 
број стана 

Л
иц

а 
ко

је
 с

е 
пр

иј
ав

-
љ

уј
е 

1 1 
Б

ра
чн

ог
 

др
уг

а  
; 1 

1 Ф 
Породично (за удате и 
удове и девојачко) 

Рођено 1 
2 Име оца 1 

Дан, месец и година ј 

3 

Ро
ђе

н 

Место, срез и народна 
република (за лица ро-
ђена у иностранству — 
држава) 

4 
Улица и број, спрат и 
број досадашњег стана 
у истом месту 

Датум 196— године 
Подносилац пријаве, 

Потврда о пријему пријаве промене стана 
Примљена је пријава промене стана за 

рођен године, са 
станом у улици 
У 

број 

196— године 
Потпис службеника, 

Образац бр. 4 
(формат 297 X 210 и 
21)7 X 420 мм) 

0 Потврда о 
пријему одјаве 

боравка 

Одјава је преда-
та дана 

196— године 

(М. П.) 

Потпис 
службеника, 

ОДЈАВА БОРАВКА 
За — рођ. : 
у — срез 
који је био пријављен за боравак дана 
у месту улица бр. — 

195— године 

1 Редни број 

Дан, месец и година доласка 

Дан, месец и година одласка 

Број собе 

Породично и рођено име 

1 Место 
Рођења 

Дан, месец и година 
Рођења 

1 Занимање 

Народност 

Др,ж ављ а н ств о 

Брачно стање 

Пребивалиитте 

Одакле је дошао 

! 1 Имена чланова породице који 
су заједно отсели 

За југословенске др-
жављане Исправе 

и ко их 
је издао 

1 - За странце 

Исправе 
и ко их 
је издао 

Примедба 
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149. 
На основу члана 119 Закона о органима уну-

трашњих послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
30/56), савезни Државни секретаријат за унутра-
шње послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О БОРАВКУ И КРЕТАЊУ СТРАНАЦА 

I Опште одредбе 

Члан 1 
Странац може привремено боравити или се 

стално настанити на територији Југославије само 
ако је за то добио дозволу органа надлежног по 
одредбама овог правилника. 

Странац који привремено борави или је стално 
настањен на територији Југославије, мора бити при-
јављен по прописима о пријављивању боравка и 
одредбама овог правилника. 

Члан 2 
Као странац у смислу овог правилника сматра 

се свако лице које није југословенски држављанин. 

II Боравак странаца 

Члан 3 
Странац који дође у Југославију са уредном 

путном исправом и улазно-излазном визом надле-
жног претставништва Југославије, може привре-
мено боравити у земљи 30 дана, рачунајући од 
дана преласка границе. Издата улазно-излазна виза 
на путној исправи сматра се дозволом привременог 
боравка. 

Ако рок важења визе истиче пре истека рока 
из претходног става, странац може боравити на те-
риторији Југославије само до истека рока важења 
визе. 

Члан 4 
Рок привременог боравка из претходног члана 

може продужити секретару ат за унутрашње по-
слове народног одбора среза на чијем подручју 
странац бораве. 

Продужење привременог боравка може се одо-
брити најдуже до 60 дана. 

Привремени боравак преко 60 дана, а најдуже 
до.б месеци, секретаријат среског народног одбора 
за унутрашње послове може одобрити само уз прет-
ходну сагласност републичког државног секрета-
ријата за унутрашње послове. 

Продужење приврженог боравка одобрава се 
стављањем забелешке о томе на путној исправи. 

Странац који жели да продужи привремени 
боравак дужан је за то поднети писмени захтев 
надлежном органу пре истека рока одобреног при-
временог боравка. 

Члан 5 
У циљу запошљавања или школовања странац 

може доћи у Југославију на основу путне исправе 
и визе предвиђене у члану 3 став 1 овог правил-
ника. 

Странац може боравити у Југославен у циљу 
запошљавања или школовања само на основу до-
зволе гтривременог боравка, коју издаје савезни 
Државни секретари јат за унутрашње послове. 

У дозволи из претходног отава одређује се рок 
до кога је странцу одобрен привремени боравак на 
територији Југослвије . Овај рок може, на захтев 
странца, продужити савезни Државни секретари јат 
за унутрашње послове. 

Дозволу из става 2 овог члана странац је дужан 
носити при себи и показати је на захтев службе-

ника органа унутрашњих послова овлашћеног да 
легитимише грађане. 

Ако дозволу привременог боравка изгуби или 
ако му је она уништена или нестала, странац је 
дужан одмах то пријавити и затражити дупликат 
дозволе од органа који је ту дозволу издао. На ду-
пликату се мора изрично означити да је дупликат. 

Дозвола привременог боравка за странце, из 
става 2 овог члана, издаје се на обрасцу А, који ^е 
отштампан уз" овај правилник и чини његов са-
ставни део. 

Члан 6 
За странца који се налази у пословним или 

другим односима са којим домаћим органом, уста-
новом или организацијом, дозволу привременог бо-
равка, односно продужење боравка, може тражити 
тај орган, установа односно организација. Дозволу 
привременог боравка за странце може тражити и 
југословенски држављанин који за то има интереса. 

У захтеву којим се тражи продужење привре-
меног боравка (члан 4) односно дозвола привреме-
ног боравка за странце (члан 5) морају се навести 
разлози због којих се тражи боравак на територији 
Југославије. 

Члан' 7 
Странац који пролази преко територије Ј / го -

славије са пролазном (транзитном) визом, не може 
се задржати у земљи у циљу боравка. 

У изузетним случајевима, а нарочито^ кад по-
стоје сметње за даље путовање, може се одобрити 
привремени боравак и странцу из претходног става. 

Привремени боравак одобрава секретари јат сре-
ског народног одбора за унутрашње послове. О томе 
се ставља забелешка на путној исправи странца. 

Члан 8 
Странац се може стално настанити на терито-

рији Југославије ако је за то добио одобрење од 
савезног Државног секретаријата за унутрашње по-
слове. 

Странцу који долази у Југославију у циљу стал-
ног настањења, претставништво Југославије може 
издати путну исправу односно улазну визу на пут-
ној исправи само по претходном одобрењу савезног 
Државног секретаријата за унутрашње послове. 

Странцу коме је одобрено стално настањење на 
територији Југослава е, издаје се лична карта за 
странце на обрасцу Б, који је отштампан уз оваЈ 
правилник и чини његов саставни део. 

Члан 9 
Странцу који је прогоњен због залагања за де-

мократска начела, национално ослобођење,' права 
народа или слободу научног и културног рада може 
се одобрити уточиште (азил) у Југославен. 

Решење о давању уточишта доноси савезни Др-
жавни секретару ат за унутрашње послове. 

Давањем уточишта странцу се одобрава Стално 
настањење на територији Југославије и издаје лич-
на карта за странце. 

Члан 10 
Привремени боравак односно стално настањење 

на територији Ј у г о с л в и ј е неће се одобрити странцу: 
1) коме је отказан боравак у земљи због злоу-

потребе гостопримства; 
2) који ради против интереса или безбедности 

Југославије; 
3) који је осуђен на протеривање из земље или 

против кога је одређена заштитна мера удаљења 
са територије Ју гос лави је — за време за које су 
ове мере изречене; 

4) који је осуђен у Југославен као ратни зло-
чинац. 
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Надлежни орган може ускратити одобрење за 
привремени боравак односно стално настањење и 
странцу који није навео оправдане разлоге за бо-
равак на територији Југославије. или који је ка -
жњаван за теже прекршаје царинских или деви-
зних прописа, или који је у захтеву за одобрење 
боравка односно сталног настањења дао нетачне по-
датке. 

Одобрење привременог боравка односно стал-
ног настањења може се ускратити странцу који је 
радио против интереса или безбедности Ју гос лави је. 

Члан 11 
Страном држављанину који борави на терито-

рији Југославије може се отказати даљи боравак 
у земљи. 

О отказу боравка решење доноси секретари јат 
среског народног одбора за унутрашње послове на 
чијем подручју странац борави, пошто претходно 
за то добије сагласност републичког државног се-
кретаријата за унутрашње послове. Ово решење 
могу донети и савезни и републички државни се-
кретари јат за унутрашње послове. 

Решење о отказу боравка странцима из члана 5 
овог правилника доносе савезни Државни секре-
тари јат за унутрашње послове. 

У решењу о отказу боравка странцу се одре-
ђује рок до кога мора напустити територију Југо-
славије. При одређивању овог рока мора се узети 
у обзир време које је странцу потребно за свршавање 
најнужнијих послова V вези са напуштањем земље. 

Члан 12 
У решењу којије се не уважава захтев странца 

за одобравање привременог боравка односно проду-
жење привременог боравка или сталног настањења, 
као и у решењу којим се странцу отказује даљи 
боравак у земљи, не мора бити дато образложење, 
сагласно члану 2 одељак I тачка 4 Уредбе о ускла-
ђивању одредаба о управном .поступку из прописа 
бивше Владе ФНРЈ, Савезног извршног већа и са-
везних органа управе са Законом о општем управ-
ном поступку („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57). 

III Пријављивање странаца 
Члан 13 

Одредбе важећих прописа о пријављивању пре-
бивалишта, промене1 пребивалишта и стана, као и 
о пријави и одјави боравка, прописане за јутосло-
венске држављане, важе и за странце, уколико овим 
правилником није друкчије одређено. 

Члан 14 
"трави држављанин који борави или је стално 

настањен на територији Југославије, мора бити 
пријављен, без обзира на место у коме борави од-
носно у коме има пребивалиште. 

Боравак у циљу ноћног одмора мора се прија-
вити и кад у једном месту траје краће од 24 часа. 

Члан 15 
Странац који дође у Југославију мора бити при-

јављен у року од 48 часова по преласку границе, 
односно најдоцније у року од 24 часа по доласку 
у место боравка. 

Члан 16 
Евиденцију о странцима који бораве или су 

стално настањени на територији Ју гос лави је, води 
секретари јат среског народног одбора за унутрашње 
послове. 

Орган који прими пријаву или одјаву за стран-
ца, дужан је без одлагања доставити надлежном 
секретари јату среског народног одбора за унутра-
шње послове. 

Члан 17 
Образац пријаве и одјаве за странце прописује 

савезни Државни секретари јат за унутрашње по-
слове. 

IV Кретање странаца 
Члан 18 

Странац се може слободно кретати на терито-
рији Југославије и "мењати место боравка као и 
југословен ски држављанин.4 У места у која је при-
ступ забрањен или ограничен, странац може дола-
зити и боравити под условима одређеним у посеб-
ним прописима. 

Члан 19 
Странац који без уредних исправа дође у Југо-

славију, а не буде враћен преко границе, сместиће 
се у одређено место све док не наступи могућност 
његовог враћања преко границе. Ово место странац 
не сме напустити без одобрења надлежног органа, 
осим у случају кад одлази из земље. 

Место у које ће се смештати странци из прет-
ходно,г става, одређује савезни Државни секрета-
ри јат за унутрашње послове. 

V Странци који уживају дипломатски имунитет или 
конзуларни статус 

Члан 20 
Одредбе овог правилника о боравку и пријав-

љивању странаца не односе се на лица која ужи-
вају д и п л о м а т е ^ имунитет или конзуларни статус, 
на шефове страних држава, министре иностраних 
послова страних држава, чланове изванредних иза-
сланстава страних држава, као и на чланове прат-
ње ових лица. 

Члан 21 
Чланове дипломатског кора, чланове конзулар-

ног кора и чланове иностраних изасланстава који 
у Југославији уживају дипломатски имунитет или 
конзуларни статус, сталне службенике дипл омет-
ених и конзуларних претставНиштава или сталних 
иностраних изасланстава, као и чланове ужих по-
родица ових лица, пријављује Државном секрета-; 
ри јату за иностране послове претставништво одно-
сне државе. Доведена послуга шефова дипломат-
ских мисија пријављује се на исти начин, под 
условом реципроцитета. Свим овим лицима Др-
жавни секретаријат за иностране послове издаје 
дипломатске односно конзуларне личне карте, од-
носно личне карте за службенике страних прет-
ставништава. 

Страни држављани наведени у предњем ставу 
одјављују се код Државног секретаријата за ино-
стране послове преко претставништва своје др-^ 
жаве. Потврду одјаве Државни секретари јат за 
иностране послове уписује у њихову путну исправу,. 

Други страни држављани који са дипломатском 
путном исправом и дипломатском визом Ју гос ла -
ви је, и страни држављани који са службеном пут-
ном исправом привремено бораве на територији Ј у -
гослав^ е, морају бити пријављени и одјављени у 
смислу члана 13 овог правилника. 

Члан 22 
Шефови страних држава, министри иностра-

них послова страних држава, чланови изванреднИх 
изасланстава страних држава, као и чланови прат-
ње ових лица, не пријављују се кад дођу на тери-
торију Ју гос лави је. 

VI Казнене одредбе 
Члан 23 

Новчаном казном до 20.000 динара казниће се 
за прекршај: 

Ф 
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1) странац коме је ускраћен или отказан бора-
вак на територији Југославије, ако земљу не на-
пусти у одређеном року; 

2) странац који не напусти територију Југо-
с л а в ^ е до истека рока дозволе привременог бо-
равка; 

3) странац који без одобрења надлежног органа 
напусти место боравка одређено по члану 19 овог 
правилника; ^ 

4) странац који са транзитном визом пролази 
преко територије Југослава е, ако се у земљи за-
држи у циљу боравка без одобрења надлежног ор-
гана. 

VII Завршне одредбе 

Члан 24 

Овим правилником замењују се одредбе о бо-
равку и кретању странаца из Уредбе о пријављи-
вању боравка („Службени лист ФНРЈ", бр. 39/50 и 
28/52). 

Члан 25 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

об јав д а в а њ у у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1523/1 
15 јануара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

Образац А 
(формат 90X140 мм) 

ДРЖАВНИ' СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ФНРЈ 

Бр 

Д О З В О Л А " 
ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА ЗА СТРАНЦЕ 

За 

држављанина 

У 

рођ. 
по занимању 

дозвољава се боравак на територији Југославије од 
до у 

циљу 
По тражењу -
издата од стране 

(М. П.) 
195— 

Страна 2 

Федератотна Народна Република Југослав^ а 

Народни одбор среза 

Секретари јат за унутрашње послове 
Серија бр. — ! . ^ , 
Рег. број 
Број и датум радничке књижице — 
Рок важности личне карте до — 

Страна 3 
Ф о т о г р а ф и ј а 

(Својеручни потпис) 
отисак десног кажипрста 

Страна^ 4 и 5 

(породично, за удате жене и девојачко, и рођено име) 
Име оца 

Р о ђ е њ е 
Дан, месец и година 
Место , 
Срез 
Држава 
Држављанство 
Занимање 
Брачно стање 

П р е б и в а л и ш т е 
Место 
Срез 
Ближа адреса 

Висина (раст) 
Лице 
Коса 
Очи 

Страна 6 и 7 
. нос — 

уста — 
— — бркови 
— брада — 

Особени знаци 
Датум 

(М. Пг) Начелник, 

Страна 8 
Важност личне карте продужује се до 

(М. П.) Потпис, 

Важност личне карте продужује се до 
Потпис службеника, 

(М. П.) Потпис, 
Напомена: Дозволу боравка предати погранич-

ним органима приликом изласка из 
ЈугославИје. 

Кетагаие: регтАб с!е вбјоиг г е т е Љ е аих аг-
@апез ЈгопФаИегб 1ог8 (Зе 1а богМе ^е 
УооЈ^об1а\г1е. 

Важност личне карте продужује се до 

(М. П.) Начелник. 

Образац Б 
(формат 56X88 мм) 

Страна 1 -
ЛИЧНА КАРТА 

ЗА СТРАНОГ ДРЖАВЉАНИНА 

Страна 9 
Важност личне карте продужује се до 

(М. П.) Потпис, 
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Важност личне карте продужује се до 

(М. П.) Потпис, 

Важност личне карте продужује се до 

(М. П.) 

Страна 10 
Промене одлучне за идентитет 

Потпис, 

Датум 
(М. П.) Потпи-с, 

Промене одлучне за идентитет 

Датум 
(М. П.) Потпис, 

Промене одлучне за идентитет 

Датум 
(М. П.) Потпис, 

Место 
Срез 
Улица и бро1 
Датум 

Страна 11 
Промена пребивалишта 

(М. П.) Потпис, 

Место 
Срез — — 
Улица и број 
Датум 

Промена пребивалишта 

(М. П.) Потпис, 

Место 
Срез — 
Улица и број 
Датум — 

Страна 12 
Промена пребивалишта 

(М. П.) Потпис, 

Место 
Срез — , — . 
Улица и број 
Датум 

Промена пребивалишта 

(М, П,) Потпис, 

Место 
Созз ,-
Улица и број 
Датум . , ^ — г т 

Страна 13 
Промена пребивалишта 

П.) Потпис, 

Промена прзбивалишта 
Место — 
Срез 
Улица и број 
Датум 

(М. П.) 

Страна 14 и 15 
Напомена: 

Страна 16 
Спољна страна корице. 

Потпис, 

150. 

На основу члана 119 Закона о органима уну^ 
трашњих послова („Службени лист ФНРЈ", бр^ 
30/50), савези^ Државни секрет ари јат за унутра-
шње послове издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ГАРАНТНИМ ПИСМИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ УЛА-
ЗНИХ ВИЗА СТРАНЦИМА КОЈИ У ЈУГОСЛАВИ-

ЈУ ДОЛАЗЕ У ПРИВАТНУ ПОСЕТУ 
1. Страном д р ж а в љ а н и ^ који у Југославију 

долази у циљу приватне посете претставништво 
Ф Н Р Ј може на путној исправи издати улазну визу, 
ако је лице коме странац долази у посету дало ове-
рену писмену из јаву да гарантује за трошкове бо-
равка странца у Ј у г о с л а в е н и за трошкове њего-
вог одласка из Ј у г о с л в и ј е . 

Као приватна посета из претходног става не 
Сматра се долазак странца у Југославију у циљу 
туристичком, пословном, ради запошљавања, сту-
дирања и слично. 

2. Писмену из јаву из претходне тачке оверава 
секретари јат за унутрашње послове народног одбо-
ра среза на чијем подручју има пребивалиште лице 
коме странац долази у посету. 

Ако лице које из јаву да је у погледу свог имов-
ног стања не пружа довољно гарантије да може 
поднети трошкове боравка и одласка странца, над-
лежни орган ће одбити да овери исправу и о томе 
ће издати о б р а з л о ж е н решење. 

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

Бр. 4827/1 
25 фебруара 1969 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

151. 
На основу члана 2 став 3 Уредбе о посебном 

додатку за девизне инспекторе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 6/59), савезни Државни секретаријат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О СЛУЖБАМА КОЈЕ СЕ ИЗЈЕДНАЧУЈУ СА 
СЛУЖБОМ У ДЕВИЗНОМ ИНСПЕКТОРАТУ У 
ПОГЛЕДУ ПРИЗНАВАЊА СТАЖА ИЗ ЧЛАНА 
2 СТАВ 1 УРЕДБЕ О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА 

ДЕВИЗНЕ ИНСПЕКТОРЕ 

1. Са службом у Девизном инспекторету у по-
гледу признавања стажа из члана 2 став 1 Уред-
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бе о посебном додатку за девизне инспекторе из-
једначују се следеће службе: 

1) у државној управи и банкама — рад на 
пословима девизно-спољнотрговинске контроле, рад 
на пословима платног промета са иностранством 
по робном и неробном основу, рад на девизно-
правним пословима, као и рад на пословима фин 
нансиске ревизије у ^бившим министарствима ф и -
нансија и министарствима за послове народне при-
вреде; 

2) у установама са самосталном финансирањем 
— рад на пословима ревизије у заводима за ре-
визију; 

3) у привредним организацијама и коморама — 
рад на девизно-спољнотрговинским пословима. 

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

Бр. 18-4570/1 
16 фебруара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

152. 

На основу члана 55 Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/57 и 48/58), савезни Државни секрета-
р и ; ^ за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАНАТ-
СКИХ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ 
БАВЕ ВРШЕЊЕМ ЗАНАТСКИХ И ГРАЂЕВИН-

СКО-ЗАНАТСКИХ УСЛУГА 

1. У Наредби о одређивању занатских привред-
них организација које се баве вршењем занатских 
и грађевинско-занатских услуга („Службени лист 

'ФНРЈ", бр. 4/59) у тачки 2 додаје се нови став 4, 
који гласи: 

„Као занатске привредне организације из става 
1 под 11, 12, 13, 14, 17 и 18 ове тачке сматрају се и 
занатска предузећа и радње који се баве израдом 
дечје конфекције односно дечје обуће ако је више 
ол половине радника привредне организације за-
послено на изради дечје конфекције односно дечје 
о^уће, као и занатска поелузећа и радње који се 
баве вршењем услуга и израдом дечје одеће одно-
сно дечје обуће ако је више од половине радника 
привредне организације запослено на тим посло-
ВИМа."' 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у Службеном ЛИСТУ ФНРЈ", а пр.имењиваће 
се од 1 јануара 1959 године, као и на завршне ра-
чуне привредних ооганизација за 1958 годину. 

Бр. 12—1214/2 
23 фебруара 1959 године 

Београд 

153. 
На основу члана 34 став 1 тачка 1 Уредбе о 

спољнотрговинском пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 25/55), у вези са чланом 7 одељак I став 
А под а) тачка 1 алинеја 3 Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58). уз 
сагласност савезног Државног секретаријата за по-
слове робног промета и секретаријата Савезног из-
вршног већа за индустрију и за пољопривреду и 
шумарство, Комитет за спољну трговину издате 

Н А Р Е Д Б У 
О РЕГУЛИСАЊУ ИЗВОЗА ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
1. Следећи производи могу се извозити само 

на основу посебног одобрења за извоз које изд? е 
претседник Комитета за спољну трговину уз са-
гласност савезног Државног секретаријата за по-
слове робног промета и Секретаријата Савезног 
извршног већа за индустрију односно Секретари!ата 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство, према томе у чија делокруг спада од-
носна привредна грана, и то: 

а) и н д у с т р и ј и производи: 
из гране ИЗ (Производња и прерада нафте): 

сирова нафта; 

из гране 114 (Црна м е т а л у р г а ) : 
старо гвожђе, 
отпаци гвожђа, 
стари машински лив,' 
бело и сиво сирово гвожђе, 
сипови челик, 
лимени свих врста; 

из гране 115 (Обојена м е т а л у р г а ) : 
феромолибден, 
калцијум молибдат, 
концентрат молибдена, 
феооволфрам, 
селен, 
електролитни бакар, 
сирови цинк, 
отпаци, остаци (згуре) бакра 
и бакарних легура; 

из гране 120 ((Хемиска индустрија): 
сумпорна киселина, 
вештачка ђубрива свих врста, 
плави камен, 
електролитни натри-јум хидроксид; 

из гране 123 (Индустрија дрвењаче, целулозе и 
папира):, 

папири и картони свих врста (укључујући 
ту и отпатке), 

сем цигарет-папира и натрон-папира; 
из гране 125 (Индустрија коже и обуће): 

сирова ситна кожа, сирова крупна кожа; 
из гране 127 (Прехранбена индустрија)' 

све врсте брашна, 
маст, 
масло, 
сало, 
лој. 
шећер, 
млеко у праху; 

из гране 313 (Експлоатација шума): 
сбловина, 
јамско дрво, 
огревно дрво четинара и кестена, 
целулозно Дрво четинара, 
танинско дрво кестена; 

Замењује 
Државног секретара 
за послове финансгга 

Државни потсекретар, 
Зоран Полин, с. р. 
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б) пољопривредни производи: 

из гране 211 (Ратарство): 
пшеница, 
раж, ' 
наполица, 
соја, 
уљана репица, 
сунцокрет; 

из гране 214 (Сточарство): 
ждребад и месо од ждребади, ^ 
телад жива. 

2, Следећи производи могу се извозити само у 
оквиру годишњег програма извоза тих производа 
донетог од Комитета за спољну трговину, и то на 
основу посебног одобрења за извоз које издаје 
претседник Комитета за спољну трговину: 

а) и н д у с т р и ј и производи: 

из гране 114 (Црна м е т а л у р г а ) : 
челичне гредице; 

из гране 115 (Обојена м е т а л у р г а ) : 
ваљани и вучени производи од бакра и 

бакарних легура, 
алуминијум у блоку, 
жива, 
отпаци и остаци (^гуре) обојених метала, осим 

отпадака и остатака (згура) бакра и ба-
карних легура; 

из гране 116 (Неметали): 
равно стакло — прозорско; 

из гране 117 (Металопрерађивачка индустрија): 
ексери; 

из гране 122 (Дрвна индустрија): 
резана грађа четинара; 

из гране 123 (Индустрија дрвењаче, целулозе и 
папира): 

натрон-папир; 

из гране 124 (Текстилна индустрија): 
памучне и цел-тканине; 

из гране 125 (Индустрија коже и обуће): 
доња кожа, ^ 
кожна обућа; 

из гране 126 (Индустрија гуме): 
гумена обућа; 

из гране 127 (Прехранбена индустрија): 
маслац, 
крвно брашно, 
рибље брашно, 
комбинована, концентрована сточна храна, 
резанци од шећерне репе, " 
уљане погаче и уљане сачме, сем рицинусо-

вих и макових погача и сачми и ланених 
погача и сачми добивених прерадом од 
увезеног ланеног семена, 

мекиње, 
смрзнута ја ја — меланж; 

б) пољопривредни производи: 
из гране 211 (Ратарство): 

кукуруз, 
јечам, 
овас, 
уродица, 
пасуљ, 
црни лук, 
арпаџик; 

из гране 214 (Сточарство): 
жива говеда, 
говеђе и телеће месо, 
живе свиње, 

свињско месо, 
ј а ј а у љусци. 

3. Одобрења за извоз издата на основу тач. 2 
и 6 Наредбе о регулисању извоза одређених про-
извода („Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/57, 11/58 и 
31/58) остају на снази до истека рокова из тих 
одобрења. 

4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о регулисању извоза одређених про-
извода („Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/57, 11/58 
и 31/58). 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

П. Бр. 1114 
27 фебруара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с. р. 

154.' 

На основу тачке 1 став 4 Одлуке о обрачуна-
вању разлике у ценама при увозу и извозу („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 6/58 и 23/58), у 
вези са чланом 7 одељак I став А под а) тачка 3 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58), уз сагласност савезног Државног 
секретаријата за послове финансија и савезног 
Државног секретаријата за послове робног промета, 
Комитет за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ 6 КОЕ-
ФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ РАЗЛИКЕ 
У ЦЕНАМА ПРИ ИЗВОЗУ И УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
1. У Наредби о коефицијентима за обрачуна-

вање разлике у ценама при извозу и увозу одре-
ђених производа и услуга („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 21/57 и 29/58) врше се следеће измене и допуне: 

1) У тачки I одељак Б у грани 114— Црна ме-
та луррија, текстови редних бројева 4, 5, 6, 7, 20, 24̂  
25 и 26' мењају се и гласе: 

„4. Сиво сирово гвожђе — — — — — 1,20 
5. Железничке шине1") — — — — — 1,30 
6. Кра неке шине — — — — — — 1,30 
7. Носачи") — — — — — — — — 1,30 

20. Бандажи") — — — — — — — 1,50 
24. Вучена жица поцинкована") — — — 1,50 
25. П а т е н т и р а ^ и електроотпорна жица") 1,20 
26. Вучени челик") — — — — — — 1,30"; 

2) у тачки I одељак Б у грани 117 — Метало-
прерађивачка индустрија, текст редног броја 31 
мења се и гласи: 

„31. Графичке линије""), матрице за сла-
гачке и ливачке машине — — — — 1,50"; 

3) у тачки I одељак Б у грани 124 — Текстилна 
индустрија, текст редног броја 23 мења се и гласи: 

„23. Јутено предиво — — — — — 1,50"; 
4) у тачки I одељак Б у грани 128 — Индустри-

ја гуме, текст редног броја 6 мења се и гласи: 
„6. Гумени каишеви и транспортне траке") 1,50"Ј 
2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се на послове увоза закључене од тог дана. 

П. бр. 1147 
17 фебруара 1059 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с. р, 
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155. 
На основу члана 355 став 4 Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/50), Секретари јат Савезног извршног већа 
за пољопривреду и шумарство, у сагласности са 
Секретариј атом Савезног извршног већа за општу 
управу, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
-по ПРИПРАВНИЧКОМ СТАЖУ И О СТРУЧНИМ 

ИСПИТИМА СЛУЖБЕНИКА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ 
СТРУЦИ 

I Опште одредбе 
Члан 1 

Одредбе овог правилника примењују се на слу-
жбенике ветеринарске струке за звање ветеринара 
и звање ветеринарског техничара. 

Одредбе овог правилника примењиваће се и на 
службенике који су по одредбама Закона о јавним 
службеницима постављени у одговарајућа звања, а 
обавезни су да полажу прописани испит. 

II Приправнички стаж 
Члан 2 

У ветеринарској струци приправнички стаж по-
стоји за звање ветеринара и ветеринарског техни-
чара. 

Приправнички стаж траје две године 

Члан 3 
Приправници се не могу постављати на поло-

жа је и руководећа радна места. 
После годину дана стажа, приправник за звање 

ветеринара може самостално вршити стручне по-
слове. 

Члан 4 
Приправник проводи приправнички стаж на 

стручним ветеринарским пословима: у ветеринар-
ским станицама, болницама и амбулантама, у орга-
нима ветеринарске инспекције, у ветеринарско-
дијагностичким и производним установама и 
предузећима, у задружним и привредним органи-
зацијама, у већим комуналним кланицама, у 
индустриским и индустриским експортним клани-
цама, на ветеринарским факултетима, у ветеринар-
ским институтима и заводима, у Институту за 
технологију меса, у центрима за вештачко осеме-
њивање, код Државног осигуравајућег завода, као 
и у осталим службама у којима постоје послови 
из области ветеринар ств а. 

Члан 5 
т Старешина органа, установе односно организа-

ције у којој је приправник запослен, дужан је ста-
рати се да се обука приправника изводи по про-
граму који је овим правилником предвиђен и да 
му омогући да свестрано упозна послове звања за 
које се припрема. У, том циљу старешина ће одре-
дити једног од стручних службеника, који ће се 
непосредно старати о приправнику, његовој обуци 
и спремању за испит. 

Члан 6 
За време приправничког стажа приправник 

обавезно води дневник рада. 
У дневник рада приправник уноси послове на 

којима се обучавао, време трајања обуке, назив 
установе односно организације у којој је вршио 
обуку. 

Увид у дневник рада приправника врши непо-
средни старешина, који га оверава после завршеног 
приправничког етажа. 

Увид у дневник рада може вршити и стручни 
службеник одређен да се стара о обуци приправ-
н и к . 

III Стручни испит приправник 
Члан 7 

Стручни испит полаже се по програму који је 
отштампан у Додатку „Службеног листа ФНРЈ" 
и чини саставни део овог правилника. 

Стручни испит приправник може полагати по 
истеку приправничког стажа. 

Члан 8 
Писмену пријаву за полагање стручног испита, 

са дневником рада и решењем о постављењу, при-
правник подноси старешини органа, установе од-
носно организације ,у којој је запослен, а ова.ј ^е 
доставља органу код кога је образована испитна 
комисија. 

Пријаву за полагање стручног испита приправ-
ник подноси, по правилу, по завршетку приправ-
ничкот стажа, а може је поднети и на месец дана 
пре завршетка овог стажа. 

Члан 9 
Ако орган код кога је образована комисија 

утврди да кандидат испуњава услове за полагање 
стручног испита, доставиће пријаву са поданима 
испитној комисији. 

Према броју пријављених кандидата који испу-
њавају прописане услове, испитна комисија одре-
ђује рокове за полагање испита. 

О полагању стручног испита кандидата испитна 
комисија писмено обавештава на десет дана пре 
дана одређеног за полагање стручног испита. Пи-
смено ће се обавестити и онај кандидат који не 
испуњава услове за полагање стручног испита о 
томе да нема услова за полагање испита. 

IV Програм стручног испита 
Члан 10 

Стручни испит за звање ветеринара и звање 
ветеринарског техничара састоји се из општег и 
посебног дела. 

Члан 11 
Општи део стручног испита за звање ветеринара 

и ветеринарског техничара састоји се из следећих 
предмета: 

1) државно уређење; 
2) правни режим привредних организација; 
3) Закон о општем управном поступку и За^он 

о управним споровима; 
4) Закон о јавним службеницима и Закон о 

радним односима; 
9) одредбе КРИВИЧНОЈ; законика о кривичним 

делима против службене дужности; 
6) основи буџетског пословања; 
7) Закон о таксама; 
8) Уредба о канцелариском пословању и прописи 

донети на основу ње. 
Члан 12 

Посебни део стручног испита за звање ветери-
нара састоји се из следећих предмета: 

1) сточне заразне болести које се обавезно при-
јављују и узгој не болести; 

2) инвазионе болести од нарочитог економског 
значаја; 

3) хигијена намирница животињског порекла 
(теоретски и практично); 

4) сточарство, са организацијом сточарске про-
изводње и са зоохигијеном; 

5) прописи о организацији в е т е р и н а р е ^ служое, 
в е т е р и н а р е ^ прописи и прописи из судске ветерине, 
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Члан 13 

Посебни део стручног испита за звање ветери-
нарског техничара састоји се из следећих предмета: 

1) познавање и сузбијање сточних заразних, 
узгој них и инвазионих болести од већег економског 
значај,а; 

2) хигијена намирница животињског порекла 
(теп^етски и практично); 

3) техника вештачког осемешивања животиња; 
4) прописи о организацији ветеринарске службе 

и ветерииапски прописи. 

V Испитне комисије 

Члан 14 
Стручни испит приправник полаже пред испит-

ном комисијом која се образује при републичким 
управама односно републичким инсггекторатима за 
пос пове ветеринарства. 

Испитну комисију може образовати и, орга,н 
надлежан за послове ветеринарства аутономне је-
динице, уз претходну сагласност републичког органа 
управе надлежног за послове ветеринарства. 

Ако на подручју једне народне републике није 
-образована испитна комисија, стручни испит при-
правник може полагати пред испитном комисијом у 
другој народној републици. 

Ако испитна комисија није образована на под-
ручју аутономне јединице, стручни испит приправ-
ник ће полагати пред испитном комисијом у народ-
ној републици у читем се саставу налази аутономна 
јединица. 

Решење сагласно одредби става 3 овог члана 
доноси републички орган управе надлежан за по-
слове в,етериварства. 

Члан 15 
Испитна комисија састоји се од претседник, 

два члана и секретара. 
Претседник комисије, чланове и њихове заме-

нике, као и секретара, именује старешина органа 
управе народне републике односно аутономне је-

6 динице надлежног за послове ветеринарства. 
Испитна комисија може се попунити потребним 

бројем испитивача за поједине предмете. У овом 
сл-учају испитивач има иста права као и члан КО-
МИЧНО 

Члан 16 
Чланови испитне комисије иџ њихови заменици 

именују се из редова стручњака управа односно ин-
спектората за ветеринарске послове народних ре-
публика односно аутономних јединица. Чланови 
испитне комисије могу бити и стручњаци из ,других 
установа и организација. 

Члан 17 
О раду испитне комисије води се записник. 
Записник и друге административне послове у 

вези са радом комисије води секретар комисије. 
У записник се уносе општи подаци о кандидату 

који полаже испит, постављена питања на испиту 
и други подаци. 

Записник потписују: претседник, секретар, чла-
нови комисије и испитивачи који су учествовали на 
испиту. 

Записник и други материјал у вези са испитом 
чува се код органа код кога је образована комисија. 

Члан 18 
Испитивање и оцењивање преигра вника врши 

се комисиски. 
Кандидат се оцењује на основу показаног успеха 

из предмета општег и посебног дела стручног испита,: 

Члан 19 
Општа оцена даје се на основу показаног успеха 

из предмета општег и посебног дела стручног 
испита. 

Општа оцена је: „положио одлично", „положио 
врло добро", „положио" и „није положио". 

Оцена се даје већином гласова. У случају поде-
ле гласова, одлучује глас претседника комисије. 

По завршеном испиту кандидату се саопштава 
успех. 

Старешина надлежан за постављење писмено 
се обавештава о 'кандидату који није положио 
стручни испит. 

Длан 20 
х^андид^ту који је положио стручни испит из-

даје се сведочанство о положеном испиту. 
Сведочанство потписују претседник и секретар 

комисије. 
Сведочанство се издаје у дупликату, и то један 

примерак за службеника а други за његов службе-
н и ч е досије. 

Образац сведочанства прописаће Савезна управа 
за послове ветеринарства у року од петнаест дана 
по ступању на снагу овог правилника. 

Члан 21 
Кандидат који не положи испит из једног или 

из два предмета, полагаће после два месеца поправ-
ни испит из тих предмета. Ако и на поновном 
испиту не положи или се у одређеном року из 
неоправданих разлога не јави на поправни испит, 
сматраће се да није положио стручни испит. 

Кандидат који на стручном испиту добије оцену 
„није положио", може испит поновити два пута, у 
размаку од по шест месеци. 

Члан 22 
Кандидат у току испита нео-пр-авдано оду-

стане од полагања, сматраће се да стручни испит 
није положио. 

Члан 23 
Кандидат који полаже стручни испит ван места 

службовања, има право на накнаду путних трошко-
ва по прописима о путним и селидбеним трошковима 
— кад први пут полаже испит и кад први пут по-
лаже поправни испит. 

Путни трошкови падају на терет органа, уста-
нове односно организације у којој је кандидат за-
послен. 

Кандидат који из неоправданих разлога не дође 
на полагање стручног испита, или одустане од већ 
започетог полагања, нема право на накнаду путних 
трошкова. 

VI Посебни испит за признање стручне спреме за 
звање друге врсте 

Члан 24 
Службенику у звању ветеринарског техничара 

који у том звању има најмање десет година праксе 
и трипут узастопно је оцењен најбољом оценом, 
може се одобрити полагање посебног испита за 
признање стручне спреме за звање друге врсте. 

Одобрење из претходног става даје Савезна у-
права за послове ветеринарства. 

Члан 25 
Службеник коме је одобрено полагање посебног 

испита за-признање стручне спреме за звање друге 
врсте, подноси пријаву за полагање овог испита ста-
решини органа, установе односно организације код 
које је запослен, а ова ј . је доставља са потребним 
прилозима Савезној управи за послове ветеринар-
ства. 
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Члан 26 
Посебни испит за признање стручне спреме за 

звање друге врсте полаже се пред испитном коми-
сијом која се образује при Савезној управи са по-
слове ветеринарства. , 

Чланови испитне комисије именују се из редова 
истакнутих ветеринарских стручњака (професори 
универзитета, истакнути стручњаци републичких 
управа надлежних за послове ветеринарства и ве-
теринарских завода). 

Члан 27 
Посебни испит за признање стручне спреме за 

звање друге врсте полаже се по програму који се 
састоји из општег и посебног дела. 

Општи део посебног испита полаже се усмено 
и састоји се из теоретских предмета ветеринарске 
струке. 

Посебни део посебног испита састоји се из из-
раде писменог рада и из усменог испита. 

Члан 28 
Кандидат који на посебном испиту за признање 

стручне спреме за звања друге врсте не положи 
предмете из општег дела, не може полагати по-
себни део овог испита. 

Члан 29 
За израду писменог рада кандидату се да је 

потрфно време и одређује рок до кога ће рад пре-
дати комисији. 

Члан 30 
После предај,е писменог рада, комисија одређује 

рок за полагање усменог испита. 
На усменом испиту кандидат се прво испитује 

из области коју је обрадио у писменом раду. 
Члан 31 

Програм општег и посебног дела посебног испита 
за признање стручне спреме за звање друге врсте 
регулисаће се посебним прописом. 

Члан 32 
По завршеном испиту кандидат се оцењује оце-

ном „положио" или „није положио". 
Кандидату који је положио посебни испит за 

признање стручне спреме за звање друге врсте 
издаје се сведочанство о положеном испиту. 

Сзедочанство потписују: претседник, чланови и 
секретар комисије. 

Сведочанство се издаје у дупликату, и то један 
примерак за службеника, а други за његов слу-
ж б е н и ч е досије. 

Образац сведочанства прописаће Савезна управа 
за послове ветеринарства у року од 15 дана по сту-
пању на снагу овог правилника. 

Члан 33 
Кандидат који не положи посебни испит за 

при-знање стручне спреме за звање друге врсте, 
може се поново пријавити за полагање по истеку 
две године од првог полагања. Ако и други пут не 
положи овај испит, губи право на даље полагање. 

Члан 34 
Кандидат који полаже посебни испит за при-

знање стручне спреме за звање друге врсте ван 
места службовања, има право на накнаду путних 
трошкова по прописима о путним и селидбеним 
трошковима. 

УН Прелазне и завршне одредбе 
Члан 35 

Службеник ветерина-")оке струке који прелази из 
привредне или друге организације у органе државне 
управе, није дужан полагати стручни испит, и то: 
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1) ветеринарски техничар треће врсте — ако 
буде распоређен у платни разред Виши од ХИ; 

2) ветеринарски техничар друге врсте — ' ако 
буде распоређен у платни разред виши од X; 

3)- ветеринар — ако буде распоређен у платни 
разред виши од IX. 

Службеник у звању ветеринара или ветеринар-
ског техничара може бити ослобођен од полагања 
стручног испита ако има преко петнаест година 
службе у својој струци. 

Службеник у звању ветеринара или ветеринар-
ског техничара који има преко 45 година живота 
и осам до петнаест година службе у својој струци, 
може бити ослобођен од полагања стручног испита^ 

Решење из ст. 2 и 3 овог члана доноси старе-
шина надлежан за постављење, у сагласности са ко-
мисијом из члана 18 Закона о јавним службеницима. 
Овакво решење старешина може донети у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог правил-
ни кд 

Члан 36 
Службеници који су се за полагање стручног 

испита пријавили пре ступања на снагу овог пра-
вилника, полагаће стручни испит по одредбама овог 
правилника. 

Члан 37 
Испит за чин активног капетана — ветеринара 

односно активног мајора — ветеринара положен у 
Југословен ек ој народној армији по прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о Југосло-
вепској народној армији (,,Службени лист Ф Н Р Ј " , 
бр. 29/55), признаје се као положен стручни испит 
за звање ветеринара. 

Испит у ветеринарској служби положен по од-
редбама члана 171 Закона о Југословенској народној 
армији, признаје се као положен стручни испит з а 
звање ветеринара. 

Испит за чин активног капетана — ветеринара 
односно ветеринарског помоћника, положен по од-
редбама члана 76 Закона о Југословееско ј народној 
армији, признаје се као положен стручни испит за 
звање ветеринара односно за звање ветеринар^ког 
техничара. 

Члан 38 
Службеник ветерина роке струке у звању аси-

стента или стручног сарадника, а који је распоређен 
у УШ или виши платни разред, као и службених 
са завршеним ветеринарским факултетом у зв? њу 
доцента, вишег стручног сарадника, вишег научног 
сарадника или професора универзитета, није д у ж а н 
полагати стручни испит приликом преласка у слу-
жбу органа државне управе. 

Члан 39 
Ступањем на снагу ОЕОГ правилника престаје да 

в а ж и Правилник о приправничкој служби, стручним 
Ф испитима и курсевима за ветеоинар-

ске струке (.,Службени лист ФНРЈ" , бр. 39/48). 

Члан 40 
Ова ј правилник ступа на снагу даном ои .,и п л и -

вања у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 224/1 
29 јануара 1959 године 

Београд 
Сокретап 

за и шумарство, 
Славко Комчр, с. р. 
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156. 
На основу члана 48 Уредбе о катастру земљи-

шта („Службени лист ФНРЈ" , бр. 43/53 и 23/56), уз 
сагласност савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија , Савезна геодетска управа пропи-
с у ^ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДРЖАВНИ ПРЕМЕР — П И III ДЕО 

Члан 1 
Послови државног премера имају се вршити на 

начин предвиђен одредбама Правилника за д р ж а в -
ни премер — I I део (Опште одредбе о премеру и 
прописи о полигонској и линиској мрежи) и П р а -
вилника за државни премор — III део (Разграни-
чење и снимање детаља и рељефа земљишта и де-
таљни нивелман), ко ји су са прилозима објављени 
у посебном издању Савезне геодетске управе и чи-
не саставни део овог правилника. 

Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ" . 
Бр. 04—31—1 Директор 

8 јануара 1959 године Савезне геодетске управе, 
Београд Димитрије Милачић, с. р, 

157. 
На основу члана 4 став 3 тачка 4 Закона о пре-

возу на железницама („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
46/57), Генерална дирекција Југословенеких ж е л е -
зница доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ ЗА ПРЕ-
ВОЗ ПУТНИКА, ПРТЉАГА И ЕКСПРЕСНЕ РОБЕ 
НА ПРУГАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

1. У Тарифи за превоз путника, пртљага и екс-
пресне робе на пругама Југословенских железница, 
која је отштампана у издању Генералне дирекције 
Југословенских железница, а која в а ж и од 1 марта 
1957 године, у члану 6 тачка 1 став 2, накнада за 
резервисан^ седишта мења се од 50 на 100 динара. 

У истом члану тачка 5 став 2 мења се и гласи: 
„За резервисање седишта наплаћује се н а к -

нада, и то: 
200 динара, код моторних возова у којима се 

резервисање седишта врши на целом превозном 
путу: 

100 динара, код осталих возова и кола (директ-
ни:- курсних) у којима се резервисан^ седишта 
врши на целом превозном путу или само у пола-
зним станицама." 

2. Ово решење ступа на снагу по истеку 15 дана 
од дана об јављиван^ у „Службеном листу ФНРЈ" , 

Г Д Ј Ж бр. 1039/11/59 
25 фебруара 1959 године 

Београд 
Генерална дирекција Југословенских железница 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Благоје Богавац, с. р. Петар Стошић, с. р. 

158. 
На основу члана 4 став 3 тачка 4 Закона о пле-

в о м на железницама („Стпгжб^и лист ФНРЈ" , бо. 
46/57), Генерална дирекција Југословенеких ж е л е -
за мпа доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ ЗА гг^ц. 

ВОЗ РОБЕ НА ПРУГАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 
ЖЕЛЕЗНИЦА 

1. У Т а р и ф и за гтоепоз робе на пругама ЈVго-
слотзенских железница, део 3 — Тарифоке пристој-

бе, која је отштампана у издању Генералне дирек-
ци је Југословенских железница, у ивичном броју 1 
— Вагање. после текста под е) додаје се нови текст 
под ф), који гласи: 

,,ф) на колској ваги странке, па и на индустри-
еком колосеку, ако се постава и одвлачење кола 
врши Бучном снагом и особљем железнице, 

за свака кола — — — — Дин. 400.—". 
У ивичном броју 21 — Претовар, у тачки 2 до-

да ј е се нови текст под 4, ко ји гласи: 
„4) угаљ, мрки, лигнит, шљунак, песак, камен и 

туцаник, 
за 100 кг — — — — — Дин. 20.—". 

Досадашњи текст под 4 овог ивичног броја по-
стаје текст под 5. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Г Д Ј Ж бр. 1170/59 
19 фебруара 1959 године 

Београд 
Генерална дирекција Југословенских железница 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Благоје Богавац, с. р. Петар Стошић, с. р. 

159. 
На основу члана 6 Уредбе о југословенским 

стандардима, савезним прописима квалитету про-
извода и п р о и з в о ђ а ч е м спецификацијамв („Слу-
жбена лист ФНРЈ" , бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНОКОМ СТАНДАРДУ. ЗА СИГНАЛ-

НО-СИГУРНОСНУ ЖИЦУ 
1. У издању Савезне комисије за стандардиза-

цију доноси се следећи југословенски стандард: 
Челична жица за железничка сиг-

нално-сигурносна постројења. Те-
хнички прописи за израду и испо-
руку — — — — — — — — ЈТЈ5 С.В6.050 

2. Наведени југословенски стандард објављен 
је у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ова ј стандард ступа на снагу 1 јула 1959. го-
дине. 

Бр. 04—939 
25 фебруара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

160. 
На основу члана 6 Уредбе о југословенским 

стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и п р о и з в о ђ а ч е м спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА РУЧ-

НЕ АПАРАТЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

1. У и з д а т у Савезне комисије за стандардиза-
ци ју доносе се следећи југословенски стандарди: 

Ручни апарати за гашење п о ж а -
ра. Општи 'прописи — — — — — ЈТЈ8 2.С? 020 

Ручни апарати за гашење п о ж а -
ра. Апарати за мокро гашење, ти-
п,а Ућ — — — — — — — — ЈТЈ8 2.С2.025 

Ручни апарати за гашење п о ж а -
ра. Апарати за г а ш е н е пеном — — ЈХЈЗ 2.С2.030 
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Ручни апарати за гашење пожа-
ра. Апарати за суво гашење — — ЈХЈб 2.С2.035 

Ручни апарати за гашење пожа-
ра. Апарати за гашење угљендиок-
сидом — — — — — — — — ЈТЈЗ 2.С2.040 

Ручни апарати за гашење пожа-
ра. Апарати за гашење тетрахлору-
гљеником (тетра-апарати) — — — ЈТЈ8 2.С2.045 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на сна-
гу 1 јула 1959 године. 

Бр. 11—941 
25 фебруара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

161. 
На основу члана 6 Уредбе о југословенским 

стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и произвођачким спецификацијамв („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизвцију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЧЕ-
ЛИЧНЕ БОЦЕ ЗА ТЕЧНЕ ПЛИНОВЕ ПРОПАН-

БУТАН И ЗА ВЕНТИЛЕ ЗА ТЕ БОЦЕ 

1. У издању Савезне комисије за,, станд ар ди-
зачи ју доносе се следећи југословен ски стандарди: 

Челичне посуде за течне плинове. 
Заварена челичне боце за пропвн-бу-
тан, за пуњење 5, 10 и 11 кп — — ЈХЈ8 М.22.510 

Челичне посуде за течне плинове. 
Завађене челичне боце за пропан-бу-
тан, за пуњење 15, 26 и 35 кп — — ЈХЈ8 М.22.511 

Челичне посуде за течне плинове. 
Вучене челичне боце за пропан-бу-
тен, за пуњење 1 кп — — — — Ј1ЈЗ М.22.515 

Челичне посуде за течне плинове. 
Постоља за боце за пропан-бутан — ЈТЈ8 М.22.550 

Челичне посуде/За течне плинове. 
Заштитне капе за боце за пропан-бу-
тан — — — — — — — — — ЈТЈЗ М.22.555 

Челичне посуде за течне плинове. 
Усадници за боце за пропан-бутан ЈХЈ8 М.22,560 

Вентили за посуде за компримо-
ване плинове. Вентил за боце за течне 
плинове пропан-бутан. Главне и при-
кључ-не мере — — — — — — ЈХЈ8 М.С5.350 

Вентили за посуде за компримо-
ване плинове. Вентили за боце за 
течне планове пропан-бутан. Технич-
ки прописи за Израду и испоруку ЈТЈ8 М.С5.390 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стан-
дардизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на 
снагу 1 јула 1959 године. 

Бр. 11—940 
25 фебруара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

162. 

На основу тачке 5 Упутства о начину вршења 
в е т е р и н а р е ^ контроле над производњом, квалите-
том, паковањем и обележавањем меса и производа 
од меса намењених извозу у Сједињене Америчке 
Државе („Службени лист ФНРЈ", бр. 7/57), Савезна 
управа за послове ветеринарства доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ КОНТРОЛНОГ БРОЈА И СЕРИ-
СКОГ СЛОВА ЗА ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗВОЗ 
МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА У СЈЕДИЊЕНЕ 

АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ 
1. Савезна управа за послове ветеринарства од-

ређује следеће контролне бројеве и сериска слова 
за издата одобрења за извоз меса и производе од 
меса у Сједињене Америчке Државе, и то: 

1) Месној индустрији „Сљеме" из Сесвета, којој 
је издато одобрење бр. 03-238/1 од 25 фебруара 1959 
године, одређује се контролни број и сериско слово: 
,Д 8"; 

2) Фабрици саламе и конзерви „Чока" у Чоки, 
којој је издато одобрење бр. 03-67/59 од 27 фебруара 
1959 године, одређује се контролни број и сериско 
слово: ,,П С". 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 03-397/1 
28 фебруара 1959 године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за послове 
ветеринарства, 

др Сава Михајловић, с, р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 5 Уредбе о организацији Са-

ВР не комисије за нуклеарну енергију („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/59), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

НУКЛЕАРНУ ЕНЕРГИЈУ 
У Савезну комисију за нуклеарну енергију име-

нују се, и то: 

за прете ед ни ка: 
1. Александар Ранковић, потпретседник Саве-

зног извршног већа, 
за потпретседника: 

2. проф. Павле Савић, академик, професор Уни-
верзитета у Београду, 
за секретара: 

3. инж. Слободан Накићеновић, државни пот-
секретар, досадашњи секретар Савезне комисије за 
нуклеарну енергију, 

за чланове: 
4. Иван Гошњак, државни секретар за послове 

народне одбране, 
5. Милентије Поповић, члан Савезног извршног 

већа и претседник Савезног савета за научни рад, 
6. Сергеј К р а ј тер, члан Савезног извршног већа 

и секретар Савезног извршног већа за индустрију, 
7. др Херберт Краус, секретар Савезног извр-

шног већа за народно здравље, 
8. др Антон Мољк, професор Универзитета у 

Љубљани, 
9. Миладин Радуловић, хемичар, директор Ди-

рекције за нуклеарне сировине Савезне комисије 
за нуклеарну енергију. 

10. инж. Милорад Ристић, сарадник Института 
,,Борис Кидрич" у Винчи, 
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11. др Иван Супек, професор Свеучилиште у 
Загребу. 

Б. бр. 17 
27 фебруара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровићу с. р. 

На основу члана 10 Уредбе о организацији Са-
везне комисије за нуклеарну енергију („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 9/59) Савезна комисија за нукле-
арну енергију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ САВЕТА 

САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА НУКЛЕАРНУ 
ЕНЕРГИЈУ 

За чланове Стручног савета Савезне комисије 
за нуклеарну енергију именују се и то: 
за п р е т с е д н и к : 

Павле Савић, академик, професор Универзитета 
у Београду; 
за чланове: 

инж. Војислав Бабић, директор Института „Бо-
рис Кидрич" у Винчи; 

инж. Љубомир Барбарић, начелник у Савезној 
комисији за нуклеарну енергију; 

др инж. Тома Босанац, директор Института 
„Руђер Бошковић" у Загребу; 

Раде Булат, генерал-мајор ЈНА; 
инж. Бела Буњи, директор Института за техно-

логи! у минералних сировина у Београду; 
професор Милован Јовановић, професор Уни-

верзитета у Београду; 
др Миољуб Кичић, доцент Војно-медицинске 

академије; 
инж. Евгеније Костић, виши саветник у Секре-

тари јату Савезног извршног већа за индустрију; 
професор др Антон Мољк, професор Универзи-

тета у Љубљани; 
професор др Стојан Павловић, професор Уни-

верзитета у Београду; 
Миладин Радуловић, хемичар, директор Дирек-

ције за нуклеарне сировине Савезне комисије за 
нуклеарну енергију; 

инж. Милорад Ристић, сарадник Џнститута „Бо-
рис Кидрич" у Винчи; 

професор др Иван Супек, професор Универзи-
тета у Загребу; 

инж. Луци јан Шинковец, директор Института 
„ Ј о ж е ф Ш т е ф а н " у Љубљани; 

инж. Салом Шуица, начелник у Савезној коми-
сији за нуклеарну енергију; 

др инж. Р а ј к о Томовић, сарадник Института 
,,Борис Кидрич" у Винчи и 

професор др Велимир Воук, директор Института 
за медицинска истраживања Југословенске акаде-
мије знаности и умјетности у Загребу. 

Бр. 01-784 
28 фебруара 1959 године 

Београд 
Савезна комисија за нуклеарну енергију 

Претседник, 
Александар Ранковић, с. ру 

Секретар, 
инж. Слободан Накићеновић, п, р, 

На основу члана 9, у вези с чланом 33 Уредбе 
о организацији и раду Савезног извршног већа, 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОТСЕКРЕТАРА 

У САВЕЗНОЈ КОМИСИЈИ ЗА НУКЛЕАРНУ 
ЕНЕРГИЈУ 

Поставља се за државног гтотсекретара у Саве-
зној комисији за нуклеарну енергију Слободан Н а -
кићеновић, секретар исте Комисије. 

Б. бр. 18 
27 фебруара 1969 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

с а 1 Г р ж Г Т Т : Страна 
143. Уредба о организацији Савезне комисије 

за нуклеарну енергију — — — — — 217 
144. Одлука о давању сагласности на пра-

вилнике о платама радника и службени-
ка и о премијама диспечера За једнице 
југословенске електропривреде — — — 219 

145. Одлука о давању регреса фабрикама 
скроба за продате количине гликозе и 
декстрозе — — — — — — — — 220 

146. Одлука о премештају службеника царин-
ске службе — — — — — — — 220 

147. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
давању премија сезонским пансионским 
угоститељским предузећима и радњама — 220 

14в. Правилник о пријављивању пребивали-
шта и боравка — — — — — — — 221 

149. Правилник о боравку и кретању странаца 225 
150. Наредба о гарантним писмима за издавање 

улазних виза странцима који у Југослави-
ју долазе у приватну посету — — — 228 

151. Наредба о службама које се из једначују . 
са службом у Девизном инспекторату у 
пог.леду признавања с т а ж а из члана 2 
став 1 Уредбе о посебном додатку за де-
визне инспекторе — — — — — — 228 

152. Наредба о допуни Наредбе о одређивању 
занатских привредних организација које 
се баве вршењем занатских и грађевин-
ско-занатских услуга — — — — — 229 

153. Наредба о регулисању извоза одређених 
производа — — — — — — — — 229 

154. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о коефицијентима за обрачунавање ра -
злике у ценама при извозу и увозу одре-
ђених производа и услуга — — — — 230 

155. Правилник о шжправничком стажу и о 
стручним испитима службеника у ветери-
нарској струци — — — — — — — 231 

156. Правилник за државни промер — П и III 
део — — — — — — — — — — 234 

157. Решење о изменама и допунама Т а р и ф е 
за превоз путника; пртљага и експресне 
робе на пругама Југословенеких ж е л е -
зница — — — — — — — — — 234 

156. Решење о изменама и допунама Т а р и ф е 
за превоз робе на пругама Југословенских 
железница — — — — — — — — 234 

150. Решење о југословенском стандарду за 
сигнално-сигур носну жицу — — — — 234 

160.Решење о ј у гос ловенским^ стандардима за 
ручне апарате за гашење пожара — — 234 

161. Решење о југословенским стандардима за 
челичне боце за течне плинове пронан-
бутан и за вентиле за те боце — — — 235 

162. Решење о одређивању контролног броја и 
серијског слова за издате дозволе за извоз 
меса и производа од меса у Сједињене 
Америчке Државе — — — — — — 2 3 5 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Улица Краљевића Марка бр. 9. 
, — Директор и одговорни уредник Радован Вукановић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


