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665. 

На основу члана 170. Царинског закона („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 24/59), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ПРИВРЕМЕНО! ОПШТОЈ 

ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 

Члан 1. 
У Привременој општој царинској тарифи, која 

је саставни део Уредбе о Привремен ој општој ца-
ринској тарифи („Службени лист ФНРЈ", бр. 4/62, 
16/62 и 42/62) у тар. броју 88.02, после тачке 1. додаје 
се нова тачка 2, која гласи: 

„2) Ваздухоплови за путнички саобраћај, 
са најмање 5 путничких седишта — — — 5 Сл. 

Примедба: Царинска стопа из ове тачке приме-
њује се од 15. марта 1961. до 15. марта 1963. године." 

Досадашње тач. 2. до 4. постају тач. 3. до 5. 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 259 
2. децембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
Потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 19*63. године. 

Бр. 13-22449/1 
22. новембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
. за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА: БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 

ЛЕСТВИЦЕ КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА 
Катастарски срез: БОСАНСКИ НОВИ 

К л а е а 

V тг тт mirr\ гл 1 2 3 4 5 6 7 8 
X\.yjliyiJa. -

Катастарски приход по 1 ћа 
у хиљадама динара 

Њиве 43,0 37,0 30,0 24,0 19,0 13,0 8,0 4,0 
Вртови — — _ _ — — — — — 

Воћњаци 36,0 28,0 19,0 12,0 — — — — 

Виногради 90,0 _ _ — — — — — 

Ливаде 23,0 18,0 14,0 10,0 7,0 4,7 — — 

Пашњаци 9,0 7,0 4,5 2,8 — — — — 

Шуме 9,0 7,0 4,8 3,5 2,3 1,0 — — 

Трстици, 
мочваре, 
рибњаци и 
језера 2,6 

666. 

На основу члана Зва. став 3. Уредбе о катастру 
земљишта („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/53, 23/56, 
52/59 и 13/61), савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА ЛЕСТВИЦА КАТАСТАРСКОГ 

ПРИХОДА 

1. У Лествицама катастарског прихода, одштам-
паним као прилог „Службеног листа ФНРЈ", бр. 
81/57, 36/56, 22/59, 32/59, 49/59, 13/60, 48/60, 38/61 и 
41/61, које су саставни део Наредбе о одобравању 
Лествица катастарско? прихода („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/57, 9/58, 30/58 и 36/58), одобравају се 
измене утврђене од Савезне комисије за утврђива-
ње катастарског прихода, за све катастарске кул-
туре у катастарском срезу Босански Нови. 

Ове измене Лествица ^катастарско? прихода 
одштампа«© су уз ову наредбу и чине њен саставни 
Део. 

667. 

На основу члана 21. Уредбе о промету жита-
рица и прерађевина житарица на велико („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/58, 29/58, 20/60 и 44/62), 
Секретаријат Савезног извршног већа за трговину 
и туризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О НАЧИНУ 

МЕЉАВЕ ПШЕНИЦЕ И РАЖИ 
1. Наредба о начину мељаве пшенице и ражи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 41/62) престаје да важи. 
2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 2538/1 

3. децембра 1962. године • 
Београд 

Секретар 
за трговину и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 
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668. 
На основу члана 10. став 1. Закона о правима 

носилаца „Партизанке споменице 1941" („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 15/56), Секретаријат Савезног 
извршног већа за савезни буџет и општу управу 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИСПЛАЋИВАН^ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА НОСИО-

ЦИМА „ПАРТИЗАНКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941" 
У 1963. ГОДИНИ 

1. На име накнаде трошкова за коришћење го-
дишњег одмора у 1963. години исплаћиваће се ли-
чно носиоцима „Партизанке споменице 1941" износ 
од 45.000 динара. 

Накнада трошкова за коришћење годишњег од-
мора носиоцима „Партизанке споменице 1941" за 
1963. годину може се у изузетним случајевима испла-
тити преко пуномоћник само по претходном одо-
брењу Секретаријата Савезног извршног већа за 
савезни буџет и општу управу. 

2. Дознаку накнаде из тачке 1. ове наредбе вр-
шиће искључиво Служба друштвеног књиговодства, 
Филијала Народне банке 101-12, Београд, банчи-
ном упутницом, на адресу корисника по списко-
вима добивеним од Државног секретаријата за по-
слове народне одбране, или на адресу пуномоћник, 
по претходном одобрењу предвиђеном у тачки 1. 
став 2. ове наредбе. 

3. Исплата накнаде трошкова за коришћење го-
дишњег одмора по овој наредби вршиће се од 1. 
јануара 1963. године. 

4. Накнада трошкова за коришћење годишњег 
одмора за 1962. и раније године, која носиоцима 
„Партизанке споменице 1941" није исплаћена из 
ма којих разлога, не може се, у смислу члана 10. 
став 2. Закона о правима носилаца „Партизанке 
споменице 1941", исплатити у 1963. години. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1963. године. 

Бр. 10-6916/1 
20. новембра 1962 године 

Београд 
Секретар 

за савезни буџет и општу управу, 
Зоран Полич, с. р. 

669. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југосл ов енском стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и* 30/62), Југословенски завод 
за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 
ИСПИТИВАЊА ГЛИЦЕРИНА И ГЛИЦЕРИНСКИХ 

СИРОВИНА 

1. У изд ању Југос ловенског завода за стандар-
д из аци ју доноси се следећи југословенски стан-
дард: 

Глицерин и глицеринске сировине. 
Узимање узорака и методе испитивања JUS Н.Е8.101 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења објављен је у посебном издању Ју гос ловен-
ата1 завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. фебруара 
1963. године. 

Бр. 08-7344 
24. новембра 19Q2. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о измени и до-
пуни Наредбе о одређивању накнада за коришћење 
техничких средстава, уређаја и услуга службе без- е 

бедности ваздушне пловидбе, објављеном у „Служ-
беном листу ФНРЈ", бр. 45/62, поткрала ниже наве-
дена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О 
ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА, УРЕЂАЈА И УСЛУГА 
СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ 

У тачки 2, у цитираном тексту измењене тачке 
3. уместо: „у редовном међународном саобраћају" 
треба да стоји: „у међународном саобраћају". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
саобраћај и везе, Београд, 24. новембра 1962. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 30. Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези са 
чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ СЕ-
КРЕТАРА У ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРИ ЈАТУ ЗА 

ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се за помоћника државног секретара 

у Државном секретару ату за иностране послове 
Михајло Јаворски, амбасадор у том Секретари јату. 

Б. бр. 98 
28. новембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 30. Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези 
са чланом 33. Уредбе о организацији и раду Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ СЕ-
КРЕТАРА У ДРЖАВНОМ СЕКРЕТ АРИ ЈАТУ ЗА 

ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 

Поставља се за помоћника државног секретара 
у Државном секретари јату за иностране послове 
Салко Феј ић, амбасадор у том Секретари јату. 

Б. бр. 100 
28. новембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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На основу члана 30. Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези 
са чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савез-
ног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ 
СЕКРЕТАРА У ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ 

ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 

Поставља се за помоћника државног секретара 
у Државном секретари] ату за иностране послове 
Душан Кведер, амбасадор у том Секретар иј ату. 

Б. бр. 101 
28. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршна веће 

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

На основу члана 27. Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези са 
чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/56, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 
У САВЕЗНОМ ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

Поставља се за државног подсекретара у савез-
ном Државном секретари јату за спољну трговину 
Аугустин Папић, досадашњи представник Југосла-
в а е у Извршном одбору Међу народ не банке за об-
нову и развој. 

Б. бр. 91 
24. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 30. Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) и' члана 
166. Закона о јавним службеницима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 
52/61 и 31/62) у вези са чланом 33. Уредбе о органи-
зацији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ 
СЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ ДРЖАВНОМ СЕКРЕ-

ТАРИЈАТУ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

Поставља се за помоћника државног секретара 
у савезном Државном секретари јату за спољну тр-
говину Љубо Фауст, опуномоћени министар у Др-
жавном секретару ату за иностране послове. 

Б. бр. 88 
24. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 17. ст. 3. и 4. Закона о јавним 
службеничка („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62) у вези са 
чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси ' 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА СЛУЖБЕНИЧЕ ПОСЛОВЕ 
I 

1. Разрешава се функције члана Савезне коми-
сије за службенике послове Ристо Милошевић, ви-
ши саветник у Кабинету Председника Републике. 

2. Именује се за члана Савезне комисије за слу-
ж б е н и ч е послове Љубица Крајиновић, саветник у 
Секретар^ ату Савезног извршног већа за савезни 
буџет и општу управу и у том својству поставља за 
секретара те Комисије. 

Б. бр. 92 
24. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 3. став 2. Уредбе о Савезној ко-
мисији за преглед филмова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 39/62), Секретаријат Савезног извршног 
већа за просвету и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД ФИЛМОВА 

1. У Савезну комисију за преглед филмова име-
нују се: 

за председника: 
1) Ели Финци, позоришни критичар; 
за чланове: 
2) Вјекослав Афрић, декан Академије за позо-

ришну уметност у Београду; 
3) Исак Амар, председник Централног одбора 

Синдиката радника уметности и културе Југо-
слав^ е; 

4) Милош Бајић, доцент Академије ликовних 
уметности у Београду; 

5) Слободан Босиљчић, главни уредник Радио-
Београда; 

6) Садета Буљубашић, директор гимназије у 
Београду; 

7) Драго Триповић, виши саветник у савезном 
Државном секретар^ату за унутрашње послове; 

8) Оскар Давичо, књижевник; 
9) Ашер Делеон, секретар Централног већа Са-

веза синдиката Југославије; 
10) Љубица Дукић, председник Републичког 

одбора Синдиката просветних и научних радника 
за Србију; 

11) Зоран Гавриловић, доцент Филозофоко-исто-
ријског факултета у Београду; 

12) Никола Гажевић, генерал-мајор Југословен-, 
ске народне армије; 

13) Бо-са Ѓлигори јевић, предавач Филозофско-
истооијскот факултета у Београду; 

14) Киро Хаџивасилев, председник Културно-
в о светиот већа Југославије; 

15) Јелена Хамовић, потпредседник Културно-* 
просветног већа Југославије; 

1'6) Стр ле Јанковић, филмски режисер; 
17) Саша Јаворина, председник Синдиката 

здравствених радника Југославија, 
18) Родољуб Јемуовић, помоћник секретара за 

просвету и културу у Савезном извршном већу; 
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19) Драган Јеремић, доцент Филозофско-исто-
ријског факултета у Београду; 

20) Душан Костић, публицист; 
21) Андрија Крешић, доцент Филозофско-исто-

ријског факултета у Београду; 
22) Иван Лалић, књижевник; 
23) Дивна Лебл, саветник у Савезном заводу за 

проучавање школских и просветних питања; 
24) Драгутин Ленард, виши саветник у савезном 

Државном секретар^ ату за унутрашње послове; 
25) Света Лукић, књижевник; 
26) Стеван Мај етеровић, публицист; 
27) Тихомир Марковић, заменик јавног тужиоца 

за град Београд; 
28) Дејан Медаковић, ванредни професор Фило-

зофско-историјског факултета у Београду; 
29) Љубица Митић, члан Комисије Савезног од-

бора ССРНЈ за политички и идејно-васпитни рад; 
30) Огњенка Милићевић, позоришни редитељ; 
31) Блаженка Мимица, председник Комисије 

„Филм и дете" при Савету друштава за старање о 
деци и омладини Југославије; 

32) Жика Митровић, филмски режисер; 
33) Милош Николић, генерални секретар Кул-

турно-просветног већа Југославије-; 
34) Латинка Перовић, председник Конференције 

за друштвену активност жена Југославије; 
35) Мухарем Первић, књижевник; 
36) Васко Попа, књижевник; 
37) Слободан Селенић, публицист; 
38) Фрања Север, члан Централног комитета На-

родне омладине Југославије; 
39) Владета Слепчевић, филмски режисер; 
40) Иван Симчић, секретар Централног већа Са-

веза синдиката Југославија, 
41) Златко Синобар, помоћник начелника у Др-

жавном секретари јату за иностране послове; 
42) Вукашин Стамболић, публицист; 
43) Арса Стефановић, директор телевизије Ра-

дио-телевизије Београд; 
44) Јово Угрчић, помоћник секретара за инфор-

мације у Савезном извршном већу; 
45) Александар Вучо, књижевник. 
2. Разрешавају се дужности председник и чла-

нови досадашње Савезне комисије за преглед фил-
мова, пошто им је истекао двогодишњи мандат. 

Бр. 14-4373 
25. новембра 1Ѕ62. године 

Београд 

Секретар 
за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, е. p. 

На основу члана 3. Уредбе о организацији и ра-
ду Савезног завода за статистику („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/57 и 12/60), у вези са чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА САВЕЗНОГ 

ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

1. У савет Савезног завода за статистику име-
нују се: 

за председника: 
1) Никола Џуверовић, секретар у Секретари ја-

ту Савезног извршног већа за опште привредне по-
слове; 

за чланове: 
2) Сретен Бјеличић, директор Савезног завода 

урбанизам и комунална и стамбена питања; 
3) Сергије Ђуровић, генерални директор Слу-

жбе друштвеног књиговодства при Народној банци 
ФНРЈ; 

4) др Гојко Грђић, редовни професор Економ-
ског факултета у Београду; 

5) др Боривоје Јелић, директор у Савезном за-
воду за привредно планирање; 

6) Родољуб Јемуовић, помоћник секретара у Се-
кретари јату Савезног извршног већа за просвету и 
културу; 

7) др Лавослав Каделбург, директор Завода за 
јавну управу; 

8) Франта Комел, пуковник Југословенско на-
родне армије; 

9) др Стане Крашовец, редовни професор Еко-
номског факултета у Љубљани; 

10) др Херберт краус, директор Савезног заво-
да за здравствену заштиту; 

11) др Милош Мацура, управник Центра за де-
мографска истраживања у Институту друштвених 
наука; 

12) Милован Марковић, помоћник секретара У 
Секретари јату Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство; 

13) Милан Месарић, директор Завода за привре-
дно планирање НР Хрватске; 

14) Светозар Пеповски, помоћник секретара у 
Секретари]ату Савезног извршног већа за рад; 

15) др Владимир Сердар, редовни професор 
Економског факултета у Загребу; 

16) Франц Талер, члан Централног већа Савеза 
синдиката Југославије; 

17) Урош Видовић, помоћник државног секре-
тара у савезном Државном секретари јату за послове 
финансија; 

18) Душан Вуковић, помоћник секретара у Се-
кретар^ ату Савезног извршног већа за трговину и 
туризам. 

2. Директор Савезног завода за статистику и 
директори републичких завода за статистику су по 
свом положају чланови савета. 

Б. бр. 94 
£4. новембра 1962. године 

Београд ' 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 17. Уредбе о Установи за одржа-
вање поморских пловних путева („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 46/62), Секретаријат Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УСТАНОВЕ 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОМОРСКИХ ПЛОВНИХ 
ПУТЕВА 

1. За чланове савета Установе за одржавање 
поморских пловних путева именују се: 

1) Душан Мијатовић, шеф Управно-правног од-
сека Управе поморства и речног саобраћаја Се-
кретаријата Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе, Београд; 

2) Иван Бартош, директор Управе за поморство 
Секретаријата Извршног већа Народне Републике 
Хрватске за саобраћај и поморство, Загреб; 

3) Јанез Кобал, самостални саветник Секретари-
јата .Извршног већа Народне Републике Словеније 
за саобраћај, Љубљана; 

4) инж. Гојко Вукчевић, самостални саветник за 
поморски и језерски саобраћај Секретаријата Из-
вршног већа Народне Републике Црне Горе за са-
обраћај и путеве, Титоград; 

5) Бранко Алу јевић, в.д. начелника за обезбе-
ђење пловидбе Хидрографског института Југосло-
венско ратне морнарице, Сплит; 



Среда, 5. децембар 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 49 — Страна 833 

6) Вељко Томашић, директор Сектора осигура-
ња транспорта и кредита Југословенске заједнице 
осигурања, Београд; 

7) Младен Франичевић, секретар Стручног од-
бора поморског бродарства Савета за саобраћај Са-
везне привредне коморе, Београд; 

8) Атанасије Спасић, секретар Стручног одбора 
за поморске луке Савета за саобраћај Савезне при-
вредне коморе, Београд; 

9) Антун Насковић, шеф Одсека поморске ра-
свете Управе поморске области средњег Јадрана, 
Сплит; 

10) Анте Јурага, управитељ светионика на лу-
кобрану у Сплиту. 

2. Директор Установе за одржавање поморских 
пловних путева је по свом положају члан савета. 

3. До образовања савета и управног одбора Уста-
нове за одржавање поморских пловних путева по 
чл. 6. и 9. Уредбе о Установи за одржавање помор-
ских пловних путева, послове савета и управног 
одбора из чл. 5. и 8. те уредбе вршиће савет чији 
су чланови именовани овим решењем. 

Бр. 1987 
19. новембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Марин Цетинић, с. р. 

На основу члана 17. Уредбе о Установи за одр-
жавање унутрашњих пловних путева („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 46/62), Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УСТАНОВЕ 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПЛОВНИХ 
ПУТЕВА 

1. За чланове савета Установе за1 одржавање 
унутрашњих пловних путева именују се: 

1) Јован Владиковић, виши референт Управе 
поморства и речног саобраћаја Секретаријата Са-
везног извршног већа за саобраћај и везе, Београд; 

2) Боривоје Јовановић, в. д. начелника Управно-
*шспекцијског одељења Дирекције речног саобраћа-

' ја Секретаријата Извршног већа Народне Републике 
Србије за саобраћај и путеве, Београд; 

3) Инж. Јаков Безлај, начелник Управе реч-
ног саобраћаја Секретаријата Извршног већа На-
родне Републике Хрватске за саобраћај и помор-
ство, Загреб; 

4) Инж. Слободан Бијелић, директор Управе реч-
ног саобраћаја Секретаријата Извршног већа На-
родне Републике Босне и Херцеговине за саобраћај 
и путеве, Сарајево; 

5) Крсте Јанковски, председник Општинског од-
бора Социјалистичког савеза радног народа Југо-
слав^ е, Охрид; 

6) Јован Ђерић, директор Управе за водопри-
вреду Секретаријата Извршног већа Народне Репу-
блике Србије за пољопривреду и шумарство, Бео-
град; 

7) Светислав Крстић, помоћник директора Оси-
гуравајућег завода „Југославија", Београд; 

8) Велимир Константинови^ секретар Савета за 
пристаништа и складишта Савезне привредне комо-
ре, Београд; 

9) Бранко Павловић, шеф Наутичког одсека Ју-
гословенског речног бродарства, Београд; 

10) Драгослав Вуковић, капетан корвете на 
служби у Војној пошти бр. 2827, Нови Сад; 

11) Инж. Синиша Петровић, шеф Одсека плов-
них путева Дирекције речног саобраћаја Секретари-
јата Извршног већа Народне Републике Србије за 
саобраћај и путеве, Београд; 

12) Милан Илић, шеф Одсека обележаван^ и 
одржавања Секције за пловне путеве Дирекције 
речног саобраћаја Секретаријата Извршног већа 
Народне Републике Србије за саобраћај и путеве, 
Београд. 

2. Директор Установе за одржавање унутра-
шњих пловних путева је по свом положају члан 
савета. 

3. До образовања савета и управног одбора 
Установе за одржавање унутрашњих пловних путе-
ва по чл. 6. и 9. Уредбе о Установи за одржавање 
унутрашњих пловних путева, послове савета и 
управног одбора из чл. 5. и 8. те уредбе вршиће са-
вет чији су чланови именовани овим решењем. 

Бр. 1986 
19. новембра 1962. године 

Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 
Марин Цетинић, с. р. 

На основу члана 105. Закона о банкама (»Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 10/61 и 30/62), у вези са чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 
и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКЕ БАНКЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

Разрешава се дужности генералног директора 
Јутословенске банке за спољну трговину Риста 
Аћимовић, због потребе да се постави на другу 
дужност у тој Банди. 

Б. бр. 93 
ТА. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 105. Закона о банкама („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 10/61 и 30/62), у вези са чла-
ном 33i. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ БАНКЕ ЗА СПОЉНУ 
ТРГОВИНУ 

Поставља се за генералног директора Југосло-
венско банке за спољну трговину Тома Гранфил, 
досадашњи председник управног одбора ове Банке. 

Б. бр. 95 
24. новембра 193-2. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр ед седили, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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На основу члана 104. Закона о банкама („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 10/61 и 30/62), у вези са чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно воће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКЕ ЗА СПОЉНУ 
ТРГОВИНУ 

1. У управни одбор Југословенско банке за спо-
љну трговину именују се: 

за председника: 
1) Милутин Балтић, потпредседник Извршног 

већа НР Хрватске; 
за потпредседника: 
2) Драгутин Косовац, председник Народног од-

бора среза Сарајево; 
за чланове: 
3) инж. Војо Бабић, генерални директор Преду-

зећа „Прогрес-инвест" — Београд; 
4) Диме Бојановски, председник Одбора за при-

вреду Републичког већа Народног собрања НР Ма-
кедоније; 

5) Никола Драгин, директор Прехрамбеног ком-
бината „Врбас" — Врбас; 

6) Ивица Гудељевић, секретар Удружења дрвне 
индустрије НР Босне и Херцеговина; 

7) Иван Хелер, генерални директор Предузећа 
„Интертраде" — Љубљана; 

8) Ан?е Јурјевић, генерални директор Бродо-
градилишта Сплит; 

9) Цвето Кобал, потпредседник Привредне ко-
море НР Словеније; 

10) инж. Живко Мучалов, генерални директор 
Предузећа „Енергогтројект" — Београд; 

11) др Мијо Новак, секретар Привредне коморе 
НР Хрватске; 

12) Саво Старовић, генерални директор Преду-
зећа „Југооцеанија" — Котор; 

13) Ђорђе Стришак, генерални директор Преду-
зећа ..Магнохром" — Краљево; 

14) Ратко Свилар, генерални директор Преду-
зећа „Ђуро Ђаковић" — Славонски! Брод. 

2. У управни одбор Банке улазе и ^председник 
савета радног колектива и један представник Са-
веза комуналних банака Југославије. 

3. Генерални директор Банке је по свом поло-
жају члан управног одбора. 

Б. бр. 89 
24. новемооа 19*52. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потггредседник, 

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

На основу члана 104. Закона о банкама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 10/61 и 30/62), у вези са чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУГОСЛОВЅНСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ 
1. У управни одбор Југословенске инвестиционе 

банке именују се: 
за председника: 
1) Геза Тиквички, потпредседник Савезне при-

вредне коморе; 
за потпредседника: 
2) Анте Раос, генерални директор Заједнице ју-

гословенско електропривреде; 

за чланове: 
3) Благоје Богавац, државни подсекретар у Се-

кретари јату Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе; 

4) Димитар Бојков, председник Секције за ин-
дустрију привредне коморе НР Македоније; 

5) Кармело Будихна, председник Привредне ко-
море НР Словеније; 

6) Марјан Дермастија, генерални директор Ју-
гословенов заједнице осигурања; 

7) Рајко Ђаковић, председник Републичког од-
бора Синдиката радника рударства, металургије и 
хемијске индустрије за Србију; 

8) Драго Горупић, саветник у Институту за еко-
номику НР Хрватске; 

9) Душан Хорјак, генерални директор Предузе-
ћа „Искра" — Крањ; 

10) инж. Јован Јанковић, потпредседник При-
вредне коморе НР Србије; 

11) Владимир Јасић, генерални директор Заво-
да РР — Ниш; 

12) Милка Куфрин, државни подсекретар у Се-
кретару ату Савезног извршног већа за трговину и 
туризам; 

13) Ибро Маглајлић, генерални директор Твор-
нице целулозе — Бања Лука; 

14) Драгиша Максимовић, генерални директор 
Железаре „Борис Кидрич" — Никшић; 

15) инж. Стјепан Михелић, потпредседник При-
вредне коморе НР Босне и Херцеговине; 

16) Никола Нића, помоћник секретара за инду-
стрију Извршног већа НР Македоније; 

17) Стјепан Пуклек, генерални директор „Нафта-
л и н а " — Загреб; 

18) Божидар Радуновић, генерални директор 
Комбината за прераду и експлоатацију лигнита — 
Обилић; 

19) Миленко Савић, председник Народног одбо-
ра среза Тузла; 

20) Живко Тодоровски, директор Металног за-
вода „Тито" — Скопље. 

2. У управни одбор улазе и председник савета 
радног колектива и један представник Савеза ко-
муналних банака Југославије. 

3. Генерални директор банке је по свом положа-
ју члан управног одбора. 

Б. бр. 90 
24. .новембра 19<62. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 68. Закона о електропривред-
ним организацијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
2/5S)f у вези са чланом 33. Уредбе о организацији и 
раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКА 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

f 
1. За чланове управног одбора Заједнице југо-

словенско електропривреде које именује Савезна 
извршно веће, именују се: 

1) Милорад Бировљев, помоћник секретара у Се-
кретару ату Савезног извршног већа за индустрију; 
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2) Стеван Благојевић, директор Института за 
економику инвестиција; 

3) Антон Боле, потпредседник Савезне привред-
не коморе; 

4) Фрањо Гринфелд, директор Товарне алуми-
ниума ин глинице — Кидричево; 

5) Хакија Поздерац, државни подсекретар у 
Секретари јату Савезног извршног већа за опште 
привредне послове. 

2. У управни одбор улазе и по један представ-
ник сваке електропривредне заједнице, Савезне 
привредне коморе, Централног већа Савеза синди-
ката Југослав^е и Сталне конференције градова. 

3. Генерални директор Заједнице је члан управ-
ног одбора по свом положају. 

Б. бр. 87 
24. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр ед седни«, 
Вељко Зековић, е. р Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 47. Општег закона о организа-
цији здравствена службе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/60 и 9/61) и члана 80. Правила) Савезног ин-
ститута за рехабилитацију, у вези са чланом S3. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА САВЕЗНОГ 

ЗАВОДА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

1. Разрешава се функције члана савета Савез-
ног завода за рехабилитацију др Ратомир Антић, 
доцент Медицинског факултета у Београду, имено-
ван решењем Савезног извршног већа Б. бр. 69 од 
5. октобра 1962. године. 

2. Именује се за члана савета Савезног завода 
за рехабилитацију др Томо Штрасер, доцент Меди-
цин еног факултета у Београду. 

Б. бр. 99 
28. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 41. од 18. октобра 1962. 
године објављују: 

Закон о заштити архивске грађе и .архивима; 
Одлуку о оснивању комуналних заједница соци-

Јалног осигурања радника Дубровник и Макарска; 

Одлуку о одређивању ваздухоттловних приста-
ништа за унутрашњи јавни ваздушни саобраћај; 

Одлуку о одобравању кредита непосредном по-
годбом за улагања у основна и обртна средства; 

Одлуку о одређивању органа који ће давати са-
гласност за одобравање неплаћених одсустава слу-
жбеницима који се упућују ван земље ради извр-
шавања међународних уговора или споразума или 
ако то траже опште потребе службе; 

Одлуку о овлашћењу Секретаријата Извршног 
већа Сабора за републички буџет и општу управу 
да даје сагласност на акте о систематизацији репу-
личких органа; 

Решење о одређивању граница Националног 
парка Мљет; 

Решење о именовању потпредседника и секре-
тара Привредне коморе НР Хрватске. 

У броју 42. од 25. октобра 1962. године објављују: 
Уредбу о хонорарном раду у републичка др-

жавним органима; 
Одлуку о начину коришћења путничких ауто-

мобила у друштвеној својини од стране државних 
органа и одређених функционера у НР Хрватској; 

Одлуку о именовању председника и чланова 
Комисије за спољну трговину; 

Одлуку о именовању председника и чланова 
Комисије за проучавање система стручног образо-
вања кадрова; 

Наредбу о измени Наредбе о одређивању маржи 
у трговини на велико; 

Упутство о достављању библиографска и дру-
гих података Националној свеучилишној библио-
теци у Загребу за израду националне библиографи-
ја и вођење централног каталога. 

У броју 43. од 1. новембра 1962. године нема 
службеног дела. 

У броју 44. од 8. новембра 1962. године објав-
љују: 

Одлуку о садржини правила појединих игара 
на срећу и о поступку извлачења добитака у игра-
ма на срећу; 

Одлуку о органима који дају посебна одобрења 
за приређиван^ игара на срећу; 

Одлуку о одређивању броја чланова савета ви-
сокошколских установа које именује Извршно веће 
Сабора и о одређивању привредних и других орга-
низација и установа, удружења и јавних служби 
које делегирају своје представник у те савете. 

У броју 45. од 15. новембра 1962. године објав-
љују: 

Уредбу о заводима за цене у Народној Републи-
ци Хрватској; 

Уредбу о стављању ван снаге Уредбе о изда-
вању огревног дрвета из шума опште народне имо-
вине по сниженим ценама или бесплатно; 

Одлуку о повећању средстава за личне расходе 
јавних службеника; 

Одлуку о висини и начину уплате доприноса од 
промета филмова оствареног продајом биоскопских 
улазница и о намени и начину употребе средстава 
остварених овим доприносом; 

Одлуку о организацији и раду Болнице ДСУП 
НРХ за туберкулозу плућа — Плешевица; 

Правилник о стицању степена стручног образо-
вања радника на практичном раду у трговинским 
привредним организацијама; 

Правилник о стицању степена стручног образо-
вања радника на практичном раду у угоститељским 
привредним организацијама; 

Обавештење о избору нових чланова Савета за 
народно здравље НР Хрватске. 

У броју 46. од 22. новембра 1962. године нема 
службеног дела. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 43. од 2. новембра 1962. го-
дине објављује: 

Решење о допунама Решења о одређивању 
здравствених установа у којима се може специја-
лизовати; 

Решење о . допунама Решења о одређивању 
здравствених установа у којима се изводи стручна 
обука стажера и броја места за вршење обавезног 
стажа у тим установама; 

Наредбу о измени Наредбе о висини трошкова 
' производње и промета на велико одређених врста 
брашна; 

Решење о разрешењу и именовању чланова по-
јединих републичких савета из реда грађана. 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 44. од 9. новембра 1962. године 
нема службеног дела. 

У броју 45. од 16. новембра 1962. године објав-
љује: 

Закон о измени члана 23. став 1. Уставног за-
кона о основама друштвеног и политичког уређења 
Народне Републике Босне и Херцеговине и репу-
бличким органима власти и о продужењу трајања 
мандата народних одбора; 

Закон о изградњи инвестиционих објеката у 
области привреде и друштвеног стандарда и у ко-
муналној делатности; 

Закон о Завршном рачуну о извршењу Буџета 
НР БиХ за 1961. годину; 

Одлуку о проглашењу члана 1. Закона о измени 
члана 23. став 1. Уставног закона о основама Дру-
штвеног и политичког уређења НРБиХ и републич-
ким органима власти и о продужењу трајања ман-
дата народних одбора; 

Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Републич-
ког фонда за унапређивање културних делатности 
за 1961. годину; 

Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Републич-
ког фонда« за унапређивање издавачке делатности 
за 1961. годину; 

Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Републич-
ког фонда за путеве за 1961. годину; 

Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Републич-
ког инвестиционог фонда за 1961. годину; 

Одлуку о Завршном рачуну Резервног фонда 
НРБиХ за 1961. годину; 

Одлуку о стављању Преднацрта Устава Соција-
листичко Републике Босне и Херцегових на јавну 
дискусију; 

Одлуку о потврди Уредбе о изменама и допуна-
ма Уредбе о организацији и раду Извршног већа 
НРБиХ; 

Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Упутство за- примену Уредбе о условима и на-

чину коришћења дотације у виду ослобођења од 
плаћања пореза на доходак пореским обвезвицима 
који употребљавају приходе за одржавање споме-
ника културе; 

Решење о разрешењу и постављењу помоћника 
секретара за републички буџет и општу управу 
Извршног већа НРБиХ; 

Решење о разрешењу и именовању секретара 
Комисије за верска питања НРБиХ. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе* 
у броју 24. од 9. октобра 1962. године објављује: 

Уредбу о саставу и начину избора скупштине 
комуналне заједнице и Скупштине Републичке за-
једнице социјалног осигурања радника; 

Одлуку о условима који Морају бити испуњени 
за оснивање комуналног завода за социјално осигу-
рање; 

Одлуку о одређивању Секретаријата за рад Из-
вршног већа Народне скупштине Народне Републике 
Црне Горе да утврђује за сваки поједини случај да 
ли су на одређеном подручју испуњени услови за 
оснивање комуналне заједнице социјалног осигу-
рања; 

Одлуку о одређивању времена у коме ће се 
спровести први избори скупштина комуналних за-
једница социјалног осигурања радника; 

Одлуку о преношењу права и дужности осни-
вача према Болници за коштана обољења у Рисну 
на Народни одбор општине Котор; 

Исправку Одлуке о условима који морају бити 
испуњени за оснивање комуналне заједнице соци-
јалног осигурања радника. 

У броју 25. од 18. октобра 1962. године објављује: 
Решење о именовању чланова Савета за про-

свету и културу Народне Републике Црне Горе; 
Решење о именовању чланова Савета за на-

родно здравље, социјалну политику и комунална 
питања Народне Републике Црне Горе. 

У броју 26. од 30. октобра 1962. године објављује: 
Одлуку о повећању средстава за личне расходе 

службеника републичких Органа; 
Решење о сазивању у прво заседање Скупшти-

не Републичке заједнице социјалног осигурања 
радника; 

Решење о утврђивању листе стручњака за вр-
шење надзора над стручним радом здравствених 
установа, лекара и других здравствених радника у 
1962. години. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

665. Уредба о измени Уредбе о Привремено] 
општој царинској тарифи — — — — 

666. Наредба о изменама Лествица катастар-
ском прихода — — — — — 

667. Наредба о престанку важења Наредбе о 
начину мељаве пшенице и ражи 
Наредба о исплаћивању накнаде трошко-
ва за коришћење годишњег одмора но-
сиоцима „Партизанке споменице 1941" у 
1963. години — — — — — — — — 
Решење о југословенском стандарду из 
области испитивања глицерина и глице-
ринских сировина — — — — — — 830 

Исправка Наредбе о измени и допуни Наред-
бе о одређивању накнада за коришћење 
техничких средстава, уређаја и услуга 
службе безбедности ваздушне пловидбе 

829 

— 829 

— 829 

830 
669. 

830 
Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 

— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић. Улица Краљевића Марка бр. 9. — 
Штампа Београдски графички завод, Београд 

Страна 836 — Број 49 


