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СПУЖ 
Ф Е А Е Р Л Т И В Н Е Н А Р О Д И Е Р Е П У Б Л Г К Г Ј У Г О С Л Л В И Ј I: 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј " излази ПО 
погреби, у српском, хрватском, слове-
начком и македонском издању. — Огла-
си по тарифи. — Ж и р о рачун код На-
родне банке Ф Н Р Ј за претплату и по-
себна издања 101-11 за огласе 101-11 

1-30 1-931 

Среда, 15. фебруар 1961. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. XVII 

Цена овом броју је 60.— дин. — прет-
плата за 1961. годину износи 2.000.— дин. 
а за иностранство 3.000.— динара — 
Р е д а к ц и ј а : Улица Краљевића Марка 
бр. 9. Пошт. ф а х 226 — Т е л е ф о н и : цен-
трала 28-010 и 28-417. Администрација 

26-276. Одељење прода је 22-619. 

34. 

На основу тачке 2. главе XXI Савезног друштве-
ног плана за 1961. годину, Савезно извршно веће 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О СРЕДСТВИМА КОЈА СЕ РАДИ ФИНАНСИРАЊА 
ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ УНОСЕ У ДРУ-
ШТВЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ФОНДО-
ВЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У друштвене инвестиционе фондове народних 

република и општина, као и у фондове угоститељ-
ских привредних организација уносе се посебна 
средства моја одговарају висини од 25% од противу-
вредности страних средстава плаћања остварених у 
туристичком промету са страним физичким и прав-
ним лицима. 

Од средстава из става 1. овог члана припада 20% 
друштвеним ин в естиционим фондовима народних 
република, 50% друштвеним инвестиционим фон-
довима општина и 30°/о инвестициошгм фондовима 
угоститељских привредних организација. 

Члан 2. 
Учешће у расподели средстава из члана 1. ове 

уредбе утврђује се сразмерно броју ноћивања ино-
страних туриста остварених у народној републици, 
општини, односно у угоститељској привредној орга-
низацији. 

При утврђивању учешћа у расподели средстава 
по одредби става 1. овог члана два ноћивања у до-
маћинствима рачунају се као једно ноћивање у уго-
ститељској привредној организацији. 

Члан 3. 
Средства из члана 1. ове уредбе обрачунатааће 

се по истеку године, а иоплаћиваће се на терет са-
везног буџета. 

Члан 4. 
Савезни Државни секретари јат за послове роб-

ног промета, у сагласности са савезним Државним 
оегсрстаријатом за послове финансија прописаће 
упутство за спровођење ове уредбе. 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Одлука о приходима друштвених ин вест ицн -
оних фондова народних република и општина за 
финансирање инвестиција за унапређивање тури-
зма („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/50), 

Члан 6. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 1. 
јануара 1961. године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр, 6 
6. фебруара 1061. године 

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

35. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), у вези са чланом 3. Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/5в, 6/59 и 8/60), Савезно 
извршно веће доноси 

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

НА ПРОМЕТ 

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

ФНРЈ", бр. 20/59, 21/59, 28/59, 31/59, 45/59, 9/66, 
13/60, 20/60, 25/60 и 31/60) у делу В Тарифе у тачни 
1 на крају текста под 10 тачка се замењује тачком 
и зарезом и после тог текста додаје се нови текст 
под 11, који гласи: 

„11) на накнаду коју угоститељске и друге при-
вредне организације остварују издавањем лежаја и 
соба туристима и путницима (тачка II ст. 3 до 6).а 

Члан 2. 
У тачки II ст. З, 4. и 5. мењају се и гласе: 
„Општински народни одбор може у смислу става 

1. ове тачке прописивати општински порез на промет 
на накнаду коју угоститељске и друге привредне 
организације остварују издавањем лежаја и соба 
туристима и путницима, и то по стопи која не може 
бити већа од 40% од износа накнаде, као и на нак-
наду коју приватна лица остварују издавањем ле-
жаја односно соба туристима и путницима у смислу 
члана 58. Уредбе о угоститељским предузећима и 
радњама, и то по стопи која не може бити већа 
од 80% од износа накнаде. 

Под накнадом, у смислу става 3. ове тачке, 
подразумева се цена лежаја односно собе коју при-
вредна организација одређује и истиче према члану 
46. Уредбе о угоститељским предузећима и радњама, 
а за приватна лица — цена одређена од стране 
општинског народној одбора, у које цене није ура-
чунат општински порез на промет. 
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Цена лежаја односно собе одређена од привред-
не организације, као и цена лежаја односно собе 
одређена од општинског народног одбора, повећава 
се за износ овог пореза за туристе и путнике који 
по одредбама ове тачке плаћају општински порез 
на промет." 

У ставу 6. прва реченица мења се и гласи: 
„Порез на промет из става 3. ове тачке не плаћа 

се на накнаду остварену у угоститељским и другим 
привредним организацијама, као и на накнаду оства-
рену преко туристичка привредних организација 
или бироа туристичких друштава, ако су лежаји 
односно собе издати:". 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу 15. фебруара 1961. 

године. 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 5 
6. фебруара 1961. године 

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

36. 

На основу члана 48. Закона о административним 
таксама („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/50), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОП-

ШТИНСКИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У Уредби о општинским таксама („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 3/60) у члану 1. тачка 5. речи: ,,у 
главној сезони до 100 динара дневно, а ван главне 
сезоне до 60 динара дневно;" замењују се речима: 
,,у главној сезони до 200 динара дневно, а ван глав-
не сезоне до 120 динара дневно;" 

У тачки 10. речи: „до 10 динара дневно за сваки 
квадратни метар коришћене површине или до 100 
динара дневно за оваки шатор или камп;" замењују 
се речима: „до 20 динара дневно за оваки квадратни 
метар коришћене површине или до 200 динара днев-

в но за оваки шатор или камп;". 

^ Члан 2. 
У члану 4. у првој реченици речи: „тачка 5" за-

мењују се речима: „тач. 5. и 10". 

Члан 3. 
У члану 5. прва реченица мења се и гласи: 
„Такса по члану 1. тачка 5. ове уредбе умањује 

се за 75%, а такса по члану 1. тачка 10. ове уредбе 
умањује се за бО̂ /о кад је плаћају:". 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу 16. фебруара 1961. 

године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 4 
6. фебруара 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

37. 

На основу члана 79. став 1. тачка 1, у вези с 
чланом 9. став 1. алинеја 3. Уставног закона и чл. 
11. и 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОДИЗАЊУ РАНГА ДИПЈШМАТСКОГ ПРЕД-
СТАВНИШТВА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУ-

БЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БЕЈРУТУ 

1. Дипломатско представништво Федеративне 
Народне Републике Југослав^ е у Бејруту подиже 
се на рант амбасаде, са даном 21. јануара 1961. го-
дине. 

2. Државни секретар за иностране послове пре-
дузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 259/60 
6. фебруара 1961. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

38. 

На основу члана 78. став 2. Уставног закона, а 
у вези са чланом 12. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКУ 
ФЕДЕР АТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГО-
С Л В И Ј Е ЗА ВРЕМЕ ЊЕГОВЕ ОДСУТНОСТИ ИЗ 

ЗЕМЉЕ 

Председника Федеративне Народне Републике 
Југославије Јосипа Броза Тита, који одлази у зва-
ничну посету неким земљама западне и северне 
Африке, за време његове одсутности из земље, за-
мењиваће потпредседник Савезног извршног већа 
Едвард Кардељ. 

Р. п, бр. 7 
13. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

39. 

На основу чл. 3. и 70. Уредбе о девизном посло-
вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у вези са 
тачком 1. став 2. Одлуке о утврђивању обрачуне ког 
курса за плаћан,а и наплате у промету са иностран-
ством („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ТУРИСТИЧКОГ 
КУРСА У ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА ИНОСТРАН-

СТВОМ 

1. Куповина девиза и валута од страних ф и -
зичких и правних лица, укључујући ту и дипло-
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мајска и друга страна представништва, домаћих 
привредних организација које су девизе и валуте 
стекле вршењем угоститељских услуга, као и ку-
повина од домаћих лица ефективних страних нов-
чаница чије уношење у земљу не могу да докумен-
тују, вршиће се по курсу који одговара званичном 
курсу увећаном за 100%. 

Куповину девиза и валута по курсу из става 1. 
ове тачке вршиће Народна банка и друге банке од 
15. фебруара 1961. године. 

2. Народна банка објављује туристичке курсе-
ве појединих девиза односно валута по којима ће 
се вришти плаћање и наплата у промету са ино-
странством по овом основу (курсна листа туристич-
ког курса). 

З.ч Ближе прописе за спровођење ове одлуке 
доноси савезни Државни секретари јат за послове 
финансија. 

4. Ова одлука ступа на снагу 15. фебруара 19'61. 
године. 

Р. п, бр. 3 
6. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

40. 

На основу члана 70 став 1. тачка 2. и члана 82. 
Уредбе о трговинско! делатности и трговинским пре-
дузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60 и 19/60), савезни Државни секретари Јат 
за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ Т Р О В И Н С К И Х ПРЕДУЗЕЋА 
КОЈА СЕ МОГУ БАВИТИ ПРОМЕТОМ НА ВЕЛИ-

КО ПОВРЋА, ВОЋА, ЖИВИНЕ 11 ЈАЈА 

1. Прометом на велико поврћа, воћа, живине и 
јаја могу се бавити трговинска предузећа на вели-
ко која за то добију одобрење од републичког др-
жавног секретаријата за робни промет (овлашћена 
предузећа). 

2. Одобрење из тачке 1. ове наредбе може доби-
ти и предузеће за снабдевање, ако се са тим прет-
ходно сагласи оснивач предузећа за снабдевање. 
Издавањем овог одобрења предузећима за снабдева-
ње не дира се у права и дужности које она имају 
дрема Уредби о тртовинској делатности и трговин-
еким предузећима и радњама. 

Предузеће за снабдевање које добије одобрење 
из тачке 1. ове наредбе дужно је посебно евиденти-
рати промет који врши као предузеће за снабдева-
ње, а посебно промет који врши на основу тог одо-
брења. 

3. Одобрење из тачке 1. ове наредбе може се 
дати за све или за поједине од производа наведе-
них у тој тачки. 

У одобрењу може се одредити подручје на коме 
ће предузећа из тач. 1. и 2. ове наредбе куповати 
поврће, воће, живину и јаја. 

4. На привредну организа,цију која врши про-
мет поврћа, воћа, живиг^ и јаја противно одредбама 
ове наредбе, примениће се казнене одредбе из чла-
на 107. став 1. тачка 1. Уредбе о трговинску делат-
ности и трговиноким предузећима и радњама, а на 
одговорно лице у тој организацији — одредбе става 
4. истог члана. 

5. Ова наредба ступа на онату осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 644/1 
4. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

41. 

На основу тачке 4. Одлуке о одређивању најви-
ших продајних цена угља („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 15/58), у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за индустрију, савезни Државни 
секретари јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РУДНИКА УГЉА КОЈИ МОЖЕ 
ФОРМИРАТИ СЛОБОДНО ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

УГЉА 
1. Изузетно од одредаба тач 1. и 2. Одлуке о 

одређивању највиших продајних цена угља, Рудник 
мрког угља Миљевина може слободно формирати 
продајне цене угл^а. 

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

Бр. 855/1 
11. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

42. 
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Уредбе о 

тр гов ниској делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/5'9, 9/60 
и 19/60), савезни Државни секретари!ат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИ-
ВАЊУ РАБАТА ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

1. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о одређивању рабата за дуванске 
прерађезине („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/5(6). 

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

Бр. 735/1 
2. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с, р. 

43. 
На основу члана 37. став 1. Уредбе о девизном 

пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), Коми-
тет за спољну трговину доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОРГАНИМА КОЈИ ЋЕ ИЗДАВАТИ ДОЗВОЛЕ 
ЗА УВОЗ РОБЕ КОЈА СЕ УВОЗИ НА ОСНОВУ 

РЕСТРИКТИВНЕ ДОЗВОЛЕ 
1. Дозволе за увоз робе са Листе робе која се 

увози на основу рестриктивне дозволе („Службени 
Л)ист ФНРЈ", бр. 6/61) издају: 
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1) председник Комитета за спољну трговину — 
за робу из тачке 1. под а) листе и за робу из тачке 
I. под в) редни број 9 листе. 

Дозволе за увоз робе из тачке 1. под в) редни 
број 9 листе (моторна возила свих врста укључују-
ћи ту и мотоцикле) издаје председник Комитета 
за спољну трговину у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за саобраћај и везе; 

2) савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета — за робу из тачке 1. под б) листе; 

3) Секретари јат Савезног извршног већа за ин-
дустрију — за робу из тачке 1. под в) листе, осим 
за робу из тачке 1. под в) редни број 9 листе, с тим 
што ће дозволе за увоз шинских возила издавати 
у сагласности са Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за саобраћај и везе, а дозволе за увоз 
багера и трактора за пољопривреду, као и других 
пољопривредних' машина, у сагласности са Секре-
тари ј атом Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство. 

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

П. бр. 2019 
II. фебруара 1961. године 

Београд 
Замењује Председника 

Комитета за спољну трговину 
државни подсекретар, 

Руди Колак, с. р. 

44. 

На основу члана 38. став 1. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у 
сагласности са савезним Државним секретариј атом 
за послове финансија и савезним Државним секре-
тари ј атом за послове робног промета, Комитет за 
спољну трговину утврђује 

Л И С Т У 
РОБЕ СЛОБОДНОГ УВОЗА 

1. Роба која се увози слободно је следећа: 
а) репродукциони материјал: 

1) угаљ за коксирање 
2) гранитне електроде 
3) авио-бензин 
4) петрол-кокс 
5) чађ високо активна 

' 6) брајшток 
7) трафо-уље 
8) волфрамов концентрат 
9) манганова руда 

10) магнезијум 
11) волфрам и молибден-жица 
12) каолин 
13) графит 
14) глина паљена 
15) глина сирова са садржином изнад 40% 

А 1 2 О З и испод 4 % ГегОз 
16) кри ол ит природни 
17) флуорит природни 
18) графитни лонци 
19) оптичко и полуоптичко стакло за индустрија 

ску прераду 
20) сирови фосфати 
21) сумпор 

22) тетраетил олово 
23) флотациони реагенси, осим ксантата 
24) каустична сода 
25) калцинирана сода 
2'6) аутокорд 
27) силицијум карбид 
28) натријум сулфид 
2(9) рутил 
30) адитиви и оолвенти за индустрију нафте 
31) полимерни фосфати за детергенте 
32) додецил бензол за детергенте 
33) лепила за дрвну индустрију 
34) сирова филмска подлога 
35) сирова баритирана фото-подлога 
36) кристали за радио и електронску индустрију 
37) целулоза (сулфитка и сулфати а) 
38) натрон-папир 
39) памук за кардирање и чешља-ње 
40) синтетичко влакно и синтетички камцуг 
41) вуна 
42) вунене крпе и отпаци 
43) ланено влакно 
44) јутено влакно 
45) сисал-влакно 
46) манила и остала тврда влакна 
47) памучно предиво 
48) синтетичко предиво 
49) ланено предиво 
50) леонско предиво 
51) технички филц 
52) синтетички обућарски конац 
53) морска трава 
54) зечја длака 
55) коњска струка 
56) млинска сита 
57) рафи ја 
58) флок-предиво 
59) отпаци од памука 
60) крупна сирова кожа 
61) ситна сирова кожа 
62) каучук природни и си-нтетички и регенерат 
63) ревертекс и латекс 
64̂  копра и палмице коштице 
65) ланено семе за индустријску прераду 
66) свежа морска риба за индустрију конзерви 
67) плута 

б) роба за личну потрошњу: 
1) јужно воће (осим поморанџи, лимунова и 

мандарина), чај и зачини 
2) кокосово брашно 
3) бакалар 
4) препарати за исхрану деце и одојчади 
5) сокови воћа, сокови поврћа са и без шећера, 

неферментисани, који не садрже алкохол 
6) лековите минералне воде и остале минералне 

воде 
7) жестока алкохолна пића, десертна и арома-

тична вина, шампањац и пиво 
8) дуванске прерађевине, екстракти и есенције 

од дувана 
9) колор-филм и колор-папир 

10) развијани, фиксири и хемикалије за колор-
филмове и папире 

11) уметничке боје 
2. Ова листа ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
П. бр. 2015 

11. фебруара 1961. године 
Београд 

Замењује Председника 
Комитета за спољну трговину 

државни подсекретар, 
Руди Колак, с. р. 
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45. 

На основу члана 38. став 1. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у са-
гласности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија и савезним Државним секрета-
ри! атом за послове робног промета, Комитет за 
спољну трговину утврђује 

Л И С Т У 
РОБЕ УВОЗА НА ОСНОВУ ЛИБЕРАЛНЕ 

ДОЗВОЛЕ 

1. На основу либералне дозволе увози се сле-
дећа роба: 

1) отпаци и остаци од бакра и бакарних легура 
2) гвоздена руда изнад 42% Ее 
3) сиво сирово гвожђе 
4) вунено чешљано предиво 
5) какаовац 
6) лој 
7) уље од палминих коштица, кокосово уље и 

ланено уље 
2. Ова листа ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
П. бр. 2016 

11. фебруара 1561. године 
Београд 

Замењује Председника 
Комитета за спољну трговину 

државни подсекретар, 
Руди Колак, с. р. 

46. 

На основу члана 38. став 1. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у 
сагласности са савезним Државним секретариј атом 
за послове финансија и савезним Државним секре-
тари ј атом за послове робног промета, Комитет за 
спољну трговину утврђује 

л и с т у 
РОБЕ КОНТИНГЕНТИРАНОГ УВОЗА 

% 

1. Роба чији је увоз кон ти иг ен ти р а н је следећа: 
а) репродукциони материјал — сировине: 

1) алуминијум 
2) бакар електролитни и остали 
3) никл 
4) хромна руда 
5) ваљани и вучени производи црне металургије 
6) бело сирово гвожђе 
7) старо гвожђе 
8) кокс и прашина од кокса 
9) антрацит 

10) камени угаљ 
11) дизел-гориво (плинско уље) 
12) азотна ђубрива 
13) калијумова ђубрива 
14) цемент 
15) клинкер 
16) калај и његове легуре 
17) азбестно влакно 
18) пнеуматике спољне и унутрашње 
19) сточна храна 
20) свиње за индустрију конзерви 
21) резана грађа четинара 
22) соја 
23) рото-паоир 
24) фармацеуте^ сировине 
25) плавила 

6) роба за личну потрошњу: 
1) неметални, метални и пластични производи 

за домаћинство 
2) порцелан за домаћинство 
3) поцинковано посуђе 
4) галантерија, бижутерија, баварска роба и хе-

мијски производи за личну потрошњу 
5) музички инструменти, делови и прибор, фото-

апарат^ прибор и фото-хемикалије, прибор за лов, 
риболов и спорт 

5) бицикли, делови, прибор и гуме за њих 
7) производи од папира и писаћи и цртаћи при-

бор за личну потрошњу 
8) радио-апарати свих врста, укључујући ту и 

транзисторе, осим прибора и делова за њих 
9) електричне грејалице за домаћинство 

10) електрични радијатори за домаћинство 
11) електрични решои за домаћинство 
12) електричне пегле без регулатора за дома-

ћинство 
13) сијалице за кућно осветљење \ 

' 14) електрични штедњаци за домаћинство, осим 
прибора и делова за њих 

15) машине за прање рубља за домаћинство, 
осим прибора и делова за њих 

16) фрижидери за домаћинство, осим прибора 
и делова за њих 

17) телевизори, осим прибора и делова за њих 
18) остали електрични и електро-акустични апа-

рати за домаћинство, делови и прибор за њих 
19) текстилни производи и кожна и гумена обућа 
20) лекови, медицински инструменти и санитет-

ски материјал 
21) филмови и потрошни материјал за биоскоп-

ске апаратуре 
22) црно-бели фото-папири и црно-бели фото-

филмови, осим уске црно-беле позитив кино-траке 
и рендген-филмова 

23) кафа и други прехрамбени производи кој-и 
нису наведени у Листи робе слободног увоза 

24) со 
25) књиге, часописи и музичке ноте. 
2. Ова листа ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". , 

П. бр. 2017 
11. фебруара 1961. године 

Београд 
Замењује Председника 

Комитета за спољну трговину 
државни подсекретар, 

Руди Колак, с.р. 

47. 

На основу члана 38. став 1. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у 
сагласности са савезним Државним секрет ари ј атом 
за послове финансија и савезним Државним секре-
тар иј атом за послове робног промета, Комитет за 
спољну трговину утврђује 

Л И С Т У 
РОБЕ КОЈА СЕ УВОЗИ НА ОСНОВУ 

РЕСТРИКТИВНЕ ДОЗВОЛЕ 

1. На основу рестриктивне дозволе увози се сле-
дећа роба: 

а) репродукциони материјал: 
1) нафта природна 
2) бензин за моторе, осим авио-бензина 
3) радиоактивни хемијски елементи и радио-

активни изотопи 
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4) креозотно уље 
5) фосфорна ђубрива 

6) роба за личну потрошњу: 
1) прехрамбени производи, осим кафе и оних 

прехрамбених производа који су наведени у Листи 
робе слободног увоза 

2) шиваће машине 
3) писаће машине 
в) опрема: 
1) шинска возила, осим електрична и дизел 

возних локомотива 
2) багери и трактори 
3) приколице свих врста 
4) трамваји, тролејбуси и приколице за њих 
5) расхладни уређаји 
6) машине за хемијско чишћење и пеглање тек-

стила 
7) разбоји за индустрију памука и вуне и пре-

дионичке машине 
8) пољопривредне машине (трактори, комбајни, 

комбајни за силирање и прикључне машине за њих) 
9) моторна возила свих врста, укључујући ту и 

мотоцикле 10) регистар-касе. 
2. Ова листа ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
П. бр. 2018 

11. фебруара 1961. године 
Београд 

Замењује Председника 
Комитета за спољну трговину 

државни подсекретар, 
Руди Колак, С.р. 

48. 

На основу члана 176. став 3. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и 53/60) и члана 2. став 1. 
тачка 3. Уредбе о одређивању савезних матичних 
управних органа за питања стручног оспособљавања 
кадрова („Службени лист ФНРЈ", бр. 29/69 и 8/60), 
у сагласности са Секретаријатом Савезног извршног 
већа за општу управу, Секретари јат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ СЛУЖБЕНИКА 

ШУМАРСКЕ СЛУЖБЕ 

I. Опште одредбе 
Члан 1. 

Одредбе овог правилника односе се на службе-
нике који раде на управним и извршним пословима 
у органима ућраве надлежним за послове шумар-
ства и у самосталним установама за управљање 
Шумама (у даљем тексту: орган). 

Члан 2. 
Под стручном спремом за звања управних слу-

жбеника шумарске службе и службеника шумар-
ско-техничке помоћне службе из члана 1. овог пра-
вилника подразумева се, и то: 

1) под нижом стручном опремом — завршена 
основна школа (чл. 6. и 28. Општег закона о школ-
ству — „Службени лист ФНРЈ", бр. 28/58) и нај-
мање једногодишња шумарска школа, прописан 
стаж и положен стручни испит; 

2) под средњом стручном опремом — завршена 
средња шумарска школа или шумарски курс који 

има ранг средње шумарске школе, прописан стаж 
та положен стручни испит; 

3) под високом стручном опремом — завршен 
шумарски факултет или њему равна висока школа, 
прописан стаж и положен стручни испит. 

Средња или виша стручна спрема признаје се 
службенику без школске квалификације ако је по-
ложио посебан испит за признање стручне спреме 
одговарајућег вишег степена по одредбама овог пра-
вилника. 

Члан 3. 
Приоравнички стаж постоји за звање лугара, 

пристава (шумарског техничара) и референта прве 
врсте (шумарског инжењера). 

Приор авнички стаж траје две године. 

Члан 4. 
За приправника поставља се лице које нема 

потребну праксу и положен стручни испит. 
У инспекцијским службама не могу се постав-

љати приправници. 
Приправник се не може поставити на руково-

деће место односно положај, нити може замењи-
вати службеника на таквом месту односно поло-
жају. 

Члан 5. 
За приправним за звање лугара може бити по-

стављено лице које има завршену основу школу 
(чл. 6. и 28. Општег закона о школству) и најмање 
једногодишњу шумарску школу. 

За приправника за звање пристава може бити 
постављено лице које има завршену средњу шу-
марску школу или шумарски курс који има ранг 
средње шумарске школе. 

За приправни ка за звање референта прве вр-
сте може бити постављено лице које има завршени 
шумарски факултет или њему равну високу школу. 

XI. Стручна обука приправника 

Члан 6. 
За време приправничког стажа приправник се 

налази на стручној (практичној) обуци. 
Сврха стручне обуке је да приправник у току 

стажа практичним радом и учењем и по одређеном 
програму упозна послове на појединим радним ме-
стима за која су предвиђени службеници са одго-
варајућим звањем. 

Члан 7. 
Програм стручне обуке за приправника одре-

ђеног звања одређује старешина органа у коме је 
приправник запослен. Део програма стручне обуке 
која се врши у другом органу, саставља се у спора-
зуму са старешином тог органа. 

Програм стручне обуке обухвата нарочито: по-
слове које приправник треба да упозна на поједи-
ним радним местима, трајање стручне обуке на тим 
пословима у појединим организационе^ јединицама, 
начин извођења стручне обуке (упознавање са по-
словима на појединим радним местима, упознавање 
прописа и организације шумарске службе, прису-
ствовање радним састанцима у појединим организа-
ционим јединицама и обрада појединих предмета под 
надзором). Програм обухвата и стручну обуку код 
других органа, ако је такав начин обуке предвиђен, 
као и надзор над обуком. 

За време стручне обуке приправник се мора 
упознати и са канцеларијском пословањем. 

Члан 8. 
У току стручне обуке приправник проводи стаж 

у органу, самосталан ој установи или привредној ор-
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ганизацији у којој може стећи праксу потребну за 
полагање стручног испита предвиђеног овим пра-
вилником, и то на пословима: 

1) гајења шума (обнова, унапређквање и нега 
шума, шумски расадници и производња семена); 

2) подизања интензивни^ култура и плантажа 
дрвета; 

3) заштите шума (семена, садница и дрвета); 
4) искоришћавања шума и шумског грађевинар-

ства; 
5) мелиорације шума, уређења бујица и борбе 

против ерозије; 
6) уређења шума; 
7) ловства и ловне привреде. 
Приправник за звање лугара проводи на оваком 

од послова из тач. 1. до 7. става 1. овог члана нај-
мање по два месеца, а преостали део стажа — на 
пословима стручно-техничке помоћне службе и чу-
вања шума у органу у коме је запослен. 

Приправник за звање пристава или референта 
прве врсте проводи на оваком од послова из тач. 1. 
до 7. става 1. овог члана по два месеца, с тим што 
се у том времену мора обучити у пословима плани-
рања, пројектовања, извођења, колаудовања, кон-
троле квалитета изведених радова, стручно-технич-
ке и економске анализе, као и упознати са правним 
и техничким прописима из области шумарске слу-
жбе. Преостали део стажа приправник проводи у 
органу у коме је запослен. 

Старешина органа у коме је приправник запо-
слен одређује орган, установу или привредну орга-
низацију у којој ће приправник провести одређени 
део стажа ради стручне обуке. 

Члан 9. 
Старешина органа у коме се изводи стручна 

обука приправник а, дужан је приправни ку за вре-
ме обуке омогућити да се упозна са свим пословима 
по програму стручне обуке. 

Пре почетка извођења стручне обуке, приирав-
ника треба упознати са одредбама овог правилника, 
програмом стручне обуке и програмом стручног 
испита који треба да полаже. 

За правилно и потпуно спровођење стручне обу-
ке одговоран је старешина органа у коме је при-
правник запослен. 

Старешина органа може одредити другог слу-
жбеника који ће се старати о стручној обуци при-
правила. 

Члан 10. 
За време стручне обуке приправник обавезно 

води дневник стручне обуке. 
У дневник стручне обуке приправник уписује: 

) радна места односно послове на којима се обучава, 
време трајања обуке на појединим радним местима 
односно пословима, органе у којима се обука изводи, 
као и начин извођења обуке. 

Увид у дневник стручне обуке и оверу извођења 
те обуке врши старешина организационе јединице 
у којој приправник проводи одређено време обуке. 
Оверавање дневника стручне обуке врши се нај-
мање једанпут месечно. На крају стручне обуке 
старешина даје мишљење о успеху који је при-
правник постигао у току обуке. 

Члан 11. 
У циљу што боље припреме за полагање струч-

ног испита, приправни ку се за време стручне обуке 
мора у току радног времена оставити време потреб-
но за упознавање прописа и стручне литературе. 

Члан 12. 
Старешина органа односно службеник кота он 

одреди може пропитивањем цригтрантика провера-
вати да ли је и у којој мери приправник спреман 
за полагање испита. 

Ако се пропитивањем утврди да приправн-ик 
није довољно припремљен за полагање испита, тре-
ба му на то указати и упутити га које градиво и у 
којој мери треба још да савлада. 

III. Стручни испит 

Члан 13. 
Програм стручног испита за звање лугара, при-

става и референта прве врсте састоји се из општег 
и посебног дела. 

Општи део стручног испита полаже се усмено. 
Посебни део стручног испита полаже се прак-

тично и усмено. 

Члан 14. 
Градиво за програм општег дела стручног испи-

та за звање лугара обухвата: 
1) државно и политичко уређење — основно 

знање; 
2) самоуправљање у привредним организ-ација-

ма — основно знање; 
3) управљање у друштвеним службама — основ-

но знање; 
4) Закон о јавним службвницима и део први За-

кона о радним односима — основно знање; 
5) основна права из социјалног осигурања; 
6) управни поступак и управне спорове — основ-

но знање; 
7) канцеларијско пословање — основно знање. 

Члан 15. 
Градиво за програм општег дела стручног испи-

та за звање пристава и референта прве врсте обу-
хвата: 

1) државно и политичко уређење Југослаеије; 
2) управљање у друштвеним службама; 
3) основе привредног система Југославије; 
4) основе финансијског система Југославије; 
5) прописе о радним односима и прописе о јав-

ним службеницима; 
6) прописе о општем управном поступку и про-

писе о управним споровима; 
7) прописе о канцеларијском пословању. 

Члан 16. 
Градиво за програм посебног дела стручног 

испита за звање лугара обухвата: 
1) прописе о организацији шумарске службе и 

остале прописе из области шумарства; 
2) гајење шума; 
3) заштиту шума; 
4) искоришћавање шума; 
5) д енд р ом етриј у са уређивањем шума; 
6) ловство и ловну привреду. 

Члан 17. 
Градиво за програм посебног дела стручног 

испита за звање пристава и референта прве врсте 
обухвата: 

1) прописе о организацији шумарске службе и 
остале прописе из области шумарства; 

2) гајење шума; 
3) заштиту шума; 
4) иокоришћавање шума; 
5) уређење шума; 
6) шумска транопортна средства са шумарским 

гр ађевинар ством; 
7) уређење бујица и шумске мелиорације; 
8) ловство и ловну привреду; 
9) економику шумарства; 

10) механичку прераду дрвета. 
Члан 18. 

Програме општег и посебног дела стручног испи-
те за поједина звања прописује Секретари јат Са-
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везног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство, у сагласности са Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за општу управу. 

IV. Полагање стручног испита 
Члан 19. 

Писмену пријаву за полагање стручног испита 
приправник односно службеник (кандидат) подно-
си органу у коме је запошљен, а овај је доставља ор-
гану код кога је образована испитна комисија. При-
правник може поднети пријаву за полагање струч-
ног испита најраније један месец пре истека при-
правничког стажа 

Уз пријаву за полагање стручног испита поред 
података о датуму и месту рођења (општина, срез, 
народна република), звању и платном разреду и по-
словима на којима је кандидат радио, доставља се 
и оверен препис решења о постављењу, а за при-
правише и програм и дневник стручне обуке, с ми-
шљењем старешине о успеху који је приправник 
постигао у току обуке. 

Члан 20. 
Орган мод кога је образована испитна комисија 

одобр-ава полагање стручног испита при јављеном 
кандидату ако утврди да он испуњава прописане 
услове за полагање испита. О датом одобрењу оба-
вештава се кандидат преко органа у коме је запо-
шљен. На исти начин обавештава се и кандидат 
коме полагање стручног испита није одобрено. 

Ако орган код кога је образована испитна ко-
мисија утврди да стручна обука није спроведена по 
програму, може одобрити полагање стручног испита 
ако за неспровођење обуке нема кривице приправ-
н и к . 

Орган код кога је образована испитна комисија 
утврђује распоред и одређује рокове и време пола-
гања стручних испита водећи рачуна да у полага-
њу испита не долази до застоја као и о жељама и 
интересима кандидата. 

Кандидат коме је одобрено полагање стручног 
испита мора бити обавештен о дану полагања испи-
та најдоцније на петнаест дана пре дана одређеног 
за полагање. 

Члан 21. 
Стручни испит полаже се пред испитном коми-

сијом коју образује: 
1) за припраенике и службенике савезних ор-

гана и установа — Секретару ат Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, у сагласности 
са Секретари!атом Савезног извршног већа за општу 
управу; 

2) за остале приправник и службенике — ре-
публички орган управе надлежан за послове шу-
марства, у сагласности са секретариј атом републич-
ког извршног већа за општу управу. 

Испитну комисију пред којом стручни испит по-
лажу приправници и службеници запошљени у ор-
ганима на подручју аутономне јединице може обра-
зовати и орган управе аутономне јединице надле-
жан за послове шумарства, у сагласности са секре-
тар^ атом извршног већа аутономне јединице за 
општу управу и организацију. 

Члан 22. 
Амо за територију једне народне републике није 

образована испитна комисија, кандидати са терито-
рије те народне републике полажу, по правилу? 
стручни испит пред испитном комисијом образова-
ном за ону народну републику која је најближа 
седишту органа у коме је запошљен кандидат који 
полаже стручни испит. 

Члан 23. 
Испитне комисије за звање лугара и пристава 

састоје се од председника и два члана, а за звање 
референта прве врсте — од председника и четири 
члана, који су у исто време и испитивачи. У слу-
чају потребе, комисија се може допунити и потреб-
ним бројем испитивача за одређени део испитног 
градива. 

Решењем о именовању чланова комисије одре-
ђује се исто толики број заменика и записничар. 
Тим решењем одређује се и које градиво ће испи-
тивати који члан комисије односно испитивач. 

Председник, чланови комисије, њихови замени-
ци, као и испитивачи одређују се, по правилу, из 
редова стручњака управа за шумарске послове на-
родних република односно аутономних јединица. 
Чланови испитних комисија могу бити и стручњаци 
из других установа и организација. 

За члана испитне комисије не може бити име-
новано лице које има звање ниже врсте од зва-ња 
за које се испит полаже. 

Члан 24. 
Целокупну администрацију око стручних испи-

та врши орг ани заадион а јединица органа код кога је 
испитна комисија образована а у чију надлежност 
спада стручно уздизање. Ако таква организационе 
јед,иница не постоји, старешина органа одредиће 
која ће организациона јединица односно служба да 
врши ове послове. 

Члан 25. 
О току испита води се записник. 
Записник се води према обрасцу прописаном у 

Упутству о обрасцима пријаве испита, записника 
испитних комисија и уверења о положеним испи-
тима („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/59). 

Члан 26. 
Задатак за практични (теренски) рад одређује 

испитна комисија. 
Из обраде практичног (теренског) рада треба да 

се види у којој је мери кандидат овладао знањима 
потребним за вршење послова звања за које се при-
према. 

Ако испитна комисија нађе за потребно, може 
одредити да кандидат један део практичног (терен-
ског) рада обради писмено. 

Кад се кандидату даје израда практичног рада 
одређује му се и време у коме рад треба да буде 
завршен. 

Члан 27. 
После обраде практичног (терен-ског) рада при-

ступа се усменом испитивању. 
На усменом испиту кандидат се испитује из це-

лог прописаног испитног градива. Испитивање се 
врши, по правилу, у току једног дана. 

Начин усменог испитивања утврђује испитна 
комисија, при чему треба имати у виду практичан 
карактер испита. 

Усменом испиту присуствују чланови испитне 
комисије и записничар. Ако је комисији придодат 
испитивач, он присуствује само док врши испити-
вање. 

Хонорар иепитивачима одређује се за време за 
које су стварно учествовали у раду испитне коми-
сије, али најмање за два часа. 

Сваки члан испитне комисије има право да по-
ставља питања кандидату. 

Трајање усменог испита није временски ограни-
чено. Кандидат се испитује док ч-лан комисије 
((испитивач) односно комисија не стекну уверење о 
степену знања кандидата. О трајању усменог испи-
тивања одлучује сваки члан комисије односно испи-
тивач појединачно, а председник испитне комисије 



Среда, 15. фебруар 1961.^^^^^^^ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 6 — Страна 71 

може у том погледу да интервенише у току целог 
испита. 

Члан 28. 
Оцењивање се врши комисијски. 
Комисија оцењује целокупан успех кандидата 

на испиту, имајући у виду практичан рад и одгово-
ре на усменом испиту. 

Оцена општег успеха кандидата је: „положио са 
одличним успехом", „положио са врло добрим успе-
хом". „положио са добрим успехом" или „није по-
ложио". 

Оцена се даје већином гласова. У случају равно-
мерне поделе гласова, одлучује страна на којој је 
глас председника комисије. 

Члан 29. 
Полагање стручног испита кандидат може по-

новити два пута. Време између једног и другог по-
лагања не може бити краће од шест месеци. 

Канди-дат који не положи један део испитног 
градива (један или два предмета) може из тог дела 
градива полагати поправни испит у року моји одре-
ди испитна комисија и који не може бити краћи од 
месец дана. Рок за полагање поправног испита са-
општава се кандидату уз потпис записника испитне 
комисије. На поправном испиту даје се практичан 

\ рад само ако кандидат понавља испит иа градива 
из кога је радио практичан рад и ако рад није 
повољно оцењен. 

Члан 30. 
Кандидат који из неоправданих разлога не при-

ступи одређеног дана полагању поправног испита, 
сматра се да није положио стручни испит. Сматра 
се да стручни испит није положио ни кандидат који 
неоправдано одустане од започетог полагања струч-
ног испита. О томе се уноси забелешка у записник 
испитне комисије и писменим путем обавештава 
орган у коме је кандидат запослен. 

V. Стручни испит за унапређење у звање надзор-
ника шума 

Члан 31. 
Службеник у звању лугара који је провео три 

године у завршном платном разреду свог звања и 
који је за те три године добивао повољне оцене 
може тражити да полаже стручни испит за унапре-
ђење у звање надзорника шума. 

Одобрење за полагање испита из става 1. овог 
члана даје орган код кога је образована испитна 
комисија. 

Члан 32. 
Програм стручног испита за унапређење у зва-

ње надзорника шума састоји се из општег и посеб-
ног дела. 

Општи део стручног испита из става 1. овог чла-
на полаже се усмено. 

Посебни део стручног испита из става 1. овог 
члана полаже се усмено и практично (теренски рад). 

Члан 33. 
Градиво за програм општег дела стручног испи-

та за унапређење у звање надзорника шума-обу-
хвата: 

1) управни поступак и управне спорове — основ-
но знање; 

2) познавање прописа о накнадама путних и 
других трошкова јавних службеника; 

3) прописе о таксама — основно знање; 
4) пословање економата у органима. 

Члан 34. 
Градиво за програм посебног дела стручног 

испита за унапређење у звање надзорника шума 

обухвата градиво из члана 16. овог правилника, с 
тим што ће се од службени.ка тражити шире позна-
вање тог градива. 

Члан 35. 
Програм стручног испита за унапређење у зва-

ње надзорника шума прописује Секретари јат Саве-
зног извршног већа за пољопривреду и шумарство, 
у сагласности са Секретар^ атом Савезног извр-
шног већа за општу управу. 

Члан 36. 
Стручни испит за унапређење у звање надзор-

ника шума полаже се пред испитном комисијом 
образ ов аном за стручне испите за звање лугара 
(члан 23). 

Члан 37. 
У погледу полагања стручног испита за унапре-

ђење у звање надзорника шума важе одредбе чла-
на 19. ст. 2. и З, члана 20. став 1, члана 22. и 
чл. 25. до 30. овог правилника. 

VI. Посебни испит за унапређење у више звање 

Члан 38. 
Посебни испит за унапређење у више звање 

може полагати службеник у звању пристава, рефе-
рента друге врсте или референта прве врсте, који је 
провео три године у завршном платном разреду свог 
звања и који је за те три године добивао повољне 
оцене (члан 188. ст. 1. и 2. Закона о јавним службе-
ницима). 

На посебном испиту за унапређење у више зваг-
ње утврђује се способност службеника за вршење 
послова вишег звања. 

Посебан испит за унапређење у више звање 
службеник полаже практично и усмено. 

Из обраде практичног (теренског) рада треба да 
се види у којој је мери службеник овладао знањи-
ма потребним за вршење послова звања за које се 
припрема. 

Ако испитна комисија нађе за потребно, може 
одредити да службеник један део практичног (те-
ренског) рада обради писмено. 

На усменом испиту службенику се постављају 
питања у вези са практичним радом. Осим тога, слу-
жбеник се испитује и из области службе у којој је 
запошљен, а нарочито из прописа који се у тој слу-
жби примењују. 

Члан 39. 
Посебни испит за унапређење у више звање по-

лаже се пред испитном КОМИСИЈОМ коју образује ста-
решина органа у коме је службеник затомљен. 

Испитна комисија за полагање испита из става 
1. овог члана састоји се од председника и два чла-
на. Чланови испитне комисије не могу имати зва-
ње ниже врсте од звања за које службеник полаже 
испит. 

Службенику се може, на његов захтев, одобрили 
да испит из става 1. овог члана полаже пред испит-
ном ко-мисијом пред којом се полаже стручни испит. 

Ако у органу у коме је службеник запошљен не 
постоји могућност за образова,ње испитне комисије, 
службеник ће полагати посебни испит за унапређе-
ње у више звање пред испитном комисијом пред 
којом се полаже стручни испит. 

Члан ФО. 
Кандидат се оцењује према успеху' показаном 

на практичном раду и на усменом испиту. 
Оцена успеха службеника је: „положио" или 

„није положио". 
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Члан 41. 
Кандидат који не положи испит за унапређење 

у више звање, може се пријавити да поново полаже 
овај испит по истеку једне године од сваког прет-
ходног полагања. 

УП. Посебни испит за признање^ стручне спреме 
вишег степена 

Члан 42. 
Службеници у звању лугара и надзорника шума 

као и управни службеници шумарске службе којима 
је по члану 177. Закона о јавним службени цима 
одобрено полагање посебног испита за признање 
стручне опреме вишег степена, полажу тај испит по 
одредбама о-вог правилника. 

Члан 43. 
Посебни испит за признање стручне опреме ви-

шег степена може полагати само службеник који је 
положио стручни испит за своје звање или је од 
полагања овог испита ослобођен. 

Посебни испит за признање стручне опреме ви-
шег степена служб.еник може полагати само за при-
знање стручне спреме непосредно више врсте од 
оне коју има. 

Члан 44. 
Посебни испит за признање стручне спреме ви-

шег степена обухвата теоретска и практична знања. 
Програм испита из става 1. овог члана састоји 

се из општег и посебног дела. 
Општи део испита из става 1. овог члана по-

лаже се усмено. 
Посебни део испита из става 1. овог члана пола-

же се практично и усмено. 

Члан 4Ј5. 
Градиво за програм општег дела посебног испи-

та за признање средње стручне опреме обухвата: 
1) народни језик; 
2) националну историју; 
3) државно и политичко уређење Југославије; 
4) прописе о радним односима и прописе о јав-

ним службеницима; 
5) прописе о општем управном поступку и про-

писе о управним споровима. 
Градиво за програм општег дела посебног испи-

та за признање више стручне спреме обухвата-: 
1) државно и политичко уређење Југославије; 
2) управљање у друштвеним службама; 
3) основе привредног система Југослав^ е; 
4) основе финансијског система Југославије; 
5) прописе о радним односима и прописе о јав-

ним службеницима; 
6) прописе о општем управном поступку и про-

писе о управним споровима. 

Члан 46. 
Програм посебног испита за признање стручне 

опреме вишег степена прописује према градиву из 
члана 17 овог правилника Секретари јат Савезног 
извршног већа за пољопривреду и шумарство, у са-
гласности са Секрет ар иј атом Савезног извршног 
већа за општу управу. 

Члан 47. 
Посебан испит за признање средње стручне 

опреме полаже се пред испитном комисијом коју 
образује републички секрет ари јат извршног већа за 
општу управу, а испит за признање више стручне 
спреме полаже се пред испитном комисијом коју 
образује Секретару ат Савезног из-вршног већа за 
општу управу. 

Члан 48. 
Службеник коме је одобрено полагање посебног 

испита за признање стручне спреме вишег степеЕт 
подноси пријаву за полагање овог испита стареши-
ни органа код кога је запошљен, а овај је доставља 
органу код кога је образована испитна комисија. Уз 
пријаву се доставља одобрење за полагање испита 
и персонални лист. 

Орган код кога је образована испитна комисија 
одређује дан и час полагања испита и о томе оба-
вештава кандидата преко органа у коме је запо-
шљен. 

Члан 49. 
У погледу вођења администрације и записника 

испитне комисије важе одредбе чл. 24. и 25, овог 
правилника. 

Члан 50. 
На испиту кандидат прво усмено полаже гра-

диво општег дела испита. 
Кандидат који не положи општи део, не може 

полагати посебни део испита. 
Кандидату који није показао задовољава ући 

уопех из једног дела општег дела испита (један или 
два предмета), комисија може одредити да полаже 
поправни- испит из тог градива. Рок у коме ће по-
лагати поправни испит одређује испитна комисија 
и он не може бити краћи од два месеца ни дужи 
од дванаест месеци од претходног полагања. Ако 
кандидат не приступи полагању поправног испита 
у одређеном року, сматра се да испит није поло-
ж а . 

Члан 51. 
Кандидат који положи општи део испита, по-

лаже следећег дада усмени испит у оквиру посеб-
ног дела испита. 

Из обраде практичног (теренског) рада треба да 
се види у којој је мери кандидат овладао знањима 
потребним за вршење послова звања за које се 
припрема. 

Ако испитна комисија нађе за потребно, може 
одредити да кандидат један део практичног (терен-
ског) рада обради писмено. 

Члан 52. 
Усмено испитивање врши се на начин прописан 

у члану 27. ст. 2. до 6, а оцењивање на н-ачин про-
писан у члану 28. овог правилника. 

Члан 53. 
Кандидат који не покаже на и-спиту задовоља-

вајући успех из градива општег дела посебног испита 
за признање стручне спреме вишег степена, може 
само једанпут поновити полагање испита из тог дена 
градива, и то у року који не може бити краћи од 
једне године ни дужи од две године. 

Понављање испита из градива посебног дел-а 
овог испита није дозвољено. 

УШ. Заједничке одредбе 

Члан 54. 
По завршеном испиту кандидату саопштава 

уопех председник комисије у присуству свих чла-
нова комисије. 

Члан 56. 
Кандидату који је положио испит издаје се 

уверење о одложеном испиту. 
Уверење о положеном испиту издаје орган код 

(кога је образована испитна комисија. 
Уверење о положеном испиту потписује старе-

шина органа код кота је образована испитна комиг-
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сија односно службеник кога он овласти, и пред-
седник испитне комисије. 

Уверење о положеном испиту издаје се према 
обрасцу прописаном у Упутству о обрасцима при-
јаве испита, записника испитних комисија и увере-
ња о положеним испитима. 

За кандидата који није положио испит изве-
штава се о томе орган у коме је он запошљен. 

Члан 56. 
Кандидат који полаже испит ван места службо-

вања, има право на накнаду путних трошкова по 
прописима о накнадама путних и других трошкова 
јавних службеника, и то: кад први пут полаже 
испит или кад полаже поправни испит после првог 
полагања стручног испита. 

Кандидат који из неоправданим разлога не при-
ступи полагању испита, нема право на накнаду пут-
них трошкова. 

Путни трошкови падају на терет органа у коме 
је службеник запошљен. 

Члан 57. 
Кандидат има право на плаћено одсуство за по-

лагање испита. 
Ако кандидат полаже испит у другом месту, у 

одсуство по ставу 1. овог члана урачунава се и вре-
ме потребно за одлазак у место полагања испита и 
повратак у место пребивања. 

Одсуство по ст. 1. и 2. овог члана не урачунава 
се у годишњи одмор, нити у одсуство по члану 87. 
став 1. Закона о јавним службеницима. 

Члан 58. 
Службеник који је обавезан да положи стручни 

испит не може бити унапређен у више звање нити 
у виши платни разред док тај испит не положи. 

На службенике којима је приликом постављења 
у звање по одредбама члана 193. став З, члана 198. 
и члана 199. став 1. Закона о јавним службеницима 
решењем о постављењу одређено полагање стручног 
испита, одредба става 1. овог члана примењује се 
после истека рока у коме су били дужни положити 
испит 

Члан 59. 
Службеници унапређени у више звање по чла-

ну 193. став 1. Закона о јавним службеницима, не 
полажу стручни испит предвиђен за звање у које се 
унапређују. 

Члан 60. 
Службеници са стручном спремом из члана 5. 

овог правилника који приликом преласка из друге 
јавне службе, привредне или друштвене организа-
ције добију звање лугара или управних службеника 
шумарске службе а положили су стручни испит из 
службе из које прелазе, полагаће допунски испит 
из оног градива посебног дела стручног испита које 
не садржи градиво стручног испита који су пола-
гали. 

Управни службеници из става 1. овог члана који 
добиту звање више од почетног звања не полажу 
допунски испит. 

Члан 61. 
Службеници који буду унапређени односно по-

стављени у звање више врсте (члан 193. став 3. За-
кона одјавним службени цима) дужни су полагати 
стручни испит за звање у које су унапређени одно-
сно постављени. 

Службеници из претходног става који буду уна-
пређени односно постављени у звање више од по-

четног звања више врсте, не полажу стручни испит 
предвиђен за почетно звање те вр-сте. 

Стручни испит не полажу ни службеници који 
буду постављени у звање више од почетног звања 
по одредбама члана 198. Закона о јавним службе-
ницима. 

IX. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 62. 
Службеници постављени у звање лугара по 

одредби члана 9. ст. 1. и 2. Правилника о звањима 
службеника шумарско-техничке помоћне службе 
полагаће испит из става 3. тог члана по програму 
стручног испита предвиђеног за звање лугара, и то 
у року од једне године од дана објављивање про-
грама стручног испита. 

Службеници из става 1. овог члана који су до 
дана ступања на снагу овог правилника унапређе-
ни у звање надзорника шума, не полажу испит из 
члана 9. став 3. Правилника о звањима службеника 
ш ум арско - те хн инке помоћне службе. 

Члан 63. 
Службеници у звању лугара К О Ј И до истека 

рока од три месеца по објављивању програма из 
члана 64. став 1. овог правилника наврше три го-
дине у XVI платном разреду, унапређују се у зва-
ње надзорника шума без полагања испита за то 
звање предвиђеног овим правилником. 

Службеници из става 1. овог члана који имају 
положени стручни испит за звање лугара а нису 
могли бити унапређени у звање надзорника шума 
због неположеног стручног испита за ово звање, и 
који су добили периодске повишице, унапређују се 
у звање надзорника шума и распореду ју у платне 
разреде, и то: лу гари из XVI платног разреда са 
првом периодеком повишицом — у XV платни ра-
зред. а лугари из XVI платног разреда са другом 
периодском повишицом — у XIV платни разред. 

Члан 6. 
Стручни испит и посебни испит за признање 

стручне спреме вишег степена полагаће се по про-
граму из одредаба глава Ш, V и VII овог правилни-
ка по истеку три месеца од објављивања програма. 

По истеку рока од три месеца ови испити ће се 
полагати по досадашњим програмима. Ако кандидат 
захтева, одобриће му се полагање испита по про-
граму предвиђеном овим правилником и пше истека 
тог рока. 

Члан 65. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стају да важе Правилник о приправничкој служби, 
стручним испитима и стручним курсевима за слу-
жбенике шумарске струке („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/48) и Упутство за спровођење Правилника о 
приправничкој служби, стручним испитима и струч-
ним курсевима за службенике шумарске струке 
(,.Службени лист ФНРЈ", бр. 2/50). 

Члан 66. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
06-1257/1 

26. септембра 1960. године 
Београд 

Секретар 
за ползопривреду и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 
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49. 
На основу члана 99. Закона о штампи и другим 

видовима информација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/60), Секрет ари јат Савезног извршног већа за 
информације прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О РЕГИСТРОВАНА И РАДУ ИНОСТРАНИХ ДО-

ПИС НИШТАВА и ИНОСТРАНИХ ДОПИСНИКА 

I. Регистровање 

Члан 1. 
Инострана дописништва и стални инострани до-

писници, као и стални службеници иностраних до-
писништава, региструју се код Секретаријата Саве-
зног извршног већа за информације. 

Члан 2. 
Сматра се да постоји инострано допиоништво 

ако инострана новинска агенција или инострани 
лист има на раду у Југославен најмање два стална 
дописника, или једног сталног дописника и најмање 
три стална службеника. 

Члан 3. 
Као стални инострани дописници сматрају се 

дописници иностраних новинских агенција или ино-
страних листова, као и фото-репортери, филмски 
и телевизијеки сниматељи који снимају за иностра-
ну новинску агенцију или инострани лист, било да 
су страни или југословенеки држављани, ако су од-
ређени да у том својству раде у Југославен за вре-
ме дуже од два месеца. 

Члан 4. 
Молбу за регистровање иностраног дописни-

штва или сталног иностраног дописника подноси 
главна дирекција иностране новинске агенције или 
иностраног листа. 

Молбу за регистровање сталних службеника 
иностраних дописништава подноси руководилац ино-
страног дописништва. 

Члан 5. 
Молба за регистровање иностраног допиониигтва 

мора да садржи назив иностране новинске агенције 
или иностраног листа који установљава допи сни-
штво, и породично и рођено име сталног дописника 
који ће руководити дописништвом и одговарати за 
његов рад. 

Члан 6. 
Поред молбе за регистровање иностраног допи-

оништва, главна дирекција иностране новинске 
агенције или иностраног листа дужна је да поднесе 
и молбу за регистровање сваког појединог сталног 
дописника, било да ће у том својству бити запошљен 
у дописништву или ће самостално радити. 

, Молба из става 1. овог члана мора да садржи: 
1) породично и рођено име дописника; 
2) датум, место и државу рођења; 
3) држављанство; 
4) назив иностране новинске агенције или ино-

страног листа код кога дописник ради; 
5) број пасоша дописника, када и у ком месту 

је издат, односно број личне карте ако је дописник 
југословенски држављанин; 

6) место и адресу у иностранству ако дописник 
само привремено врши информативну делатност и 
није стално настањен у Југославији. 

Уз молбу за регистровање сталног иностраног 
дописника морају се приложити две фотографије 
величине 4 X 6 см. 

Члан 7. 
Инострана новинска агенција или инострани 

лист може поднети молбу да се као његови стални 
дописници у Ју гос лави ји региструју његови допи-
сници у некој другој земљи, који с времена на вре-
ме долазе у Југославију ради вршења информа-
тивне делатности. 

За време боравка у Југославен, ови стални 
инострани дописници уживају иста права и имају 
исте обавезе као и стални инострани дописници који 
су стално настањени у Југославен. 

Члан 8. 
Решењем о регистровању иностраног дописни-

штва или сталног иностраног дописника, инострано 
дописништво или стални инострани дописник стиче 
право да се у Југославен бави информативном де-
латношћу за време од две године. 

По истеку рока из става 1. овог члана, иностра-
ном дописништву или сталном иностраном допи-
снику може се продужити право да се у Југосла-
в е н бави информативном делатношћу. 

Члан 9. 
Инострана новинска агенција или инострани 

лист који жели да његово дописииштво или његов 
стални дописник н надаље продужи са радом у Ју-
гославен, дужан је да Секретари јату Савезног из-
вршног већа за информације поднесе молбу за про-
дужење рада свог дописништва или свог сталног 
дописника најдоцније на 15 дана пре истека рока 
из члана 8. овог правилника. 

У молби из става, 1. овог члана морају се наве-
сти и промене које су у међувремену настале у по-
дацима садржаним у молби за регистровање ино-
страног допиоништва или сталног иностраног допи-
сника (чл. 5. и 6). 

Решењем којим се иностраном дописништву или 
сталном иностраном дописнику одобрава да про-
дужи са радом у Југославен, инострано дописни-
пггво или стални инострани дописник стиче право 
да се у Ју гос лави ји бави информ ати вн ом делатно-
шћу још за две године рачунајући од дана доно-
шења решења. 

Члан 10. 
Молба за регистровање сталног службеника ино-

страног дописништва мора да садржи податке из 
члана 6. став 2. тач. 1 до 5 овог правилника, као и 
назначење радног места на коме ће службеник ра-
дити (преводилац, дактилограф и сл.). 

Уз молбу за регистровање сталног службеника 
иностраног дописништва морају се приложити две 
фотографије величине 4 X 6 см. 

Члан 11. 
По регистрован^, сталном иностраном дописни-

ку издаје се легитимација која служи као доказ да 
је њен ималац овлашћен да се на територији Југо-
славије бави прикупљањем информација за одре-
ђену инострану новинску агенцију или инострани 
лист. 

Легитимац,ије издаје и о издатим легитимаци-
јама евиденцију води Секретаре ат Савезног извр-
шног већа за информације. 

Легитимација важи за календарску годину у 
којој је издата. Продужење рока важења легити-
мације врши се на самој легитимацији. 

Члан 12. 
Стални инострани дописник који престане да 

врши послове иностраног дописника у Југославен ји 
дужан је да Секретаријату Савезног извршног већа 
за информа.ције врати легитимацију иностраног до-
писника. 
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Члан 13. 
Инострано дописииштво и стални инострани до-

писник могу се брисати из регистра ако се не при-
државају прописа којима се регулише вршење ин-
формативне делатности у Југославен. 

Стални инострани дописник може се брисати 
из регистра и ако у Југославији буде осуђен на ка-
зну затвора преко шест месеци или на строжу 
казну 

,Решење о брисању из регистра иностраног до-
писништва или сталног иностраног дописника до-
носи Секретари јат Савезног извршног већа за ин-
формације. 

П. Рад, права и обавезе иностраних дописништава и 
иностраних дописника 

Члан 14. 
Иностраним дописништвом руководи и за његов 

рад одговара лице које је у молби за регистровање 
иностраног дописништва означено као руководилац 
иностраног дописништва и које је регистровано као 
стални инострани дописник иностране новинске 
агенције или иностраног листа који установљава 
дописништво. 

У случају одсутности или спречености руково-
диоца иностраног дописништва, замењује га један 
од регистрованих сталних иностраних дописника у 
дописииштву кога он одреди. Руководилац иностра-
ног дописништва дужан је да о томе одмах обаве-
сти Секретаријат Савезног извршног већа за ин-
формације. 

Члан 15. 
Ако у току рада иностраног дописништва или 

сталног иностраног дописника дође до промене по-
јединих података наведених у молби за његово ре-
гистровање (чл. 5. и 6), главна дирекција иностране 
новинске агенције или иностраног листа дужна је 
да о свакој таквој промени обавести Секретари јат 
Савезног извршног већа за информације, и то у 
року од 30 дана од дана настале промене. 

Исто тако, главна дирекција иностране новин-
ске агенције или иностраног листа дужна је да у 
року из претходног става, обавести Секретари јат 
Савезног извршног већа за информације о свакој 
промени руководиоца иностраног дописништва, као 
и о разрешењу од дужности сталног дописника. 

Члан 16. 
Сматраће се да је инострано дописништво пре-

стало са радом ако се број његовог особља смањи 
испод броја предвиђеног у члану 2. овог правил-
ника за време д у ж е од три месеца. 

Члан 17. 
Инострана новинска агенција или инострани 

лист може у Југославини имати и повремене допи-
снике. 

Као повремени инострани дописници сматрају 
се дописници иностраних новинских агенција или 
иностраних листова одређени да у својству допи-
сника раде у Јутославији за време краће од два 
месеца. 

Повремени инострани дописници не региструју 
се. 

Повремени инострани дописници дужни су да 
се по доласку у Ју гос лави ју одмах пријаве Секре-
тари јату Савезног извршног већа за информације. 
Пријава се може поднети и преко републичког ор-
гана управе надлежног за послове информација. 

Члан 18. 
Органи управе надлежни за послове информа-

ција стараће се да се иностраним дописницима омо-
гући коришћење службених извора информација 
под истим условима као и домаћим новинарима и 
пружаће им помоћ у вршењу делатности за коју су 
они овлашћени. 

Члан 19. 
Инострани дописници имају право да из Југо-

с л в и ј е шаљу информације својим новинским аген-
цијама или листовима без икакве пријаве или одо-
брења. 

Инострани дописници нису овлашћени да при-
купљене информације дају домаћим новинама, но-
винским агенцијама или другим информативним 
установама, нити да ма о чему обавештавају југо-
словеноку јавност. 

Члан 20. 
Инострани дописници дужни су да се у свом 

раду придржавају прописа о вршењу информатив-
не делатности у Југославен, међународних обичаја 
и начела професионалне етике, као и да поступају 
у духу поштовања истине, људских права, мира и 
мирољубиве сарадње међу народима. 

Члан 21. 
Инострана допиоништва и инострани дописници 

дужни су да своје финансијске и девизно посло-
вање врше у складу са важећим прописима. 

Члан 22. 
Инострани дописници могу основати свој клуб. 
Клуб иностраних дописника има своја правила. 

Правила садрже одредбе о задацима клуба, његовој 
организацији, правима и дужностима чланова и 
раду клуба. Правилима се не може ограничити пра-
во учлањења у клуб свих иностраних дописника. 

Правила клуба потврђује Секретари јат Саве-
зног извршног већа за информације. 

III. Завршне одредбе 

Члан 23. 
Одредбе овог правилника о регистровању стал-

них иностраних дописника сходно се примењују и 
на руководиоце и остало особље иностраних инфор-
мативних установа. 

Члан 24. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 35'6 
И. фебруара 1961. године 

Београд 
Секретар за информације, 

Богдан Осолник, с. р. 

50. 

На основу чл. 38. и 203. Закона о удруживању 
и пословној сарадњи у привреди („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/60), Секретари јат Савезног извршног 
већа за опште привредне послове прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОБАВЕЗНОМ УЧЛАЊИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОМОРЕ 

1. Предузећа за обраду дувана која се баве и 
прерадом дувана, млинска предузећа без обзира да 
ли се баве и куповином и продајом житарица и 
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прерађевина од житарица, индустријске пекаре, 
предузећа за прераду рибе без обзира да ли се баве 
и уловом рибе, предузећа за производњу млека у 
праху, издавачко-штампарска предузећа, издавачка 
предузећа, новинска предузећа, предузећа за сни-
мање филмова и предузећа за техничку израду и 
обраду филмова обавезно се учлањују у Савезну 
ин ду етри јеку комору. 

2. Предузећа за производњу грађевинског ма-
теријала (каменоломи, шљункаре, циглане, кречане, 
багерска предузећа, препане, предузећа за произ-
водњу елемената од бетона и вештачког камена, 
предузећа за производњу гипса и сл.) обавезно се 
учлањују у Савезну грађевинску комору. 

Пројектантске привредне организације за гра-
ђевинско пројектовање учлањују се обавезно у Са-
везну грађевинску комору, а остале пројектантске 
привредне организације — у комору за ону област 
привреде којој припадају привредне организације 
за чије потребе оне врше своје услуге. 

3. Предузећа за укрцавање, искрцавање и ускла-
диштење робе у поморским лукама, пристаништима 
унутрашње пловидбе и железничким станицама и 
предузећа за спасавање пловних објеката, обавезно 
се учлањују у Савезну саобраћајну комору. 

4. Предузећа за прераду млека и млечних про-
извода, предузећа за обраду дувана која се не баве 
и прерадом дувана, предузећа која се искључиво 
баве уловом рибе, привредне организације за про-
изводњу крмних смеса (мешаонице), предузећа за 
производњу концентрата — предсмеше и смеше за 
сточну храну, предузећа за производњу свилених 
чаура и памука, предузећа за производњу семена 
и привредне организације за заштиту земљишта од 
ерозије и уређење бујица, обавезно се учлањују у 
пољопривредно-шумарску комору. 

5. Као установе за вршење пољопривредних и 
шумских служби које се у смислу члана 29. Закона 
о удруживању и пословној сарадњи у привреди о-
бавезно учлањују у пољопривредно-шумарске ко-
море сматрају се: 

1) опште и специјализоване пољопривредне 
станице (воћарске станице, виноградарске станице, 
станице за заштиту биља и сл.) без обзира да ли 
имају објекте или не осим припусних станица; 

2) установе за унапређивање свиларства; 
3) расадници; 
4) заводи за селекцију стоке и селекције^ сто-

чарске станице; 
5) в етер ибарске станице, сто ч арско- ве т еринар -

оке станице, дијагностичке ветеринарске станице и 
ветеринарске амбуланте; 

6) центри за вештачко осемењавање и станице 
за вештачко осемењавање које нису у саставу ве-
теринарских станица; 

7) ергеле; 
8) бирои за израду организационо-привредних 

планова (пољопривредних основа), економских ана-
лиза за потребе пољопривреде и пројектовање у 
пољопривреди, и бирои за пројектовање у шумар-
ству. 

Установе из става 1. ове тачке обавезно се у-
члањују у пољопривредно-шумарске коморе само 
ако су основане и регистроване као самосталне у-
станове. 

6. Као привредне организације и установе које 
врше комуналне делатности и које се у смислу 
члана 33. став 1. Закона о удруживању и пословној 
сарадњи у привреди обавезно учлањују у занатско-
комуналне коморе, сматрају се предузећа градског 
саобраћаја и привредне организације и установе 
које врше снабдевање насеља водом, одвођење от-
падних вода, дистрибуцију електричне енергије и 
јавну расвету, снабдевање насеља плином, снабде-
вање насеља топлотном енергијом, изградњу и одр-
жавање улица, путева и осталих саобраћајница у 

насељу, чување моторних и осталих возила на 
паркинг-просторима, чишћење јавних површина и 
изношење смећа из зграда, уређење и одржавање 
јавних зелених површина у насељима, експлоата-
цију јавних топлих купатила, експлоатацију тав-
них хладних купатила, гаражирање возила у тав-
ним гаражама, уклањање животињских лешева и 
послове градских кафилерија, управљање пијаца-
ма на мало као и чување имовине привредних ор-
ганизација и установа. 

Ауторемонтна предузећа, предузећа за произ-
водњу електричне енергије која нису укључена у 
заједницу електропривредних предузећа, димни-
чарске радње, радионице за одржавање стамбених 
зграда, комуналне услужне кланице и комуналне ле-
даре, предузећа за изградњу и одржавање теле-
графско-телефонских уређаја, предузећа за произ-
водњу и продају хлеба и пецива, пекаре осим ин-
дустријских пекара, посластичарнице, ауто-такси 
предузећа, имаоци приватних моторних возила који 
се као сталним занимањем баве услугама превоза 
(такси-шофери итд.), и занатске задруге које врше 
занатско услужне делатности, обавезно се учлању-
ју у занатоко-комуналне коморе. 

Мање монтажне привредне организације које 
изводе монтажне радове на грађевинама обавезно 
се учлањују у зан ате к о - ком ун а ли е коморе, а веће 
монтажне привредне организације које изводе мон-
тажне радове на грађевинама — у Савезну грађе-
винску комору, с тим што ће се разликовање на 
веће и мање монтажне привредне организације вр-
шити по мерилима за разликовање на већа и ма-
ња предузећа грађевинских заната која ће пропи-
сати Секретари јат Савезног извршног већа за ин-
дустрију на основу овлашћења из члана 28. став 2. 
Закона о удруживању и пословној сарадњи у при-
вреди. Остале монтажне привредне организације 
обавезно се учлањују у комору за ону област при-
вреде којој припадају привредне организације за 
чије потребе оне претежно врше своје услуге. 

Привредне организације које врше привредне 
делатности за које је републичким прописима одре-
ђено да се сматрају сличним занатским делатностима 
обавезно се учлањују у занатско-комуналне коморе. 

7. Предузећа — хладњаче, предузећа за прире-
ђивање сајмова и изложби, конзумне млекаре, пре-
дузећа за промет меса и прерађевина од меса, пре-
дузећа за производњу, сакупљање и промет лековитог 
биља, предузећа за промет (расподелу) филмова, 
предузећа за приказивање филмова, привредне 
организације за економску пропаганду и публицитет, 
предузећа за унапређивање пословања привредних 
организација, набавно-продајне задруге (занатске и 
др.), набављачко-потрошачке задруге, тржнице на 
велико и заједнице предузећа за промет житарица, 
обавезно се учлањују у трговинску комору. 

Предузећа која се искључиво баве извозом и 
увозом робе, предузећа за заступање иностраних 
фирми, предузећа за међународну шпедицију и пре-
дузећа за међународно трговинско посредовање, која 
су уписана у Спољнотрговински регистар привред-
них организација поред обавезног учлањавања у 
Савезну спољнотрговинску комору, обавезно се 
учлањују и у тр-говинску комору. 

8. Као привредне организације које се у смислу 
члана 24. Закона о удруживању и пословној сарадњи 
у привреди обавезно учлањују у коморе, сматрају 
се и организације основане и регистроване као само-
сталне установе које искључиво и стално врше 
одређене привредне делатности које по општим про-
писима представљају предмет пословања привред-
них организација (на пример: шумска газдинства, 
самосталне установе за приређивање сајмова и 
изложби итд.). 

9. Предузећа у изградњи обавезно се учлањују у 
колару за ону област привреде којој ће припадати 
по својој основној привредној делатности по завр-
шетку изградње. 
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10. Привредне организације за које је одређено 
да се обавезно учлањују у комору за уже подручје 
(на пример: среску комору), могу се на добровољној 
основи учланити и у комору за шире подручје (на 
пример: републичку комору) исте области привреде. 

Привредне организације за које је одређено да 
се обавезно учлањују у комору за шире подручје, 
могу се на добровољној основи учланити и у комору 
за уже подручје исте области привреде. 

11 Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство за спровођење појединих 
одредаба Закона о удруживању у привреди („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/58) и Објашњење о обаве-
зном учлањавању појединих врста привредних ор-
ганизација у коморе бр. 787 од 17. априла 1958. го-
дине, бр. 2269/1 од 22. децембра 1968. године и бр. 
08-81/1 од 15. марта 1960. године. 

12. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 199 
9. фебруара 1961. године 

Београд 
Секретар 

^ за опште привредне послове, 
Киро Глигоров, с.р. 

51. 
На основу члана 3. тачка 3. и члана 21. Уредбе 

о организацији и раду Савезног завода за статисти-
ку („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/57 и 12/60), Са-
везни завод за ст алис тику доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОСТАВЉАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАНАТ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНОГ СЕКТОРА 

1. Занатске организације друштвеног сектора 
(занатска предузећа, занатске задруге и занатске 
радње) дужне су сваког месеца састављати и подно-
сити статистички извештај о својој делатности. 

Овај извештај подноси се на прописаном обра-
сцу и доставља се до б-ог дана у месецу надлежном 
среском заводу за статистику. 

2. Савезни завод за статистику прописаће мето-
долошка упутства и потребну номенклатуру за са-
стављање статистичког извештаја из тачке 1. овог 
решења и утврдиће образац за подношене овог из-
вештаја. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 08-1654/1 
4. фебруара 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезног завода за статистику, 
Анте Новак, с. р. 

По из-вршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Основног закона о фи-
нансирању школства, објављеном у „Службеном 
листу ФНРЈ", бр. 53/60, поткрале ниже наведене 
грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ 

ШКОЛСТВА 

1. У члану 20. став 2. у последњем реду, уместо 
речи „подмиривање" треба да стоји реч „подмири-
ван^". 

Број 6 — Страна 71 

2. У наслову изнад члана 65, уместо броја „VII" 
треба да стоји број „VI". 

3. У члану 76. у другом реду, уместо броја „24" 
треба да стоји број „43". 

Из Савезне народне скупштине, 10. фебруара 
1(961. године, Београд. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о одређивању 
производа за које се не могу повишавати цене, об-
јављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 3/61, 
поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА 

КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 

У тачки 4. уместо речи „Дин/м3" треба да стоји 
„Дин/ просторни метар". 

Из савезног Државног секретаријата за посло-
ве робног промета, Београд, 26. јануара 1961. го-
дине. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тачка 

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

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ТУР-
СКОЈ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У 
ТУРСКОЈ 

I 

Опозива се 
Милош Царевић са дужности изванредног и 

опуномоћеног амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Југослав^е у Турској. 

II 

Поставља се 
Драгоје Ђурић, досадашњи опуномоћени мини-

стар у Државном секретаријату за иностране посло-
ве, за изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Федеративне Народне Републике Југославије у 
Турској. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 1 
31. јануара 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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Председник Републике на основу члана 71. тачка ЋЛ ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
4. Уставног закона, а на предлог државног секрета- Г I \Ј 
ра за иностране послове, доноси НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

У К А З 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ ПО- БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
СЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФЕ-
ДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛА- „Службени лист Народне Републике Босне и 
ВИЈЕ У ПАРАГВАЈУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАН- Херцеговине" у броју 1. од 13. јануара 19-61. године 
РЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИ- објављује: 
НИСТРА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Извештај Изборне комисије НРБиХ о дштун-

ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПАРАГВАЈУ сним изборима за народног посланика Републичког 
већа Народне скупштине НРБиХ у Изборном срезу 

I Какањ; 
Опозива се Извештај Изборне комисије НРБиХ о допун-
Салко Феј ић са дужности изеанредног посла- сгсим изборима за народног посланика Републичког 

ника и опуномоћеног министра Федеративне Народ- већа Народне скупштине НРБиХ у Изборном срезу 
не Републике Југославије у Парагвају. Нови Травник. 

п - в г к к ^ ^ 

Поставља се С А Д Р Ж А Ј : 
Лазар Латиновић, изванредни и опуномоћетаи Страна 

амбасадор ФНРЈ у Аргентини и з а ^ в а н р е д н о г по- м средствима која се ради финан-
сланика и о п у ш т е н о г министра Ф е д е р а л н е На- ^ инвестиција уносе у доуштвеке 
родне Републике Југослави3е у Парализу са седи- инвестиционе фондове и фовдове упори-
штем у Буенос Аиресу. тељских привредних организација 61 

III 35. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
Државни секретар за иностране послове извр- Тарифи пореза на промет — — — — 61 

шиће овај указ. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
општинским таксама — — — — — — 62 

IV 37. Одлука о подизању ранга дипломатског 
Овај указ ступа на снагу одмах. представништва Федеративне Народне Ре-

публике Југославије у Бејруту — — — 62 
У. бр. 2 Зв. Одлука о одређивању заменика Предлед -

31. јануара 1961. године нику Федеративне Народне Републике Ју-
београд гославије за време његове одсутности из 

Председник Републике, земље — — — — — — — — — 62 
Јосип Броз Тито, с.р. 39- Одлука 0 утврђивању посебног туристич-

' ког курса у платном промету са иностран-
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