
Среда, 28. новембар 1962. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. XVIII 

659. 660. 

На основу члана 9. став 3. Уредбе о обезбеђе-
њима за плаћање обавеза по уговорима између ко-
рисника друштвене имовине („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/61), савезни Државни секретаријат 
за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОДАЦИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖЕ ТРО-
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ 
КЊИГОВОДСТВА ПО УРЕДБИ О ОБЕЗБЕЂЕЊИ-
МА ЗА ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ПО УГОВОРИМА 
ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ 

1. Тромесечни извештаји које Служба друштве-
ног књиговодства при Народној банди подноси у 
смислу члана 9. став 1. Уредбе о обезбеђењима за 
плаћање обавеза по уговорима између корисника 
друштвене имовине, морају садржати следеће по-
датке: 

а) ако се наплата вршила судским путем: 
1) датум пријема одлуке; 
2) датум и број одлуке; 
3) назив суда који је донео одлуку; 
4) број рачуна-и назив привредне организације 

— дужника; 
5) основ истраживања; 
б) наплаћени износ; 
7) датум извршења одлуке; 
8) број рачуна и назив привредне организације 

— повериоца; 
6) ако је вршено блокирање средстава на жиро-

рачуну: 
1) назив привредне организације чији је жиро-

рачун блокиран; 
2) датум извршења блокирања; 
3) по ком основу је блокирање извршено; 
4) колико дана је жиро-рачун био блокиран. 
2. Поред података из тачке 1'. ове наредбе, Слу-

жба друштвеног књиговодства при Народној банци, 
споразумно са саветом општинског народног одбора 
надлежним за послове привреде, може у тромесеч-
не извештаје из тачке 1. ове наредбе уносити и дру-
ге податке ако то нарочити услови рада појединих 
привредних организација захтевају. 

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

Бр. 16-8082/3 
19. новембра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 

На основу члана 50. Уредбе о накнадама путних 
и других трошкова јавних службеника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/60, 15/61, 24/61 и 16/62), Секрета-
ријат Савезног извршног већа за савезни буџет и 
општу управу прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
НАКНАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И СЕ-

ЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО 

Члан 1. 
У Правилнику о накнадама за службена путо-

вања и селидбе у иностранство („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 15/59, 48/59, 30/60, 27/61, 26/62 и 30/62) У 
члану 8. после текста у коме је износ дневница од-
ређен за Албанију додаје се нови текст, који гласи: 

„за Алжир: 
службеницима I групе 80 нових француских 

франака 
И „ 70 „ 

III „ 60 „ 
IV „ 50 „ „ -

За следеће иностране земље досадашњи износи 
дневница мењају се и гласе: 

.за Аустралију: 
службеницима I групе 5,5 енглеских фунти 

И I I »» ^ и »• 
» HI » 4,5 „ „ 

IV „ 4 

за Индонезију: 
службеницима I групе 5,5 енглеских фунти 

» II >» 5 „ 
III „ 4,5 
IV „ 4 

за Тајланд: 
службеницима I групе 22 САД долара 

» II » 22 „ „ 
» III » 18 п п 

IV „ 18 „ 
После, текста у коме је износ дневница одређен 

за-Тајланд додаје се нови текст, који гласи: 

„за Тангањика: 
службеницима I групе 6,5 енглеских фунти 

м II ,» в,5 „ * 
„ III „ 6 „ » 

IV „ 6 

Члан 2. 
У члану 10. процент: „70°/о" замењује се процен-

том: „80%", а процент: „бО /̂о" — процентом: „90%", 
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Члан 3. 
У члану 12. став 1. брише се. 

Члан 4. & 
Члан 13. мења се и гласи: 
„Лица која службено путују у иностранство 

могу користити: 
1) I разред воза односно I разред (класу) на по-

морском или речном броду — службеници који 
имају дневницу I групе, као и амбасадори и посла-
ници (шефови дипломатских мисија) који немају 
дневницу I групе; 

2) I разред воза односно II разред (класу) на 
поморском броду или I разред на речном броду — 
службеници који имају дневницу II или III групе; 

3) II разред воза односно ТИ разред (класу) на 
поморском броду или II разред на речном <броду — 
службеници који имају дневницу IV групе. 

На релацијама на којима саобраћају авиони ју-
гословенских транспортот« предузећа, лица из ста-
ва 1. овог члана користиће превоз авионом. 

Превоз авионом иностране компаније лица из 
става 1. овог члана користиће ако су трошкови пре-
воза авионом иностране компаније мањи од тро-
шкова превоза другим превозним средством, при 
чему се узимају у обзир трошкови за лични превоз, 
дневнице и девизна средства за дневнице, као и 
остали издаци у вези са службеним путовањем (пут-
не исправе, визе и др.). 

Превоз авионом иностране компаније могу ко-
ристити за службена путовања и курири, ако то 
захтева интерес службеног посла и ако је у налогу 
за Службено путовање назначено. 

Од одредаба ст. 1. до 4. овог члана може се од-
ступати у оправданим случајевима само по одобре-
њу Секретаријата Савезног извршног већа за саве-
зни буџет и општу управу. У хитним случајевима 
може наредбодавац да одреди измену у разреду пре-
возног средства, ако у том превозном средству не 
постоји разред на који службеник има право. 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном /листу ФНРЈ". 
Бр. 06-6511/1 

24. новембра 1962. године 
Београд 

Секретар 
за савезни буџет 
и општу управу, 

Зоран Полин, с. р. 

661. 
На основу тачке 5. Одлуке о одређивању нај-

виших продајних цена целулозе и дрвењаче („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 46/62), Секретаријат Савез-
ног извршног већа за опште привредне послове из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ПАРИТЕТНИХ НАЈВИШИХ 
ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ И 

КВАЛИТЕТЕ ЦЕЛУЛОЗЕ 

1. На основу највиших продајних цена одређе-
них за целулозу из тачке 1. Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена целулозе и дрвењаче, 
утврђују се паритетне највише продајне цене за 
остале врсте и квалитете целулозе за потребе инду-
стрије папира, и то применом следећих коефици-

[ Јената: 

Коефицијент Дин./т. 
а) за целулозу сулфитну небељену: 

1) ИА од четинара — — 0,90 91.200 
2) ША од четинара — — 0,80 81.000 
3) пергамин од четинара 1,15 116.500 
4) IA од лишћара — — 0,90 91.200 
5) ИА од лишћара — — 0,80 81.000 
6) бељиву IA од четинара 1,С5 106.400 
Највише продајне цене за врсте и квалитете 

целулозе сулфитне небељене из става 1. одредбе 
под а) ове тачке добијају се применом одређених 
коефицијената на одређену највишу продајну цену 
од 101.300 динара по 1 тони за целулозу сулфитну 
небељену IA; 

Коефицијент Дин./т. 
б) за целулозу сулфитну бељену: 

1) ИА од четинара — — 0,90 108.000 
2) пергамин од четинара 1,20 144.000 
3) IA од лишћара — — 0,90 108.000 
4) НА од лишћара — — 0,80 98.000 

Највише продајне цене за врсте и квалитете 
целулозе сулфитне бељене из става 1. одредбе под 
б) ове тачке добијају се применом утврђених кое-
фицијената на одређену највишу продајну цену од 
120.000 динара по 1 тони за целулозу сулфитну бе-
лину IA. 4 

2. Цене из тачке 1. ове наредбе важе као нај-
више продајне цене произвођача франко утоварено 
у вагон, брод или шлеп најближе утоварне станице 
произвођача. 

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о утврђивању паритетних најви-
ших продајних цена за поједине врсте и квалитете 
целулозе („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/61). 

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

Бр. 1764/1 
23. новембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за опште привредне послове, 
Никола Џуверовић, с. р. 

662. 

На основу члана 4. став 1. и члана 26. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод 
за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИВЕ СТАНДАРДИМА 

и а ОБЛАСТИ ЗГРАДАРСТВА 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Санитарна опрема за станове — 
Умиваоници (керамички) — — — JUS U.N5.110 

Керамичке заходске шкољке — 
са плитким дном — — — — — JUS U.N5.120 

Керамичке заходске шкољке — 
са дубоким дном — — — — — JUS U.N5.121 

Облик испирног венца заводских 
шкољки — — — — — — — JUS U.N5.125 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Ју гос ЛОБ еп-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 
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3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. марта 1963. 
године, 

Бр. 17-7187 
21. новембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

663. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКО!*! СТАНДАРДУ 

ЗА ЗГРАДАРСТВО 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Дневно и електрично осветљење 
просторија у зградама —: — — — JUS U.C9.100 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења објављен је у посебном издању Југословен-
ског завода за стандар дизаци ј у, 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. 17-7188 
21. новембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

664. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКО!*! СТАНДАРДУ 

ЗА ЗГРАДАРСТВО 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Минерална вуна. Услови квали-
тета и испорука — — — — — JUS U.M9.015 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења објављен је у посебном издању Југословен-
ског завода за стандард из ацију, 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. 17-7189 
21. новембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југос ловенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

По извршеном срављењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Решења о измени Реше-
ња о југословенским стандардима за оков за грађе-
винску столарију, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 443/62, поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕН-
СКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОКОВ ЗА ГРАЂЕВИН-

СКУ СТОЛАРИЈУ 

У тачки 1. у цитираној новој тачки 3. уместо 
броја: „1962" треба да стоји: „1963". 

Из Југословенског завода за стандардизацију, 
Београд, 20. новембра 1962. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 6. Уредбе о Југо слов енском за-

воду за стандардизацију („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 12/62), у вези са чланом 33. Уредбе о организа-
цији 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКОГ ЗАВОДА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ 

1. За чланове Савета Југословенског завода за 
стандардизацију које именује Савезно извршно веће 
именују се, и то: 

1. Анте Доманџић, главни савезни тржишни ин-
спектор; 

2. Инж. Чедомир Јенић, самостални саветник у 
Секретари јату Савезног извршног већа за инду-
стрију; 

3. Инж. Војислав Јововић, генерал-мајор ЈНА; 
4. Инж. Вили Мешко, секрета?} Савета за на-

учни рад НР Хрватске; 
5. Инж. Милан Поповић, технички саветник Фа-

брике аутомобила „Марибор"; 
6. Инж. Реља Васиљевић, професор Електротех-

ничког факултета у Сарајеву; 
7. Инж. Владимир Вујовић, директор Савезног 

геолошког завода. 
Н. У Савет дају по једног представника Саве-

зна привредна комора, Заједница Југословенских 
железница и Заједница Југос ловенеких пошта, те-
леграфа и телефона. 

IH. У Савет дају по једног представника сле-
дећи савети привредних грана, и то: 

Савет за металну и електроиндустрију; 
Савет за хемијску индустрију; 
Савет за шумарство, дрвну индустрију и папир; 
Савет за текстилну индустрију; 
Савет за грађевинарство; 
Савет за трговину; 
Пословно удружење југословенских железара; 
Савет за саобраћај. 
IV. Одређени број чланова Савета бира радни 

колектив Завода. 
V. Директор Југословенског завода за стандар-

дизацију је по свом положају члан Савета. 
VI. Председника Савета бира Савет из реда 

својих чланова. 
Б. бр. 86 

20. новембра 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује секретара, Потпредседник, 
Зоран Полин, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

Број 48 — Страна 827 



Страна 828 — Број 48 Среда, 28. новембар 1962. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 44. од 10. новембра 1962. године објављује: 

Решење о броју чланова које бира скупштина 
сваке комуналне заједнице социјалног осигурања 
радника у Скупштину Републичке заједнице соци-
јалног осигурања радника. 

У броју 45. од 17. новембра 1962 године објав-
љује: 

Закон о изменама Закона о подручјима општи-
на и срезова у Народној Републици Србији; 

Одлуку о плаћању хонорарне наставе и накна-
дама за прековремени рад наставног и помоћног 
наставног особља на академијама у саставу Умет-
ничке академије у Београду. 

У броју 46. од 24. новембра 1ЅЅ2. године објав-
љује: 

Одлуку о избору једног народног посланика у 
Савезно веће Савезне народне скупштине; 

Одлуку о избору једног члана Извршног већа 
Народне скупштине Народне Републике Србије; 

Уредбу о надлежности за утврђивање унутра-
шње организације и систематизације у републич-
ким органима управе; 

Одлуку о овлашћењу Секретаријата за буџет и 
општу управу Извршног већа Народне скупштине 
Народне Републике Србије за располагање сред-
ствима буџетске р!езерве; 

Одлуку о овлашћењу Секретаријата за буџет и 
општу управу Извршног већа Народне скупштине 
Народне Републике Србије да даје сагласност на 
решења о неплаћеном одсуству службеницима дуже 
од месец дана, на правилнике о положајним пла-
тама службеника републичких органа и на правил-
нике о платама службеника самосталних установа; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета Института за испитивање материјала у Бео-
граду; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета Сеизмолошког завода у Београду; 

Решење о почетку рада Више техничке машин-
ске школе у Трстенику; 

Упутство о изменама и допунама Упутства о 
одређивању предмета који се сматрају као предмети 
стручно-теоријске наставе на вишим школама; 

Правилник о саставу и начину образовања при-
временог Савета Више техничке машинске школе 
у Трстенику; 

Правилник о организацији и раду Секретарија-
та за опште привредне послове Извршног већа На-
родне скупштине Народне Републике Србије. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 38. од 27. септембра 1962. 
године објављују: 

Наредбу о одређивању висине маржи у тргови-
ни на велико; 

Решење о брисању из евиденције назива места 
Ческо село као самосталном насеља; 

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

У броју 39. од 4. октобра 1962. године објављују: 
Закон о подручјима општина и срезова у На-

родној Републици Хрватској. 
У броју 40. од 11. октобра 1962. године објављују: 
Закон о продужењу трајања мандата народних 

одборима; 
Закон о завршном рачуну о извршењу буџета 

Народне Републике Хрватске (Републичког буџета) 
за 1961. годину; 

Закон о завршном рачуну Резервног фонда На-
родне Републике Хрватске за 1961. годину; 

Закон о завршним рачунима о извршењу фи-
нансијских планова републичких фондова који не-
мају посебни орган управљања за 19'61. годину; 

Одлуку о одобрењу завршног рачуна Републич-
ког инвестиционог фонда за I960, годину; 

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

Одлуку о оснивању Стоматолошког факултета 
у Загребу; 

Одлуку о оснивању Архитектонског факултета, 
Грађевинског факултета и Геодетског факултета у 
Загребу; 

Одлуку о одређивању услова под којима се сма-
тра да је привредни рад у рибарској задрузи једино 
или главно занимање, да осигураник издржава чла-
нове породице и да члан породице нема сопствених 
прихода довољних за издржавање; 

Наредбу о измени Наредбе о одређивању тро-
шкова промета на велико и трошкова производње 
(помељарине) за пшенично, ражено и кукурузно 
брашно; 

Упутство о предаји и преузимању несвршених 
предмета и архива народних одбора укинутих оп-
штина и срезова*/ 

Упутство о закључивању буџетских евиденција 
и предаји и преузимању новчаних докумената уки-
нутих општина и срезова. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
659. Наредба о подацима које треба да садрже 

тромесечни извештаји Службе друштве-
ног књиговодства по Уредби о обезбе-
ђењима за плаћање обавеза по уговорима 
између корисника друштвене имовине — 825 

6в0. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о накнадама за службена путо-
вања и селидбе у иностранство — — — 825 

661'. Наредба о .утврђивању паритетних најви-
ших продајних цена за поједине врсте и 
квалитете целулозе — — — — — — 826 

662. Решење о југословенским стандардима из 
области зградарства — — — — — — 826 

663. Решење о југословенском стандарду за 
зград арство — — — — — — — — 827 

064. Решење о југословенском стандарду за 
зград арство — — — — — — — — 827 

Исправка Решења о измени Решења о југо-
словенским стандардима за оков за гра-
ђевинску столарију — — — — — — 827 

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

Штампа Београдски графички завод. Београд 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 


