
Среда, 7. март 1962. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 10 ГОД. ХУН! 

Н О . 

На основу члана 14. Закона о доприносу за 
стамбену изградњу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
9/61 и 52/61), савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА 
ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА СТАМ-

БЕНУ ИЗГРАДЊУ 

Члан 1. 
У Правилнику за примену Закона о доприносу 

за стамбену изградњу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
21/61) у члану 2. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Под личним дохотком, у смислу овог правил-
ника, подразумевају се сва примања на која се 
обрачунава и плаћа допринос буџетима из личног 
дохотка по одредбама Закона о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника („Службени 
лист ФНРЈ", 17/61, 44/61 и 52/61) и Правилника о 
обрачунавању и плаћању доприноса из личног до-
хотка из радног односа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 25/61 и 5/62). 

Ако се редовни доприноси из личног дохотка (ре-
дован допринос буџетима из личног дохотка и до-
принос за социјално осигурање по општим стопама, 
и то један или оба ова доприноса) плаћају према 
паушалним односно минималним основицама, као 
основица за обрачунавање доприноса за стамбену 
изградњу служе те паушалне односно минималне 
основице." 

Члан 2. 
Члан 6, мења се и гласи: 
„Исплатиоци личног дохотка уплаћују допринос 

за стамбену изградњу у фонд за стамбену изградњу 
оне општине на чијем се подручју налази пребива-
лиште радника на чији се лични доходак обрачу-
нава тај допринос. 

Средства доприноса за стамбену изградњу који 
се издваја и плаћа на примања активних подофи-
цира, официра и војних службеника, као и на при-
мања грађанских лица ва служби у Југословенско] 
народној армији, уплаћују се, и то: 80% на посебан 
рачун у корист Државног секретаријата за послове 
народне одбране — за стамбену изградњу, а 20% 
— у фондове за стамбену изградњу оних општина 
на чијим се подручјима налазе пребивалишта лица 
на чије је личне дохотке обрачунат та ј допринос. 

Железничка транспорти^ предузећа и њихове 
секције, као и друге привредне организације и уста-
нове удружене у Заједници Југословенских желез -
ница, предузећа поштанског, телеграфског и теле-
фонског саобраћаја и њихове основне јединице и 
погони, као и друге привредне организације и уста-
нове удружене у Заједници предузећа поштанског, 
телеграфског и телефонског 6а обраћа ја односно у 
Заједници Југ ос лов епских пошта, телеграфа и те-
лефона, привредне организације речног саобраћаја 
и предузеће Јадранска линијска пловидба, уплаћују 

средства доприноса за стамбену изградњу, и то: 80% 
у републички фонд за стамбену изградњу оне на-
родне републике на чијој се територији налази пре-
бива лигите радника на чије је личне дохотке обра-
чунат та ј допринос, а 20% од тог доприноса — у 
фондове за стамбену изградњу оних општина ва 
чијим се подручјима налазе пребивалишта радника 
на чије је личне дохотке обрачунат тај допринос. 

Допринос за стамбену изградњу уплаћује се у 
роковима и на начин на који се уплаћује допринос 
буџетима из личног дохотка по одредбама чл. 60. и 
61. Правилника о обр а чун ав ању и плаћању допри-
носа из личног дохотка из радног односа." 

Члан 3. 
После члана 7. додаје се нови члан 7а, који 

гласи: 
„Средства доприноса за стамбену изградњу који 

се обрачунава и наплаћује на личне дохотке јуто-
словенских држављана запослених у иностранству 
код југословенских дипломатских и конзуларних 
представништава и пословних јединица југословен-
ских привредних и других организација, уплаћују 
се у фондове за стамбену изградњу оне општине 
на чијем се подручју налази седиште исплатиоца 
личних доходака у земљи." 

Члан 4. 
После члана 11'. додаје се нови члан Иа, који 

гласи: 
„Ако народна република на чијој се територији 

налази седиште исплатиоца личног дохотка и пен-
зија није, на основу овлашћења из члана 7. став 2. 
Закона о доприносу за стамбену изградњу, донела 
закон да се у 1962. години један део (до 50%) до-
приноса за стамбену изградњу уплаћује у фонд за 
стамбену изградњу оке општине на чијем се под-
ручју налази седиште исплатиоца личног дохотка 
и пензија, цео износ обрачунатог доприноса за стам-
бену изградњу уплаћује се по одредбама члана 6. 
ст. 1. до 3. овог правилника. 

Ако је законом народне републике на чијо ј се 
територији налази седиште исплатиоца личног до-
хотка и пензија одређено да се један део (до 50%) 
доприноса за стамбену изградњу уплаћује у 1962. 
години у фонд за стамбену изградњу оне општине 
на чијем се подручју налази седиште исплатиоца 
личног дохотка и пензија, остатак овог доприноса 
уплаћује се у фонд за стамбену изградњу оне оп-
штине на чијем се подручју налази пребивалишта 
радника односно лица на чији је лични доходак од-
носно пензију обрачунат овај допринос. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на 
исплатиоце личних доходака наведене у члану 6. 
ст. 2. и 3. овог правилника, и то само у погледу 
уплаћивања дела доприноса за стамбену изградњу 
који припада општинским фондовима за стамбену 
изградњу (тј. 20% од укупног обрачунатог износа 
доприноса)." 

Члан 5. 
Одредбе чл. 2. и 3. овог правилника примењи-

ваће се од 1. јануара 1962. године сагласно члану 4, 



СЛУЖБЕНИ ТОСТ ФНРЈ 

став 1. Закона о изменама и допунама Закона о до-
приносу за стамбену изградњу („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/61). 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, допри-
нос за стамбену изградњу на личне дохотке оства-
рене у 1961. години плаћаће се, сагласно члану 4. 
став 2. Закона о изменама и допунама Закона о до-
приносу за стамбену изградњу, по досадашњим про-
писима иако се исплата тих доходака врши у 1962. 
години. 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 12-5611/1 

26. фебруара 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

111. 

На основу тачке 5. Одлуке о измирењу одређе-
них дуговања и истраживања привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/62), на пред-
лог Народне банке, савезни Државни секретаријат 
за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О НЕИЗМИРЕНИ*! ОБАВЕЗАМА И СЛОБОДНИМ 
НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА КОЈЕ СУ КОРИСНИ-
ЦИ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ ВАН ПРИВРЕДЕ 

ДУЖНИ ПРИЈАВИТИ НАРОДНОЈ БАНЦИ 
1. Друштвени фондови, осим друштвених инве-

с т ц и о н и х фондова, фондови политичкотеритори-

јалнгих јединица, самосталне установе и организаци-
је ван привреде и органи управе надлежни за по-
слове финансија свих политичкотериторијалних 
јединица, дужни су поднети надлежној фили јали 
Народне банке податке о н е с м и р е н и м обавезама 
према привредним организацијама и осталим кори-
сницима друштвене имовине насталим по основу 
уговора о купопродаји робе или вршењу услуга, 
које су доспеле до 31. децембра 1961. године а нису 
измирене до 28. фебруара 1962. године, као и по-
датке о слободним новчаним средствима код банке, 
према стању на дан 28. фебруара 1962. године. 

2. Податке из тачке 1. ове наредбе подносе: 
1) друштвени фондови и фондови политичко-

територи јалних јединица, који имају статус правног 
лица — на обрасцу „Ф" — Пријава неизмирених 
обавеза доспелих до 31. децембра 1961. године, као 
и слободних новчаних средстава на рачуну фонда 
код банке, према стању на дан 28. фебруара 1962. 
године; 

2) самосталне установе и организације ван при-
вреде — на обрасцу „У" — Пријава неизмирених 
обавеза доспелих до 31. децембра 1961. године, као 
и слободних новчаних средстава на рачунима код 
банке, према стању на дан 28. фебруара 1962. го-
дине; 

3) органи управе надлежни за послове финан-
сија свих политичкотериторијалних јединица на 
обрасцу „Б" — Пријава неизмирених обавеза до-
спелих до 31. децембра 1961. године, као и слободних 
новчаних средстава на рачунима код банке, према 
стању на дан 28._ фебруара 1962. године, и то: 

а) у делу под I податке о обавезама и средстви-
ма буџета, 

б) у делу под II податке о обавезама и средстви-
ма фондова по литичкотеритори јалних јединица, 
који немају статус правног лица 

(назив фонда) 

(место) 

(број рачуна код банке на 
коме се воде средства фонда) 

П Р И Ј А В А 
НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ДОСПЕЛИХ ДО 31. ДЕ-
ЦЕМБРА 1961. ГОДИНЕ, КАО И СЛОБОДНИХ 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ФОНДА 

КОД БАНКЕ, ПРЕМА СТАЊУ НА ДАН 
28. ФЕБРУАРА 1962. ГОДИНЕ* 

Образац „Ф" 
(формат: 292 х 410 мм) 

(штамбиљ и оператив-
ни број фили јале На-

родне банке) 

(у хиљадама динара) 

Свега 

(место и датум) (штамбиљ и потпис овлашћеног лица) 

• Пријава на овом обрасцу подноси се само зл фондове к о ј и има ју статус правног лица, а односи се на један 
од следећих фондова: 

1) Фонд за стамбену изградњу — 
жао инвеститор — чи ја се средства воде код банке на једном од ракутна: 829000, 819000 или 814-000; 

Страна 162 — Број 10 Среда, 7. март 1962. 



Среда, 7. март 1062. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ? ФНРЈ Број W — О р а ш ИН 

I) Фонд за школство 

Ѕ) Фонд за путеве 

4) разни друштвени фондови 

в) укинути фондови за кадрове 
у привреди 

в) укинути фондови зл унапре-
ђење шумарства 

— ч и ј а с е средства воде к о д базиве » а ј е д р о м од р а к у н а : 68405, 68303, 66206, 68105 
или 68005; — тилда се средства воде код б а н к е в а Једном од р а ч у н а : 68429, 68329, 68129, 68402, 
68302 ијги 68-102; — ч и ј а се средства воде к о д б а н к е и а ј едном од р а к у н а : 68429, 68329 68229, 68129 
или 68029; 

— ч и ј а се средства воде к о д б а н к е па ј едном од р а ч у н а : 68404, 68304, 68204, 68104 
или 68004; 

— ч и ј а се средства воде к о д б а н к е к а једном од р а ч у н а : 68301, 68201 или 68101. 

(назив и место установе) 

(штамбиљ и оперативни број 
филијале Народне банке) 

Образац ЈУ" 
П Р И Ј А В А ^ 

НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ДОСПЕЛИХ ДО 31. ДЕ- (®°*>мат: 4 1 0 х 2 9 2 мм> 
ЦЕМБРА 1961. ГОДИНЕ, КАО И СЛОБОДНИХ 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА КОД 
БАНКЕ, ПРЕМА СТАЊУ НА ДАН 28. ФЕБРУАРА 

1962. ГОДИНЕ 

I 
Обавезе 

(у хиљадама динара] 

II 
Средства фондова на рачунима код банке ( у Х Ш Б а д а м а д и н а р а ) 

Средства Средства а-св а Средства за амортизаци- мортизације 
Св СЈ Средства на Средства ин- инвестиције јо која при- која не при-

жиро-рачуну вестиционог пословног падају по- падају по- Средства ре- Фонд за на-
(рачуни 622 и фонда фонда словном фон- словном фон- зервног фон- грађивање 

и ° 625) (6610-0) (6610-1) ду (6610-2) ду (6610-3) да (6611) (6612) 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Фонд за 
научна ис-
траживања 

(6613) 

19 

Фонд зајед-
ничке по-
трошње 

(6614) 

~ ~ 2 0 

Обавезне 
резерве 

(6618) 
2 1 

Остали 
фондови 

(6619) 

22 

Свега сред-
ства (од 11 

до 22) 
23 

Разлика између обавеза н 
средстава: 

позитивна 
(23 минус 9) 

негативна 
(9 минус 23 

25 



Страна 164 — Број хв СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
. Ј — Ј -

<;реда, 7. март 1982. 

(назив и место буџетског 
органа) 

(штамбиљ филијале Народне 
банке) 

П Р И Ј А В А 
НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ДОСПЕЛИХ ДО 31. ДЕ-
ЦЕМБРА 1961. ГОДИНЕ, КАО И СЛОБОДНИХ 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНИМА КОД 
БАНКЕ, ПРЕМА СТАЊУ НА ДАН 28. ФЕБРУАРА 

1962. ГОДИНЕ 

Образац ЈЕТ 
(формат: 410 х 292 ми) 

Обавезе и средства буџета 

А. О б а в е з е : (у хиљадама динара) 

Средства 
10% посебне 

буџетске 
резерве 

11 

Средства 
резервног 

фонда 

12 

Средства 
обавезне 
резерве 

резервног 
фонда 

13 

Вишак буџет-
ских прихода 
над расходи-
ма по заврш-
ном рачуну 

за 1961. год. 

14 

Укупна 
средства 

(11 + 12 + 
+ 13 + 14) 

15 

Разлика између укупних 
средстава (редни број 15) 
и укупних обавеза (редни 

број 9) 

позитивна 
(редни број 

15 мичус ре-
дни број 9) 

16 

негативна 
(радни број 
9 минус ре-

дни број 15) 
17 

Средства 6% 
обавезне 
буџетске 
резерве 

18 

Назив повериоца 
м место 

IX 
Обавезе и средства фондова политичкотериторијал-
них јединица, који немају статус правног лица* 

Обавезе пре-
ма привред-
ним органи-

зацијама 

Обавезе пре-
ма корисни-
цима друш-
твене имо-

вине ван 
привреде 

Укупне 
обавезе 
(3 + 4) 

Укупна сло-
бодна сред-
ства на ра-

чуну код 
банке 

Р а и к а 

позитивна 
(6 минус 5) 

негативна 
(5 минус 6) 

Свега 

Место и датум Штамбиљ и потпис овлашћеног лица 
* Пријава обавеза под II односи се на: 
1) фоидове политичкотерш смијали их Е д и н и ц а ко ји су основани по чл. 106. до 126. Закона о буџетима и ф и н а н -

сирању самосталних установа, а чија се средства воде код банке на једном од следећих р а ч у н а : 68429, 68329, 
68229. 68*129 или 68029; 

2) разна средства политичкотериторијалних јединица к о ј а се воде код банке на рачуну 6645; 
3) пословне с л у ж б е фондова за стамбену изградњу чи ја се средства воде код б а н к е на р а ч у н у 6647. 
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Обрасци из ове тачке одштампани су уз ову 
наредбу и чине њен саставни део. 

3. Пријаве неизмирен!« обавеза и слободних 
новчаних средстава из тачке 2. ове наредбе подносе 
се надлежној филијали Народне банке најдоцније 
до 20. марта 1962. године. 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 08-5240/1 
22. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

112. 

На основу тачке 3. Одлуке о престанку важења 
највиших продајних цена за поједине производе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), у сагласности са 
Секретаријатом Савезног извршног већа за инду-
стрију, савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РУДНИКА УГЉА КОЈИ МОЖВ 

СЛОБОДНО ФОРМИРАТИ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 
УГЉА 

1. Рудник угља-лигнита „Штаваљ", Сј еница мо-
ж е слободно формирати продајне цене угља. 

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

Бр. 869/1 
23. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

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

И З 

На основу чл. 72. и 73. у вези са чланом 52. тач-
ка 7. Закона о штампи и другим видовима информа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60), савезни 
Државни секретаријат за унутрашње послове до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА 

ЧАСОПИСА »TEMPO PRESENTE« 

Забрањује се уношење и растурање у Федера-
тивној Народној Републици Југос лави ји броја 1 ча-
сописа »Tempo presente« штампаног у јануару 1962. 
године у Риму. 

Бр. 155 
1. марта 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за унутрашње послове 
државни подсекретар, 
Ђура Станковић, с. р. 

114. 

На основу члана 17. у вези са чланом 13. За-
кона о удружењима, зборовима и другим јавним 
скуповима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 51/46 и 
29/47), савезни Државни секретаријат за унутра-
шње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА УДРУ-

ЖЕЊА „ПОРОДИЦА И ДОМАЋИНСТВО" 

Одобрава се оснивање и рад Удружења „Поро-
дица и домаћинство", према правилима усвојеним 
на скупштини Удружења одржаној 27. децембра 
1961. године у Београду. 

Седиште Удружења је у Београду, а делатност 
Удружења се п р о с т р е на целој територији Феде-
ративна Народне Републике Југославије. 

Бр. 11/3-4227/1 
23. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, е. р 

115. 

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

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА 
ПОСТРОЈЕЊА У РУДНИЦИМА СА ПОДЗЕМНОМ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ 

Члан 1. 
Извођење, одржавање и оправл>ање електрични^ 

постројења (уређаја и инсталација) која служе под-
земним радовима у рудницима, као и радовима на 
површини који са подземним радовима чине техно-
лошку целину (као што су: извозне машине, лам-
паре, постројења за сепарацију, вентилатор^ цр-
паљке и друго), врши се по Техничким прописима 
за електрична постројења у рудницима са подзем-
ном експлоатацијом, који су одштампани у Додатку 
„Службеног листа ФНРЈ" , бр. 10/62 и чине саставни 
део овог правилника. 

Члан 2. 
Постојећа електрична постројења из члана 1. 

овог правилника, као и таква електрична постро-
јења чије је извођење започето пре ступања на сна-
гу овог правилника, морају се довести у склад са 
одредбама Техничких прописа за електрична по-
стројења у рудницима са подземном експлоатацијом 
у року од 3 године од дана ступања на снагу овог 
правилника. 

Републички рударски инспекторат, у сагласно-
сти са репуб личким електроенергетска инспекто-
ратом, може изузетно одредити и рокове дуже од 
3 године за усклађивање са Техничким прописима 
из става 1. овог члана појединих уређаја и инста-
лација који служе за вучу електричним локомоти-
вама (акумулаторским или са возном жицом), елек-
т р и ч н а нисконапонских и виооконапонских мрежа 
и других електрични* постројења, ако њихово ко-
ришћење не доводи у опа)сност живот и здрав л»е за -
пошљених лица. За одређивање рокова дужих од 
3 године за електрична постројења у јами са ек-
с п л о з и в н и геговима или опасном угљеном праши-
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ном погребна је и сагласност Комисије за испити-
вање S-уређаја. 

Члан 3. 
Испитиваше електричних уређаја у погледу си-

гурности да неће изазвати експлозију, давање ате-
ста о тој сигурности и означавање испитаних елек-
тричних уређаја врши Комисија за испитивање 
S-уређаја. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

д а ј е да важи Правилник о Техничким прописима 
за употребу електричних уређаја и за извођење 
електричних инсталација у подземним рудницима 
који су угрожени од експлозивних јамских гасова 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/57). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку 30 

дана од дака објављивање у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 25 
30. јануара 1962. године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Данило Кекић, с. р. 

116. 

На основу члана 77. став 2. Основног закона 
о јавним путевима („Слзгжбени лист ФНРЈ", бр. 27/61) 
и члана 175. став 3. Закона о јавним службеницима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 
27/60, 53/60 и 52/61), у сагласности са Секрет ар иј атом 
Савезног извршног већа за општу управу, Секрета-
ријат Савезног извршног већа за саобраћај и везе 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЈАВНЕ 

ПУТЕВЕ 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Овим правилником прописује се стручна спрема 

и други услови које морају испуњавати лица која 
врше послове инспектора за јавне путеве. 

На инспекторе за јавне путеве, ако овим пра-
вилником није друкчије одређено,^ примењиваће се 
одговарајуће одредбе Правилника о стручној спре-
ми управних службеника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 25/59 и 7/60). 

Члан 2. 
За инспектора за јавне путеве може бити по-

стављено лице које има високу, вишу или средњу 
стручну спрему. 

Под стручном спремом, у смислу става 1. овог 
члана, подразумева се, и то: 

1) под високом стручном спремом — завршен 
други степен наставе на грађевинском или саобра-
ћајном факултету, прописан стаж и положен струч-
ни испит; 

2) под вишом стручном спремом — завршен ПР-
ЕЛИ степен наставе на грађевинском или саобраћај-
ном факултету, прописан стаж и положен стручни 
испит; 

3) под средњом стручном спремом — завршена 
средња техничка школа — грађевинског или саобра-
ћајног смера, прописан стаж и положен стручни 
испит. 

Под стручном спремом, у смислу става 1. овог 
члана, подразумева се и стручна спрема призната 
службеницима прве, друге и треће врсте органа 
управе надлежних за послове одржавања путева, 
по прописима о јавним службеницима 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, за ин-
спекторе за јавне путеве могу бити постављени и 
службеници у звању техничар путева или надзор-
ник путева. 

Члан 3. " 
Под стажом, у смислу члана 2. став 2. овог пра-

вилника, подразумева се време проведено на посло-
вима грађења и одржавања путева и другим слич-
ним пословима или на пословима друмског саобра-
ћаја у органима управе, самосталном установама, 
друштвеним и привредним организацијама, и то: 

1) најмање три године — за лица која имају 
високу стручну спрему; 

2) најмање пет година — за лица која имају 
вишу стручну спрему; 

3) најмање осам година — за лица која имају 
средњу стручну спрему. 

Објашњења о томе који се послови сматрају 
пословима сличним грађењу и одржавању јавних 
путева даје, по потреби, Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе. 

II. Стручни испити 

Члан 4. 
Општи део стручног испита полаже се по про-

граму прописаном чланом 16. Правилника о струч-
ној спреми управних службеника, а посебни део 
стручног испита полаже се према одредбама овог 
правилника. 

Стручни испит за инспектора за јавне путеве 
је усмен. 

Члан 5. 
Градиво за програм посебног дела стручног ис-

пита обухвата: 
1) студије, инвестиционе програме и техничку 

документацију за изградњу јавних путева; 
2) систем финансирања изградње и одржавања 

путева; 
3) принципе, елементе и нормативе при изград-

њи и одржавању путева; 
4) врсте материјала, механизацију и процес рада 

при изградњи путева; 
5) техничке услове за безбедност саобраћаја на 

путевима; 
6) прописе о путевима и саобраћају на путевима. 

Члан 6. 
Програм посебног дела стручног испита за ин-

спекторе за јавне путеве прописује посебно за зва-
ња прве, друге и треће врсте Секретаријат Савез-
ног извршног већа за саобраћај и везе према гра-
диву наведеном у члану 5. овог правилника. 

Члан 7. 
Службеници савезног органа управе надлежног 

за послове инспекције јавних путева полажу струч-
ни испит пред испитном комисијом коју образује 
Секретаријат Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе, у сагласности са Секретар^ атом Савезног 
извршног већа за општу управу. 

Службеници републичког, среског или општин-
ског органа управе надлежног за послове инспек-
ције јавних путева полажу стручни испит пред 
испитном комисијом коју образује секретаријат ре-
публичког извршног већа за саобраћај, у сагласно-
сти са секретаријатот републичког извршног већа 
за општу управу. 
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Секретаријат Извршног већа Народне Републи-
ке Србије за саобраћај може овластити да се испит-
не комисије образују и у аутономним јединицама. 

III. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 8. 

Лице постављено за инспектора за јавне путеве, 
које стручни испит није положило и није ослобође-
но од полагања тог испита, полагаће стручни испит 
према одредбама члана 4. овог правилнина. 

Службеници који прелазе из друге јавне слу-
жбе или из службе у привредној или друштвеној 
организацији у службу органа управе надлежног за 
послове инспекције јавних путева, а положили су 
стручни испит односно посебни испит за признава-
ње стручне спреме вишег степена, полагаће допун-
ски испит из дела градива прописаног чланом 5. 
овог правилника који не садржи градиво стручног 
испита односно посебног испита за признање стру-
чне спреме вишег степена, који су положили. 

Градиво за полагање допунског испита из става 
2. овог члана, одређује орган код кога је образована 
испитна комисија. 

Члан 9. 
Службеници наведени у члану 8. овог правил-

ника дужни су положити стручни односно допунски 
испит у року од једне године од дана постављења. 

Службеници који у овом року не положе струч-
ни односно допунски испит, не могу даље вршити 
дужност инспектора за јавне путеве. 

Члан 10. 
Секретаријат Савезног извршног већа за сао-

браћај и везе односно секретаријат републичког из-
вршног већа за саобраћај може, у сагласности са 
надлежном комисијом из члана 18. Закона о јавним 
службеницима, изузетно, по образложеше предлогу 
органа надлежног за постављење, ослободити од по-
лагања стручног испита лице које је постављено 
за инспектора за јавне путеве, ако има стаж од 
најмање осам година на пословима грађевинске од-
носно саобраћајне струке. 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 07-256/2 

24. фебруара 1962. године 
Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Марин Цетинић, с. р. 

117. 

На основу тач. 1. и 2. Одлуке о овлашћењу 
одређених савезних органа да утврде номенклату-
ру привредних и непривредних делатности („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/61), у сагласности са 
савезним Државним секретариј атом за послове ф и -
нансија и Секретариј атом Савезног извршног већа 
за рад, Секретаријат Савезног извршног већа за 
опште привредне послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
^ РАСПОРЕЂИВАЊУ КОРИСНИКА ДРУШТВЕ-

НЕ ИМОВИНЕ ПРЕМА ЊИХОВИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА 

Члан 1. 
Привредне организације, одређени погони при-

вредних организација са самосталним обрачуном, 

установе, друштвене организације, друга друштве-
на правна лица и државни органи (у даљем тек-
сту: корисници друштвене имовине) распоређују 
се у области (врсте), гране, групе и подгрупе пред-
виђене у Номенклатури за распоређивање при-
вредних и других организација и државних органа 
ло делатностима (у даљем тексту: Номенклатура), 
која је одштампана уз овај правилник и чини ње-
гов саставни део. 

Члан 2. 
Кад је савезним прописима предвиђено да се 

корисницима друштвене имовине обавезе према 
друштвеној заједници одређују према његовим де-
латностима, корисник друштвене имовине извршава 
обавезе прописане за делатност у коју је он распо-
ређен по Номенклатури, ако тим прописима ни јр 
друкчије одређено. 

Члан 3. 
Привредне организације сврставају се у оола-

сти (врсте), гране, групе и подгрупе, одређене у Но-
менклатури, према делатности коју врше. 

Ако привредна организација врши више делат-
ности, сврстава се према оној делатности -која је 
претежна. 

Под претежном делатношћу у смислу става 2. 
овог члана подразумева се ока делатност којом је 
привредна организација остварила највећи део 
укупног прихода. 

Изузетно од одредбе става 3. овог члана, Се-
кретаријат Савезног извршног већа за опште при-
вредне послове, у сагласности са савезним Држав-
ним секретари јата за послове финансија и Се-
к р е т а р и ј а т а Савезног извршног већа за рад, мо-
ж е прописати да се привредне организације одре-
ђене врсте сврстају према вредности средстава или 
према другим мерилима. 

Ако се по завршном рачуну утврди да при-
вредна организација, према мерилима одређеним 
у ст. 1. до 4. овог члана, спада у другу област 
(врсту), грану, групу или подгрупу, а не у ону у , 
коју је сврстана, сврстаће се према делатности 
коју врши. Обавезе према друштвеној заједници за 
годину на коју се завршни рачун односи, привредна 
организација извршиће према делатности утврђеној 
завршним рачуном. 

Члан 4. 
Одређени погони привредних организација са 

самосталним обрачуном (члан 1) који по посебним 
савезним прописима врше расподелу укупног при-
хода и дохотка према делатностима које врше, свр-
ставају се према тим делатностима, без обзира на 
делатност привредне организације у чијем су са>-
ставу. 

Члан 5. 
Предузећа и радње који су регистровани као 

занатска предузећа односно занатске радње, сврста-
вају се у област занатства, без обзира да ли је њи-
хова делатност производиот или услужног карак-
тера. 

Члан 6. 
Корисници друштвене имовине непривредне де-

латности сврставају се према томе како су реги-
стровани односно према делатности за коју су осно-
вани. 

Члан 7. 
Надлежна Служба друштвеног книговодство 

сврстава кориснике друштвене имовине на основу 
података којима располаже о њиховој делатности, а 
према мерилима одређеним у чл. 3. до 6. овог пра-
вилника. 
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Под надлежном Службом друштвеног књиговод-
ства, у смислу става 1. овог члана, подразумева се 
Служба друштвеног кн»игаводства филијале Народ-
не банке код које корисник друштвене имовине има 
свој рачун. 

Надлежна Служба друштвеног књиговодства 
може тражити да јој корисник друштвене имовине 
достави податке и доказе о својој делатности по-
требне за сврставање. За достављање тражених по-
датака и доказа Служба друштвеног књитоводства 
ће одредити кориснику примерен рок. 

Ако корисник друштвене имовине не достави у 
одређеном року тражене податке и доказе, надле-
жна Служба друштвеног књиговодства ће корисни-
ка сврстати према подацима којима располаже или 
које сама прибави. 

Члан 8. 
О сврставању корисника друштвене имовине 

надлежна Служба друштвеног књиговодства дужна 
је у року од осам дана од дана сврставања обаве-
стити завод за статистику среског народног одбора. 

Члан 9. 
Ако корисник друштвене имовине сматра да је 

неправилно сврстан, затражиће од надлежне Слу-
жбе друштвеног књиговодства решење о његовом 
сврставању. 

Надлежна служба друштвеног књиговодства 
дужна је у року од 15 дана од дана пријема захтева 
издати тражено решење. 

Члан 10. 
Служба друштвеног књиговодства Главне цен-

трале Народне банке одредиће рок у коме ће јој 
надлежна Служба друштвеног књиговодства доста-
вити податке о сврставању корисника друштвене 
имовине. 

Ако Служба друштвеног књиговодства Главне 
централе Народне банке, на основу свог права вр-
шења ревизије у смислу Закона о друштвеном књи-
говодству („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59), утвр-
ди да је неки корисник друштвене имовине непра-
вилно сврстан, сврстаће таквог корисника друштве-
не имовине према мерилима утврђеним овим пра-
вилником и о новом сврставању обавестиће Савезни 
завод за статистику. 

Одредба члана 9. овог правилника сходно се 
примењује и кад је сврставање корисника извршено 
ио ставу 2. овог члана. 

Члан 11. 
Поводом решења о сврставању донетог ва за-

хтев корисника друштвене имовине, корисник дру-
штвене имовине може употребити правна средства 
предвиђена чл. 54. до 57. и 59. до 08. Закона о дру-
штвеном књиговодству. 

Иравоснажно решење о сврставању корисника 
друштвене имовине, против кога су била употреб-
љена правна средства из става 1. овог члана, Слу-
жба друштвеног књиговодства доставља Савезном 
заводу за статистику, као и заводу за статистику 
народног одбора среза на чијем је подручју седи-
ште корисника друштвене имовине. 

Члан 12. 
Кориснике друштвене имовине који су основани 

до дана ступања ка снагу овог правилника надле-
жна Служба друштвеног књиговодства сврстаће у 
року од три месеца од дана ступања на снагу овог 
правилника. 

Сврставање корисника друштвене имовине који 
буду основани после ступања на снагу овог правил-
ника, надлежна Служба друштвеног књиговодства 
вршиће приликом отварања рачуна код банке. 

Члан 13. 
Служба друштвеног књиговодства Главне цен-

трале Народне банке и Савезни завод за статистику 
воде евиденцију о свим корисницима друштвене 
имовине. 

Ова евиденција мора садржати податке о свр-
ставању корисника друштвене имовине по Номен-
клатури и о свим променама у сврставању. 

Члан 14. 
Овај- правилник ступа на снагу даном об јавло-

вења у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 205 
24. фебруара 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 

ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРЖАВНИХ ОРГАНА ПО 

ДЕЛАТНОСТИМА 

св 

I Ри 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
111-00 ' Производња, пренос и дистрибу-

ција електричне енергије 
111-10 Хидроелектране 
111 -20 Термоел ектране 
111-30 Предузећа за пренос електричне 

енергије 
111-40 Предузећа за дистрибуцију елек-

тричне енергије и јавно освет-
љење 

111-50 Електропривредне заједнице 

112-00 Производња и прерада угља 
112-10 Рудници угља 

112-11 Рудници каменог угља 
112-12 Рудници мрког угља 
112-13 Рудници и сушаре лигнита 

112-20 Предузећа за прераду угља 
112-21 Коксаре 
112-22 П динаре 

113-00 Производња и прерада нафте 
113-10 Предузећа за производњу нафте 

и природног плина 
113-20 Предузећа за прераду нафте и 

плина 
113-30 Предузећа за производњу чађи 

114-00 Црна металургија 
114-10 Рудници железа 
114-20 Железаре (производња сировог 

гвожђа, сировог челика, ваљаних, 
вучених и кованих производа) 
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115-00 Металургија обојених метала 
115-10 Рудници обојених метала 

115-11 Рудници бакра 
115-12 Рудници олова и цинка 
115-13 Рудници боксита 
115-18 Рудници осталих обојених мета-

ла 
115-20 Предузећа за производњу обоје-

них метала 
115-21 Предузећа за производњу бакра 
115-22 Предузећа за производњу олова 
115-23 Предузећа за производњу глини-

це и алуминијума 
115-27 Предузећа за производњу оста-

лих обојених метала (цинк, ж и -
ва, антимон и Друго) 

115-26 Предузећа за производњу феро-
легура 

115-30 Ваљаонице обојених метала 

116-00 Производња, оплеменување и пре-
рада неметалних минерала 

116-10 Рудници неметалних минерала 
116-11 Рудници азбеста 
116-12 Рудници магнезита и глине 
11 в -13 Рудници кварцног песка 
116-18 Рудници других неметалних ми-

нерала 
116-20 Рудници соли и солане 

116-21 Рудници соли и солане, осим 
морских солана 

116-22 Морске солане 
116-30 Предузећа за производњу стакла 

116-31 Предузећа за производњу равног 
стакла 

116-32 Предузећа за производњу шуп-
љег стакла 

116-40 Предузећа за производњу ватро-
сталног материјала 

116-50 Предузећа за производњу порце-
лана и керамике (укључујући и 
електропорцелан) 

116-80 Предузећа за прераду осталих 
неметалних минерала 

116-81 Предузећа за производњу аз-
бестних производа 

116-82 Предузећа за производњу амор-
фних и графитних електрода и 
маса 

116-88 Предузећа за прераду осталих 
неметалних минерала 

117-00 Метална индустрија 
117-10 Предузећа за производњу метал-

ног репродукционог материјала 
117-11 Предузећа за производњу ли-

вених производа (полуфабрика-
ти, ливене цеви, санитарни 
уређаји, радијатори и слично) 

117-12 Предузећа за производњу рез-
ног алата (бургије, турпија гле-
дала, нарезвице, урезнице, ли-
стови за тестере и др.) 

117-13 Предузећа за производњу виј-
чане и жичане робе и других 
производа за уграђивање и спа-
јање 

117-14 Предузећа за производњу ме-
талне амбалаже 

117-18 Предузећа за производњу оста-
лог металног реггродукционог 
материјала 

117-20 Предузећа за производњу метал-
них конструкција 

117-30 Предузећа за производњу машина 
и уређаја, осим елехтричних 

117-31 Предузећа за производњу енер-
гетских машина и уређаја, 
осим електричних 

117-32 Предузећа за производњу гра-
ђевинских и рударских маши-
на и уређаја 

117-33 Предузећа за производњу маши-
на за обраду метала и дрвета 

117-34 Предузећа за производњу пољо-
привредних машина и уређаја 

117-38 Предузећа за производњу оста-
лих машина и уређаја 

117-40 Предузећа за производњу произ-
вода прецизне механике (апарати 
за медицину и науку, мерни и 
контролни инструменти, писаће и 
рачунске машине, фотографски 
апарати, оптички и слични апа-
рати и друго), осим електрични* 

117-50 Предузећа за производњу и ре-
монт шинских возила 

117-51 Предузећа за производњу шин-
ских возила 

117-52 Предузећа за ремонт шинских 
возила 

117-60 Предузећа за производњу и ре-
монт друмских и осталих возила 

117-61 Предузећа за производњу мото-
ра, моторних возила и трак-
тора 

117-62 Предузећа за ремонт моторних 
возила и трактора 

117-63 Предузећа за производњу би-
цикла и њихових делова 

117-70 Предузећа за производњу метал-
не робе за широку потрошњу 

(посуђе, ' прибор за јело, метални 
намештај, пећи, штедњаци и дру-
го) 

117-80 Предузећа остале металопрерађи-
вачке индустрије 

118-00 Бродоградња 

118-10 Боодоградилишта 
118-11 Поморска бродоградилишта 
118-12 Речна бродоградилишта 

119-00 Електроиндустрија 
119-10 Предузећа за производњу елек-

тричних машина, апарата и уре-
ђаја 

119-20 Предузећа за производњу елек-
тричних апарата за домаћинство 

119-30 Предузећа за производњу кабло-
ва и других ел ектропрово димка 

119-40 Предузећа за производњу елек-
тронских и других телекомуника-
ционих уређаја и делова (радио, 
телефонски, телевизијске, ренд-
генски и слични уређаји и апа-
рати) 

119-80 Остала предузећа електроинду-
стрије 

119-81 Предузећа за производњу ^ елек-
троинсталационог материјала 

119-82 Предузећа за производњу сија-
лица и луминисцентних цеви 
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120-00 

119-83 Предузећа за производњу аку-
мулатора и галванских елеме-
ната 

119-88 Предузећа за производњу елек-
тричних апарата за возила, 
електричних мерних ин етру ме-
ката и друго 

Хемијска индустрија 
120-10 Предузећа за производњу основ-

них хемијских производа (кисе-
лине, базе, соли, технички тасо-
ви и друго) 

120-20 Предузећа за производњу вештач-
ких ђубрива 

120-30 Предузећа за производњу вештач-
ких маса и влакана 

120-31 Предузећа за производњу пла-
стичних маса 

120-32 Предузећа за производњу ве-
штачких и синтетичких влака-
на 

120-40 Предузећа за производњу лекова 
и других фармацеутских произ-
вода 

120-50 Предузећа прерађивача хемијске 
индустрије 

120-51 Предузећа за производњу сапуна 
и козметичких препарата 

120-52 Предузећа за производњу уља-
них боја, лакова, фирниса и 
друго 

120-58 Остала предузећа прерађивача 
хемијске индустрије (пасте за 
обућу и паркет, мастило, пиро-
технички материјал, фото-ма-
теријал и друго) 

121-00 Индустрија грађевинског матери-
јала 

121-10 Предузећа за вађење грађевин-
ског камена, песка и шљунка и 
производњу креча и гипса 

121-11 Предузећа за вађење и обраду 
украсног камена 

121-12 Предузећа за вађење и обраду 
техничког камена, песка и 
шљунка 

121-13 Предузећа за производњу креча 
и печеног гипса 

121-20 Предузећа за производњу цигле 
и црепа 

121-30 Предузећа за производњу цемен-
та и цемент-азбестних производа 

121-80 Предузећа за производњу осталог 
грађевинског материјала 

121-81 Предузећа за производњу гра-
ђевинских префабриката од це-
мента. дурисола и слично 

121-82 Предузећа за производњу е к у -
менских производа за грађеви-
нарство 

121-88 Остала предузећа за производњу 
грађевинског материјала (трш-
чане плоче, плетена трска и 
друго) 

122-00 Дрвна индустрија 
122-10 Предузећа за производњу резане 

грађе и плоча 
122-1К Предузећа за пиланску прераду 

дрвета 

122-12 Предузећа за производњу фур-
нира и плоча 

122-20 Предузећа за производњу финал-
них производа од дрвета 

122-21 Предузећа за производњу наме-
штаја и грађевинске столарије 

122-28 Предузећа за производњу оста-
лих финалних производа од др-
вета 

122-30 Предузећа за хемијску прераду 
дрвета и за производњу шибица 

122-31 Предузећа за хемијску прераду 
дрвета 

122-32 Предузећа за производњу ши-
бица 

123 00 Производња папира 
123-10 Предузећа за производњу папира, 

дрвенине, целулозе, картона и 
лепенке 

123-20 Предузећа за производњу папир-
не и картонске амбалаже и па-
пирне конфекције 

124-00 Текстилна индустрија 
124-10 Предузећа за производњу кудељ-

ног и ланеног влакна 
124-20 Предузећа за производњу памуч-

них предива и тканина 
124-30 Предузећа за производњу вуне-

них предива и тканина 
124-40 Предузећа за производњу предива 

и тканина од природне и вештач-
ке свиле 

124-50 Предузећа за производњу предива 
и тканина од тврдих влакана 

124-60 Предузећа за производњу плетене 
робе ( т р и к о т а ж а роба, чарапе и 
позаментериј а) 

124-70 Предузећа за производњу рубља 
и одеће 

124-71 Предузећа за производњу рубља 
(конфекција) 

124-72 Предузећа за производњу одеће 
(конфекција) 

124-80 Остала текстилна индустрија 
124-81 Предузећа за производњу про-

сторни за под (теписи, ћилими 
и друго) 

.124-88 Остала предузећа текстилне ин-
дустрије (шешири, шатори, јор-
гани и друго) 

125-00 Индустрија коже и обуће 
125-10 Предузећа за прераду коже 

125-11 Предузећа за прераду крупне 
коже 

125-12 Предузећа за прераду свињске 
коже 

125-13 Предузећа за прераду ситне 
коже 

125-14 Предузећа за израду крзна и 
кожне одеће 

125-20 Предузећа за производњу кожне 
обуће 

125-30 Предузећа за производњу кожне 
галантерије 
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126-00 Индустрија гуме 
126-10 Специјализована предузећа инду-

стрије гуме 
126-80 Остала предузећа индустрије гуме 

127-00 Прехранбена индустрија 
127-10 Млинови и љуштионице пиринча 
127-20 Предузећа за прераду брашна 

127-21 Пекаре 
127-22 Предузећа за производњу тесте-

нина 
127-30 Предузећа за прераду воћа, по-

врћа, меса и млека 
127-31 Предузећа за конзервирање и 

прераду воћа и поврћа 
127-32 Кланице и предузећа за прераду 

и конзервирање меса 
127-33 Предузећа за прераду и конзер-

вирање рибе 
127-34 Предузећа за прераду и конзер-

вирање млека и ј а ј а 
127-40 Шећеране 
127-50 Предузећа за производњу бомбо-

на, слаткиша, и какао-производа 
127-60 Предузећа за производњу биљних 

уља и масти 
127-70 Предузећа за производњу шпири-

та и пића 
127-71 Пиваре 
127-72 Предузећа за производњу оста-

лих алкохолних пића, шпирита 
и квасца 

127-73 Предузећа за производњу безал-
к о х о л н а пића 

127-80 Остала предузећа прехрамбене 
индустрије 

127-81 Предузећа за производњу скро-
ба и скробних прерађевина 

127-87 Остала предузећа п р е х р а м б е н 
индустрије (каво вине, зачини, 
прашкови и др.) 127-88 Предузећа за производњу кон-
центроване сточне хране 

128-00 Графичка индустрија и издавачка 
делатност 

128-10 Штампарије 
128-20 Новинско-издавачка и издавачка 

предузећа и установе 
128-21 Новинско -из дав ачк а предузећа 
128-22 Издавачка предузећа 
128-23 Новинско ̂ издавачке установе 
128-24 Издавачке установе 

129-00 Индустрија дувана 
129-10 Предузећа за обраду дувана 
129-20 Предузећа за производњу цига-

рета, цигара и друго 

130-00 Филмска индустрија 
130-10 Предузећа филмске индустрије 

130-11 Предузећа за снимање филмова 
130-12 Предузећа за техничку обраду и 

израду филмова 

131-00 и рударска истражи-

ш е 

Геолошка 
вања 
Предузећа за геолошка и рудар-
ска истраживања 

138-00 Разноврсна индустрија 
138-10 Предузећа за производњу пред-

мета од пластичних маса 
138-80 Остала предузећа разноврсне ин-

дустрије 
138-81 Предузећа за производњу ш к о л -

ских учила 
138-82 Предузећа за производњу спорт-

ских реквизита 
138-83 Предузећа за производњу музич-

ких инструмената 
138-84 Предузећа за производњу грамо-

фонских плоча 
138-88 Остала предузећа разноврсне ин-

дустрије (производња новчани-
ца и кованог новца, оловака, 
налив-пера, кишобрана, игра-
чака и друго) 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 2. ПОЉОПРИВРЕДА И Р И Б А Р -
СТВО 

211-00 Пољопривреда 
211-20 Пољопривредни комбинати, добра 

и ф а р м е 
211-11 Пољопривред но-ин ду етри ј оки 

комбинати (укључујући и по-
љопривредне комбинате) 

211-12 Пољопривредна добра 
211-13 Сточарске ф а р м е 
211-14 Живинарске ф а р м е 
211-18 Остала специјализована пољо-

привредно-произвођачка преду-
зећа 

211-20 Сељачке радне задруге 
211-30 Опште земљорадничке задруге 
211-40 Специјализоване земљорадничке 

задруге 
211-80 Остале пољопривредне организа-

ц и ј е 
211-81 Установе за унацређивање по-

љопривредне производње 
211-82 Установе за заштиту биља 
211-83 Установе за заштиту стоке 
211-84 Економије ^ п о љ о п р и в р е д н и х ор-

ганизација 
211-8в Остале пољопривредне установе 

212-00 Рибарство 
212-10 Предузећа и задруге поморског 

рибарства 
212-11 Предузећа поморског рибарства 
212-12 Задруге поморског рибарства 
212-13 Установе за унапређивање по-

морског рибарства 
212-20 Предузећа и задруге с л а т к о в о д н а 

рибарства 
212-21 Предузећа с л а т к о в о д н а рибар-

ства 
212-22 Задруге слатководног рибарства 
212-23 Установе за у п о р е ђ и в а њ е слат-

ководен: рибарства 

213-00 Водопривреда 
213-10 Водопривредне организације 

213-11 Водне за једнице 
213-18 Остале водопривредне организа-

ц и ј е 
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ОБЛАСТ (ВРСТА) 3. ШУМАРСТВО 

311-00 Газдовање шумама 
311-10 Предузећа за гајење шума 
311-20 Предузећа за искоришћавање 

шума 

3124)0 Лов 
312-10 Предузећа за гајење дивљачи 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 4. ГРАЂЕВИНАРСТВО 

411-00 Пројектовање 
411-10 Предузећа за израду грађенитаско-

техничке документације (пројекто-
вање) 

411-80 Предузећа за израду остале тех-
ничке документације (пројекто-
вање) 

412-90 Грађење 
412-10 Предузећа за високоградњу 
412-30 Предузећа з а нискоградњу и одр-

жавање путева 
412-21 Предузећа за нискоградњу 
412-22 Предузећа за одржавање путева 
412-23 Предузећа за одржавање желез-

ничких пруга 
412-24 Предузећа за одржавање плов-

них путева у речном саобраћају 
412-25 Предузећа за одржавање плов-

них путева у поморском саобра-
ћају 

412-30 Предузећа за хидроградњу 

413-00 Монтажа 
113-10 Предузећа за монтажу построје-

ња и конструкција 
413-20 Предузећа за монтажу унутраш-

њих грађевинских инсталација 
413-30 Предузећа за монтажу и одржа-

вање далековода, спољне елек-
тричне мреже, телефонската и те-
леграфски« водова, сигнално-си-
гурносни х постројења и слично 

414-00 Завршни радови у грађевинарству 
414-10 Предузећа за извођење завршних 

радова у грађевинарству (осим 
инсталационих радова из 413-20 
и 413-30) 

415-00 Премеравање и картиран^ земљи-
шта 

415-10 Предузећа за премеравање и кар-
тиран^ земљишта 

416-00 Испитивање земљишта и грађе-
винског материјала 

416-10 Предузећа за испитивање земљи-
шта и грађевинског материјала 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 5. САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 

011-00 
511-10 

Железничка саобраћај 
Предузећа за превоз путника и 
робе железницом 

511-11 Железничка транспорта преду-
зећа 

511-12 Заједница Југословенска^ желе-
зница и заједнице железнички* 
траиспортних предузећа 

512-00 Поморски саобраћај 
512-10 Предузећа за превоз путника и 

робе у поморском саобраћају 
512-11 Предузећа за превоз путника у 

поморском саобраћају 
512-12 Предузећа за превоз робе у обал-

ској пловидби 
512-13 Предузећа за превоз робе у пре-

коморској пловидби 
t 512-20 Предузећа за спасавање и тегље-

ње бродова 

513-00 Речни и језерски саобраћај 
513-10 Предузећа за превоз путника и 

робе еа рекама и језерима 
513-20 Бродарско-багерска предузећа 

514-00 Ваздушни саобраћај 
514-10 Предузећа за ваздушни саобраћај 

514-11 Предузећа за превоз путника ич 

робе авионима. 
514-12 Предузећа за остале делатности 

цивилног ваздухоиловства 
514-20 Предузећа за аеродром скс услуге 

515-00 Друмски саобраћај 
515-10 Предузећа за превоз путника и 

робе у друмском саобраћају 
515-20 Предузећа за путеве 
515-30 Заједнице предузећа за путеве 

516-00 Градски саобраћај 
516-1.0 Предузећа за превоз путника 

трамвајима, т р о л е ј б у с и ^ и ауто-
бусима 

516-20 Предузећа за превоз такси-ауто-
мобилима 

517-00 Претовар и остале услуге у лукама 
517-10 Предузећа за лучко- претов арне 

услуге 
517-20 Предузећа лука 
517-30 Заједнице лучких предузећа 

518-00 Претовар и остале услуге у при-
егаништима и станицама 

518-10 Предузећа за пристанишно-прето-
варне услуге 

518-20 Предузећа за пристаништа 
518-30 Заједнице пристанишних преду-

зећа 
518-40 Предузећа за претовар у стани-

цама и осталим местима 

519-00 Везе 
519-10 Предузећа и заједнице предузећа 

поштанског, телеграфскиот и теле-
фон скот саобраћаја 

519-11 Предузећа за поштански, теле-
графски и телефонски саобра-
ћа ј 

Среда. 7. март 1&Ѕ2. 
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519-12 Заједница Југословенска пошта, 
телеграфа и телефона и зајед-
нице предузећа поштанског, те-
леграфског и телефонског сао-
браћаја 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 6. ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉ-
СТВО 

611-00 Трговина на мало 
611-10 Предузећа и радње трговине на 

мало прехрамбени^ производима 
611-11 Предузећа и радње трговине на 

мало месом, прерађевинама од 
меса, рибом и живином 

611-12 Предузећа и радње трговине на 
мало поврћем, воћем и њиховим 
прерађевинама 

611-13 Предузећа и радње трговине на 
мало разним животним намир-
ницама, алкохолним пићем, 
кућним потребама и др. 

611-14 Предузећа и радње трговине на 
мало млеком, млечним произ-
водима. хлебом, пецивом и др. 

611-18 Остала предузећа и радње тр-
говине на мало прехр амбеним 
производима 

611-20 Предузећа и радње трговине на 
мало непрехрамбеним произво-
дим а 

611-21 Предузећа и радње трговине ду-
ванским прерађевинама 

611-22 предузећа и радње трговине на 
мало текстилом, кратком плете-
ном робом и конфекцијом 

611-23 Предузећа и радње трговине на 
мало обућом, кожом, кожном 
галантеријом и сличним 

611-24 Предузећа и радње трговине на 
мало гвожђарском, металном и 
електротехничком робом, пољо-
привредним машинама, бојама, 
лаковима, хемикалијама, пор-
целаном и стаклом 

611-25 Предузећа и радње трговине на 
мало огревом и грађевинским 
матери] алом 

611-26 Предузећа и радње трговине на 
мало намештајем 

611-27 Предузећа и радње трговине на 
мало књигама, музикалијама, 
канцеларијском материјалом и 
прибором 

611-28 Остала предузећа трговине на 
мало непрехрамбеним произво-
дим а 

611-30 Предузећа и радње трговине на 
мало мешовитом робом 

611-40 Робне куће 
611-50 Предузећа за трговину нафтом и 

дериватима нафте 

612-00 Трговина на велико 
612-10 Предузећа трговине на велико 

пр ех р ам беким производима 
612-11 Предузећа трговине на велико 

житарицама и млинским про-
изводима 

612-12 Предузећа трговине на велико 
поврћем и воћем 

612-13 Предузећа трговине на велико 
животним намирницама и кућ-
ним потребама 

612-14 Предузећа трговине на велико 
алкохолним пићем 

612-15 Предузећа трговине на велико 
стоком и живином 

612-18 Остала предузећа трговине на 
велико прехрамбеним произво-
дима 

612-20 Предузећа трговине на велико не-
прехрамбеним производима 

612-21 Предузећа трговине на велико 
канџе л ари јским материја лом 

612-22 Предузећа трговине на велико 
текстилом, кратком и плетеном 
робом и конфекцијом 

612-23 Предузећа трговине на велико 
гвожђарском, металном и елек-
тротехничком робом, пољопри-
вредним машинама, бојама, ла-
ковима, хемикалијама, порце-
ланом и стаклом 

612-24 Предузећа трговине на велико 
моторним возилима и резерв-
ним деловима 

612-25 Предузећа трговине на велико 
грађевинским, санитарним и ин-
сталационо! матери ј алом 

612-26 Предузећа трговине на велико 
отпацима 

612-27 Предузећа трговине на велико 
сировом кожом, вуном, длаком 
и сл. 

612-28 Остала предузећа трговине на 
велико непрех р амбеним произ-
водим а 

612-30 Предузећа трговине на велико 
мешовитом робом 

613-00 Спољна трговина 
613-10 Спољнотрговинска предузећа за 

промет прехрамбених производа 
613-20 Спољнотрговинска предузећа з« 

промет непрехрамбених производа 
613-30 Предузећа за заступање иностра-

них фирми 
613-40 Предузећа за реекспорт 

614-00 Трговинске услуге 
614-10 Тржнице на велико, јавна скла-

дишта, хладњаче, силоси и друго 
614-20 Трговинске агенције, саобраћајне 

агенције, посредничка предузећа 
и комисионе радње 

614-30 Предузећа за вршење пословних 
услуга 

614-31 Организације за приређиван^ 
сајмова и привредних изложби 

614-32 Предузећа за рекламу, пропаган-
ду и декорације 

614-33 Бирои за књитоводствене услуге 
614-34 Бирои за економско-организаци-

оне услуге 
614-40 Предузећа за и з н а ј м у в а њ е и ра-

стурање фи лме а 
614-50 Предузећа за контролу квалитета 

и квантитета робе 
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620-00 

620-10 

620-20 

620-30 

620-40 

620-50 

630-00 
630-10 

Угостителство 
Угоститгљске привредне органи-
зације за смештај 
Угоститеља^ привредне органи-
зације за исхрану 
Остале угоститељ ске привредне 
организације (бифеи, пивнице, ба-
рови и друго) 
Предузеће кола за спавање и ру-
чавање 
Угоститељске јединице неугости-
тељских организација (раднички 
ресторани, планинарски и други 
домови, клубови и друго) 

Туризам 
Туристичка предузећа и бирои 

630-11 Туристичка предузећа 
630-12 Туристички бирои 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 7, ЗАНАТСТВО ' 

716-00 Прерада неметала 

716-50 Предузећа и радње за производњу 
керамике и порцелана 

716-80 Остала предузећа и радње за пре-
раду неметалних минерала 

917-00 Металопрерађивачка делатност 
717-10 Предузећа и радње за производ-

њу металног репродукциони* ма-
теријала 

717-20 Предузећа и радње за производ-
њу машина, уређаја и њихових 
делова 

717-30 Предузећа и радње за поправку 
машина и уређаја 

717-40 Предузећа и радње за. поправку 
производа прецизне механике 

717-50 Предузећа и радње за поправку 
моторних возила и бицикла 

717-60 Предузећа и радње за производ-
њу металних производа за широ-
ку потрошњу 

717-70 Предузећа и радње за поправку 
металних производа за широку 
потрошњу 

717-80 Предузећа и радње за производ-
њу осталих металних производа 

717-90 Предузећа и радње за поправку 
осталих металних производа и 
услуге металопрерађивачког за-
натства 

718-00 Изградња и поправка мањих плов-
них објеката 

718-10 Предузећа и радње за изградњу 
и поправку мањих пловних обје-
ката 

719-00 Производња електрична* апарата 
и прибора 

719-10 Предузећа и радње за поправку 
електричних машина, апарата и 
уређаја 

719-20 Предузећа и радње за производ-
њу електричних апарата за дома-
ћинство 

719-30 Предузећа и радње за поправку 
електричних апарата за домаћин-
ство 

719-40 Предузећа и радње за поправку 
електричних и других телекому-
никационих уређаја и делова (ра-
дио, телефонски уређаји и друго) 

719-70 Предузећа и радње за производ-
њу осталих електричних апарата 
и прибора 

719-80 Предузећа и радње за поправку 
осталих електричних апарата и 
прибора 

720-00 Производња хемијских производа 
720-10 Предузећа и радње за производ-

њу хемијских производа 

721-00 Производња грађевинског матери-
јала 

721-10 Предузећа и радње за вађење или 
обраду камена, песка и шљунка 
и производњу креча „ 

721-20 Предузећа и радње за производ-
њу цигле и црепа 

721-80 Предузећа и радње за производ-
њу осталог грађевинског матери-
јала 

722-00 Прерада дрвета 
722-10 Предузећа и радње за производ-

њу резане грађе и плоча 
722-20 Предузећа и радње за производ-

њу л поправку намештаја, грађе-
винске столарије и других ф и -
налних производа од дрвета 

722-30 Предузећа и радње за производ-
њу предмета од прућа 

723-00 Прерада папира 
723-10 Предузећа и радње за производ-

њу папирне и картонске амбала-
же и конфекције 

724-00 Производња текстилних производа 
724-10 Предузећа и радње за производ-

њу памучног предава и тканина 
724-20 Предузећа и радње за производ-

њу вуненог предива и тканина 
724-30 Предузећа и радње за производ-

њу предива и тканина од природ-
не и вештачке свиле 

724-40 Предузећа и радње за производ-
њу предива и тканина од тврдих 
влакана 

724-50 Предузећа и радње за производ-
њу плетене робе (тршштажиа ро-
ба, чарапе и позаментерија) 

724-60 Предузећа и радње за производ-
њу готовог рубља и одеће (кон-
фекција) 

724-70 Предузећа и радње за израду 
одела и рубља,по мери и њихову 
поправку 

724-80 Предузећа и радње за производ-
њу и поправку осталих текстил-
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них производа (шешири, јоргани, 
душеци, шатори, ћилими и услу-
ге занатства текстилне струке) 

725-00 Прерада коже 
725-10 Предузећа и радње за прераду 

сирове коже 
725-20 Предузећа и радње за производ-

њу готове кожне обуће (конфек-
ција) 

725-30 Предузећа и радње за производ-
њу кожне обуће по мери и њену 
поправку 

725-40 Предузећа и радње за производ-
њу кожне одеће и галантерија 

726-00 Производња гумених производа 
726-10 Предузећа и радње за израду гу-

мених производа 
726-20 Предузећа и радње за протекти-

рање гуме 

727-00 Производња прехрамбених произ-
вода 

727-10 Млинови 
727-20 Пекаре и предузећа и радње за 

производњу тестенина 
727-30 Предузећа и радње за прераду 

воћа, поврћа, меса и млека 
727-50 Предузећа и радње за производ-

њу бомбона, слаткиша, какао-
производа и других посластица 

727-70 Предузећа и радње за производ-
њу шпирита и пића 

727-80 Предузећа и радње за производ-
њу осталих прехрамбених произ-
вода 

728-00 Штампарије и књиговезнице 
728-10 Штампарије и књиговезнице 

738-00 Производња и поправка разновр-
сних производа 

738-10 Предузећа и радње за производ-
њу предмета од пластичних маса 

738-20 Предузећа и радње уметничког 
занатства 

738-30 Предузећа и радње за производ-
њу и поправку ортопедских спра-
ва 

738-70 Предузећа и радње за производ-
њу осталих разноврсних произ-
вода 

738-80 Предузећа и радње за вршење 
осталих поправака и услуга 

740-00 Грађевинско занатство 
740-10 Предузећа и радње за извођење 

завршних радова у високоград-
њи (зидарски, молерско-фарбар-
ски, грађевинско-лимарски, бра-
варски, стаклорезачни и слични 
радови) 

740-20 Предузећа и радње за извођење 
занатских завршних радова у 

ниско градњи (поплочан ање, ас-
фалтирање и слични радови) 

740-30 Предузећа и радње за извођење 
> унутрашњих инсталатерских ра-

дова (водовод, канализација, цен-
трално грејање, електрична ин-
сталација и сл.) 

740-40 Предузећа и радње за монтажу и 
одржавање далековода, спољне 
електричне мреже и сл. 

770-00 Занатске личне и друге услуге 
770-10 Предузећа и радње за вршење 

личних услуга (хемијско чишће-
ње и бојење одела,' фризерске и 
козметичарче услуге, фото-
г р а ф ч е услуге и др.) 

770-20 Предузећа и радње за вршење 
услуга домаћинствима (прање и 
глачање рубља, чишћење прозора 
и паркета, димничарске услуге и 
ДР) 

770-30 Сервиси стамбених заједница (за 
услуге домаћинствима, услуге по 
пословима управљања стамбеним 
зградама, услуге одржавања стам-
бених зграда и др.) 

770-40 Сервиси друштвених организаци-
ја 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 8. СТАМБЕНА И КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

811-00 Стамбена делатност 
811-10 Организације за управљање 

стамбеним зградама (стамбене 
заједнице и кућни савети) 

811-20 Стамбене задруге 
811-30 Фондови за стамбену изградњу 

812-00 Комунална делатност 
812-10 Јавни водоводи и канализације 
812-20 Јавна купатила 
812-30 Јавне службе чистоће 
812-40 Организације за одржавање 

саобраћајница у насељима 
812-50 Организације за одржавање јав-

ног зеленила 
812-60 Градске топлане 
812-70 Пијаце — тржнице на мало 
812-80 Остале комуналне организације 

(ватрогасна служба, уређивање и 
коришћење градског земљишта, 
чување моторних и осталих во-
зила, гаражирање моторних во-
зила, погребна служба, градске 
кафилерије. чување имовине 
привредних организација и уста-
нова, дезинсекција, дератизација 
и друго) 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 9. КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

911-00 Делатност школа 
911-10 Основне школе 
911-20 Школе за квалификоване рад-

нике 
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911-30 Техничке и друге стручне школе 
за привреду и јавне службе 

911-40 Учитељске, уметничке и њима 
сличне школе 

911-50 Гимназије 
911-60 Школски центри 
911-70 Више и високе школе и факул-

тети 
911-80 Остале школе (специјалне, за 

образовање одраслих, за допун-
ско образовање и друго) 

912-00 Научна делатност 
912-10 Академије, заводи и институти 

913-00 Културно-просветна делатност 
913-10 Музеји, архиве, збирке и галерије 
913-20 Заводи за заштиту културних 

споменика и природних знамени-
тости 

913-30 Раднички и народни универзитети 
913-40 Библиотеке и читаонице 
913-80 Остале културно-просветне уста-

нове 
914-00 Уметничко-забавна делатност 

914-10 Позоришта, филхармоније, ансам-
бли народних игара и слично 

914-20 Предузећа за приказивање фил-
мова (биоскопи) 

914-30 Радио-дифузне и телевизијске 
станице 

914-80 Остале установе и предузећа за 
забаву и разоноду (циркусу ва-
ри ј етен и слично) 

915-00 Здравствена делатност 
915-10 Амбуланте, поликлинике и дис-

панзери 
915-20 Болнице и стационари 
915-30 Хигијенске и противепидемијске 

установе 
915-40 Здравствени заводи и институти 
915-50 Природна лечилишта и опорави-

лишта 
915-60 Апотеке 
915-70 Здравствени центри 

916-00 Социјална заштита 
916-10 Установе за дневни боравак и 

слободне активности деце (јасле, 
обданишта, забавишта, пионирски 
домови и слично) 

916-20 Домови за децу без родитељско* 
старања, инвалидну и васпитно 
запуштену децу и омладину 

916-30 Ђачки домови (за средњошколску 
омладину, ученике у привреди и 
студенте) 

916-40 Установе за хабилитацију и ре-
хабилитацију 

916-50 Установе за социјалну заштиту 
одраслих лица 

916-80 Остале установе за социјалну за-
штиту (прихватилишта, центри за 
социјални рад, психопедагошка 
саветовалишта и слично) 

1 

917-00 
917-10 

Фискултурна делатност 
Фискултурне организације 

ОБЛАСТ (ВРСТА) 0. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВЕНИХ 
И ДРЖАВНИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

011-00 

011-10 
011-20 

012-00 

012-10 

013-00 
013-10 
013-20 

013-30 
013-80 

014-00 

014-10 

015-00 
015-10 
015-20 
015-30 

016-00 

Друштвене организације 
Политичке организације 
Друштвене организације, удруже-
ња и др. 

Делатност привредних комора, за-
дружних савеза и др. 

Привредне коморе, задружни са-
вези и др. 

Финансије и осигурање 
Банке и штедионице 
Осигуравајући заводи, заједнице 
осигурања и Југословенска зајед-
ница осигурања 
Лутрија и кладионице 
Остале финансијске организације 

Делатност завода за социјално о-
сигурање 
Заводи за социјално осигурање 

Делатност органа власти и управе 
Органи власти и управе 
Народна одбрана 
Правосуђе 

Остале друштвене службе 

118. 

На основу тачке 5. Одлуке о давању регреса по-
љопривредним произвођачем организацијама за 
делимично покриће трошкова превоза кабасте сточ-
не хране („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61), у са-
гласности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија, Секретаријат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
|ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПО-
ЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧЕМ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАМА ЗА ДЕЛИМИЧНО ПОКРИЋЕ ТРО-

ШКОВА ПРЕВОЗА КАБАСТЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ 

1. Пољопривредне произвођачу организација 
(у даљем тексту: корисници регреса) из тачке 1. 
Одлуке о давању регреса пољопривредним произво-
ђ а ч е м организацијама за делимично покриће тро-
шкова превоза кабасте сточне хране (у даљем тек-
сту: Одлука), остварују регрес из тачке 2. Одлу-
ке подношењем захтева за регрес банци код које 
имају жиро-рачун. 

2. Уз захтев за peipec корисници регреса при-
лажу: 

1) товарни лист односно оверени препис товар-
ног листа као доказ о извршеном превозу кабасте 
сточне хране превозним средствима Југословенски* 
железница; 
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2) обрачун износа регреса по товарним листо-
вима за поједину врсту кабасте сточне хране и 
укупног износа регреса. 

3. Под трошковима превоза из тачке 1 Одлуке 
подразумевају се трошкови превоза железницом 
кабасте сточне хране од утоварне станице пошиљао-
ца до истоварив станице примаоца, и то само воза-
рина по товарном листу без манипулативних трош-
кова и других тарифсхих пристојби. 

4. Регрес из тачке 2. Одлуке може се захтевати 
само за пошиљке кабасте сточне хране предате на 
превоз Југословенским железницама од 1. септем-
бра 1961. године до 31. маја 1962. године. 

Као дан предаје пошиљке на превоз Југосло-
венским железницама сматра се дан предаје озна-
чен у товарном листу. 

5. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
складу са одредбама Одлуке и ове наредбе, одобра-
ва износ регреса у корист подносиоца захтева за 
регрес, а на терет рачуна бр. 339 569 — Регрес за 
превоз сточне хране. 

6. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената на основу којих се остварује регрес, 
преписи ових докумената морају бити оверени. Ове-
равање преписа врши директор предузећа и шеф 
рачу ново дства, односно лица која их замењују. 

Подносиоци захтева за регрес дужни су банци 
поднети на увид и оригинална документа на основу 
којих остварују регрес. 

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

Бр. 06-218/3 
19. фебруара 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

119. 

На основу члана 16. тачка 9. Уредбе о прено-
шењу послова у надлежност савезних и републич-
ких органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/58, 18/59 и 9/61), на предлог Савезног јавног ту-
жилаштва, Секретаријат Савезног извршног већа 
за правосудне послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОД-
РУЧЈА ОКРУЖНИХ И СРЕСКИХ ЈАВНИХ ТУ« 

ЖИОП1ТАВА 

1. У Решењу о утврђивању подручја окружних 
и среских јавних тужиоштава („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/59, 2/60, 51/60 и 1/62) одељак I под 
„Ђ. у Народној Републици Црној Гори" мења се 
и гласи: 

„1. Окружно јавно тужилаштво у Титограду за 
подручје Окружног суда у Титограду: 

а) Среско јавно тужилаштво у Титограду за 
подручје среских судова у Титограду, Даниловграду 
и Колашину; 

б) Среско јавно тужилаштво у Цетињу за под-
ручје Среског суда у Цетињу: 

в) Среско јавно тужилаштво у Никшићу за 
подручје среских судова у Никшићу, Шавнику, 
Плужинама и Жабљаку; 

г) Среско јавно тужилаштво у Бару за под-
ручје среских судова у Бару и Улцињу; 

д) Среско јавно тужилаштво у Котору за под-
ручје Среског суда у Котору; 
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ђ) Среско јавно тужилаштво у Херцег-Новом 
за подручје Среског суда у Херцег-Новом. 

2. Окружно јавно тужилаштво у Иванграду за 
подручје Окружног суда у Иванграду: 

а) Среско јавно тужилаштво у Иванграду за 
подручје среских судова у Иванграду, хРожају и 
Плаву; 

б) Среско јавно тужилаштво у Бијелом Пољу 
за подручје Среског суда у Бијелом Пољу; 

в) Среско јавно тужилаштво у Пљевљима за 
подручје Среског суда у Пљевљима." 

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 03-177/1 
27. фебруара 1962. године 

Београд 
Секретар 

за правосудне послове; 
др Јосив Хричеваћ, е. р 

120. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. и члана 60. За-
кона о југословенски^ стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60), Југословенски завод за стан-
дард из аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ]*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБ^ 
ЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРАЊЕ 

И ЧИШЋЕЊЕ (САПУНИ И САПУНСКИ 
ПРАШАК) 

1. У издању Југословенско!1 завода за стан дар-
диза!цију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Кали ју мов масиви сапун — — JUS Н.Е2.015 
Сапун за прање ' — — — — JUS Н.Е2.020 
Салун за прање са додацима — JUS Н.Е2.021 
Зелени мареејски сапун — — JUS Н.Е2.922 
Тоалетни сапуни — — — — JUS H.E2.G23 
Тоалетни глицерин-сапун — — JUS Н.Е2.024 
Лани сапун — — — — — JUS Н.Е2.025 
Течни сапун — — — — — JUS H.E2.G28 
Сапун за бријане II — — — JUS H.E2.G29 
Сапун за бријање I — — — JUS Н.Е2.060 
Медицински сапуни — — — JUS Н.Е2.032 
Сапунски прашак за прање — JUS Н.Е2.СШ 

2. У југосл ов енском станд арду из тачке 1. овог 
решења Сапунски прашак за прање — JUS Н.Е2.033 
дозвољава се одступање од стандардизованих ве-
личина паковања, и то у року од једне године од 
дана ступања на снагу овог стандарда. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Ју гос ло-
венског завода за стандардизацију, које чини са-
ставни део овог решења. 

Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. маја 1962. 
године. 

Бр. 08-1131/1 
22. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југослав епског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, е. џ. 
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121, 
На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о ј угасло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр, 
16/60), Југословенски завод за стандарднаациј у до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ПРОДУ-
Ж Е Њ У ВАЖЕЊА ПРИВРЕМЕНО! ЈУГОСЛОВЕН-

СКО!: СТАНДАРДА ЗА ЦЕМЕНТЕ 
1. Решење о продужењу важења Решења о ју-

гословенском стандарду за цементе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 47/5*8) и Решење о продужењу важења 
привременог југословенско! стандарда за цементе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 25/60) престају да важе. 

2. Решење о југословенском стандарду за це-
невте („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/54 и 20/55) 
важи и даље до доношења новог југословенског 
стандарда за цементе. 

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

Бр. 18-988 
22. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж Славољуб Виторовић, с. р. 

122. 

На основу члана 4. Правилника о здравственој 
контроли биља при увозу, провозу и извозу („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/55), у сагласности са За-
једницом Југословенских железница, Заједницом 
Југословенских пошта, телеграфа и телефона, У-
правом поморства и речног саобраћаја и Управом 
царина, Савезна управа за заштиту биља издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВА-
ЊУ ГРАНИЧНИХ МЕСТА ПРЕКО КОЈИХ ЋЕ СЕ 
ВРШИТИ УВОЗ, ПРОВОЗ И ИЗВОЗ ПОШИЉАКА 

БИЉА СУВОЗЕМНИМ И ВОДЕНИМ ПУТЕМ 
1. У Наредби о одређивању граничних места 

преко којих ће се вршити увоз, провоз и извоз по-
шиљака биља сувоземним и воденим путем („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 33/60) у тачки 1. одредба под 
2 после речи: „Дубровник," додаје се реч: „Задар,". 

2. Тачка 2. брише се. 
3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01/1-388/6 
22. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

123. 
На основу члана 9. став 1. тачка 2. Царинског 

закона („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59), у сагла-
сности са савезним Државним секретаријатом за 
послове финансија, Управа царина доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОСНИВАЊУ ЦАРИНАРНИЦЕ НА ВАЗДУХО-

ПЛОВНОМ ПРИСТАНИШТУ У СУРЧИНУ 

2. Царинарница ће вршити преглед путника и 
царињење робе који стижу у земљу односно излазе 
из земље ваздушним путем преко ваздухопловног 
пристаништа у Сурчину и све остале царинске по-, 
слове у складу са важећим царинским прописима. 

3. Царинарница ће отпочети са радом даном 
отварања ваздухопловног пристаништа у Сурчину 
за међународни јавни ваздушни саобраћај. 

Бр. 03-505/2 
27. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор, 

Злате Биљановски, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Уредбе о изменама 
Уредбе о угоститељским предузећима и радњама, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 6/62, 
поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О УГОСТИТЕЉ-

СКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА 
У члану 85. треба брисати омашком унете речи: 

„угоститељским предузећима или самосталним 
угоститељск^м радњама", а уместо речи: „у уго-
ститељеком предузећу или у самостално^ угости-
телско ј радњи" треба да стоје речи: „и имаоцу 
приватне угостителско радње". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 10. ф е -
бруара 1962. године. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

ка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАЦРЕДНОГ ПО-
СЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕИОГ МИНИСТРА ФНРЈ 
У ТАЈЛАНДУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНО] 
ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА 

Ф Н Р Ј У ТАЈЛАНДУ 

I 
Опозива се 
Исо Његова« оа дужности изванредног посла-

ника и опуномоћеног министра ФНРЈ у Тајланду; 

II 
Поставља се 
Мирко Милутиновић, изванредни и опуномоћеки 

амбасадор ФНРЈ у Бурми за изванредне^ посланика 
и опуномоћеног министра ФНРЈ у Тајланду са се* 
диштем у Рангуну. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 1 
23. јануара 1962. године 

Београд 

I. Оснива се Царинарница на воздухопловново 
пристакишту у Сурчину, са седиштем у Сурчин} 

Председник Републике^ 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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РЕШЕЊА 
Ha основу члана 10. Уредбе о Заводу за тех-

ничку помоћ („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/61) 
у вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савез-ног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗАВОДА ЗА ТЕХНИЧ-

КУ ПОМОЋ 

I. У Савет Завода за техничку помоћ именују 
се, и то: 
За председника: 

1. Владимир Поповић, члан Савезног извршног 
већа. 
За чланове: 

2. Предраг Ајтић, секретар Комисије за међу-
н а р о д а везе Савезног одбора ССРНЈ; 

3. Благоје Богавац, државни подсекретар у Се-
хретаријату Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе; 

4. Никола Чобељић, државни подсекретар у 
Савезном заводу за привредно планирање; 

5. Инж. Миша Данон, пуковник ЈНА; 
6. Перо Дјетелић, помоћник секретара Савезног 

извршног вела за просвету и културу; 
7. Јосип Ђерђа, помоћник државног секретара 

за иностране послове; 
8. Драго Флис, генерални секретар Савезне 

спољнотрговинске коморе; 
9. Теодосије Глишић, потпред седнмк Савезне 

индустријске коморе; 
10. Владо Ивковић, помоћник начелника Упра-

ве за персоналне послове Савезног извршног већа; 
11. Руди Колак, државни подсекретар у Коми-

тету за спољну трговину; 
12. Јосип Колар, државни подсекретар у саве-

зном Државном секретаријату за послове финан-
сија; 

13. Др Херберт Краус, државни подсекретар у 
Секретари јату Савезног извршног већа за народно 
здравље; 

14. Др Иво Маринић, помоћник председника 
Савезног савета за научни рад; 

15. Милован Марковић, помоћник секретара 
Савезног 'извршног већа за пољопривреду и шу-
марство; 

16. Мато Радуловић, помоћник савезног држав-
ног секретара за унутрашње послове. 

II. Од стране извршних већа народних репу-
блика, у Савет Завода^ делегирани су: 

17. Перо Цар, члан Извршног већа НС НР Хр-
ватске; 

18. Мире Доновски, државни подсекретар у Из-
вршном већу НС НР Македоније; 

19. Владо Јовановић, државни подсекретар у 
Секретари] ату за опште привредне послове НР 
Црне Горе; 

20. Инж. Виктор Котник, члан Извршног већа 
НС НР Словеније; 

21. Сретен Лопандић, секретар за рад Извршног 
већа НС НР Босне и Херцегових; 

22. Драгољуб Стефановић, секретар за опште 
привредне послове Извршног већа НС НР Србије. 

III. Директор Завода је члан Савета по свом 
положају. 

Б. бр. 14 
25. фебруара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ Л ИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 1. од 11. јануара Ш2 
године објављују: 

Закон о шумама; 
Закон о специјалним социјалним установама; 
Закон о заштити вода; 
Позив за подношење пореских пријава за 1961-

1962. годину. 

У броју 2. од 18. јануара 1962. године објављују: 
Одлуку о Серум заводу Калиновица у Кали-

нови!^; 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о из-

бору чланова које бира Извршно веће Сабора На-
родне Републике Хрватске у факултетско савете 
Свеучилишта у Загребу; 

Правилник о уређењу гробл»а и сахрани умрлих; 
Наредбу о спровођењу мера за спречавање сточ-

них, зараза у 1962. години; 
Упутство о пријави за грађење објеката зем-

љорадника у неушореним селима; 
Наредбу о Генералном плану за одбрану од по-

плаве за 1962. годину; 
Исправку Правилника о организацији и раду 

Бироа за представке и притужбе Извршног већа 
Сабора Народне Републике Хрватске. , 

У броју 3. од 25. јануара 1962. године нема 
службеног дела. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговке" у броју 53. од 31. децембра 1961. го-
дине објављује: 

Уредбу о оснивању Републичког фонда за 
путеве; 

Одлуку о одређивању висине накнада које се 
плаћају за друмска запрежна возила; 

Одлуку о одређивању броја чланова Скупштине 
Републичке заједнице осигурања у Сарајеву; 

Одлуку о одређивању броја и именовању чла-
нова Савета Више поштанско-телеграфско-теле-
фонске школе у Сарајеву; 

Одлуку о измени Одлуке о разрешењу и име-
новању чланова Савета Музичке академије; 

Решење о изменама и допунама Решења о име-
новању председника и чланова Комисије за физич-
ку културу НР Б и X; 

Правилник о поправном, разредном, ванредном 
и допунском испиту у учитељској школи; 

Правилник о ближим условима за обезбеђење 
смештаја, исхране и превоза радника у привредним 
организацијама; 

Наредбу о измени и допуни Наредбе о прив-
редном и спортском риболову и одређивању риб-
љих плодишта; 

Решење о одређивању здравствених устнова у 
којима ће се изводити медицинска настава; 

Решење о изменама и допунама Решења о одре-
ђивању здравствених установа у којима се изводи 
стручна обука стажера и броја места за вршење 
обавезног стажа у тим установама*-
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Упутство о допуни Упутства о елементима уго-
вора о предаји права на риболов и о условима за 
вршеше привредног риболова; 

Решење о разрешавању и постављењу дирек-
тора Републичког хидрометеоролошког завода; 

Решење о именовању одређеног броја чланова 
Скупштине Републичке заједнице осигурања у Са-
рајеву. 

Решење о постављењу директора Републичке 
заједнице осигурања у Сарајеву. 

У броју 1. од 5. јануара 1962. године и у броју 
2. од 12. јануара 1962. године нема службеног дела. 

У броју 3. од 19. јануара 1962. године објављује; 
Друштвени план Народне Републике Босне и 

Херцеговине за 1962. годину; 
Закон о буџету Народне Републике Босне и Хер-

цеговине за 1962. годину; 
Закон о укидању Општине Козлук; 
Закон о изменама и допунама Закона о распо-

дели прихода из заједничких извора; 
Одлуку о финансијским плановима републич-

ких фондова који немају посебни орган управљања 
за 1962. годину; 

Резолуцију о извршењу основних задатака Дру-
штвеног плана НР Б и X за 1962. годину; 

Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Наредбу о допуни Наредбе о одређивању уста-

нова при којима ће се образовати првостепено стру-
чне комисије за категоризацију деце ометане у фи-
зичком и психичком развитку; 

Наредбу о допуни Наредбе о давању одобрења 
по слободној оцени за оснивање приватних занат-
ских радњи; 

Упутство о изради, доношењу и одобравању го-
дишњих планова газдовања са шумама. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Маке-
доније" у броју 41. од 26. децембра 1961. године 
објављује: 

Одлуку о привременом финансирању потреба 
Народне Републике Македоније за период јануар-
март 1962. године; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Државног секретаријата за посло-
ве финансија; 

Одлуку о додељивању новогодишња награде 
службеницима и радницима републичких и држав-
них органа и установа које врше јавну службу; 

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора Фонда за награде „11. октомври"; 

Решење о разрешењу и постављењу директора 
Рздиодифузне станице „Радио-Скопје"; 

Решење о именовању чланова Архивског савета 
Н Р Македоније; ч 

Решење о разрешењу државног подсекретара за 
унутрашње послове НРМ; 

Решење о именовању државног подсекретара 
Државног секретаријата за у н у т р а ш њ е послове 
НРМ; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета Радиодифузно станице „Радио-Скопје"; 

Решење о измени Решења о одређивању уста-
нова које ће вришти испитивање здравственог стања 
и квалитета семенске робе; 

Исправка Правилника о тарифама за превоз 
путника, пртљага и поштанских пошиљки у јавном 
међумесном саобрћају. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА У РУДНИЦИМА 

СА ПОДЗЕМНОМ ЕКСПЛ О АТ АЦИ Ј ОМ 
који чине саставни део Правилника о Техничким 
прописима за електрична постројења у рудницима 
са подземном експлоатацијом („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/62) објављени су као Додатак »»Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 10/62 и могу се добити 
преко КОМЕРЦИЈАЛНО!" ОДЕЉЕЊА „Службеног 
листа ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка број 9* 
Жиро рачун 101-11/1-30. 

Цена ЗОО динара. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

ИО. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника за примену Закона о доприносу 
за стамбену изградњу — — — — — 161 

111. Наредба о неизмирени®« обавезама и сло-
бодним новчаним средствима које су ко-
рисници друштвене имовине ван привре-
де дужни пријавити Народној батаци — 162 

112. Наредба о одређивању рудника угља који 
може слободно формирати продајне цене 
угља — — — — — — — —1 — 165 

ИЗ. Решење о забрани уношења и растурања 
часописа »Tempo prasente« — — — — 166 

114. Решење о одобрењу оснивања и рада 
Удружења „Породица и домаћинство" — 165 

115. Правилник о техничким прописима за 
електрична постројења у рудницима са 
подземном експлоатацијо®« — — — — 165 

116. Правилник о стручној спреми инспектора 
за јавне путеве — — — — — — — 166 

Ш . Правилник о распоређивању корисника 
друштвене имовине према њиховим де-
латностима — — — — — — — — 167 

118. Наредба за примену Одлуке о давању ре-
греса пољопривредним произвођачем ор-
ганизацијама за делимично покриће тро-
шкова превоза кабасте сточне хране — 176 

119. Решење о изменама Решења о утврђивању 
подручја окружних и среских јавних, ту-
жиоштава — — — — — — — — 177 

120. Решење о јутословенскзим стандардима из 
области производње средстава за прање и 
чишћење (сапуни и сапунски прашак) — 177 

121. Решење о престанку важења Решења о 
продужењу важења привремен ог југосло-
венског стандарда за цементе — — — 178 

122. Наредба о измени и допуни Наредбе о од-
ређивању граничних места преко којих 
ће се вршити увоз, провоз и извоз поши-
љака биља сувоземним и воденим • путем 178 

123. Решење о оснивању Царинарнице на ва-
здух ©пловном пристаништу у Сурчину — 178 

Исправка Уредбе о изменама Уредбе о уго-
ститељским предузећима и радњама — 178 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


