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598. 

На основу члана 22. став 2. Закона о организа-
цији и финансирању социјалног осигурања („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О САСТАВУ И НАЧИНУ ИЗБОРА СКУПШТИНЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗАЈЕДНИЦЕ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА РАДНИКА 

1. Скупштину Југословенске заједнице социјал-
ног осигурања радника (у даљем тексту: скупштина 
Југословенске заједнице) чине чланови изабрани, 
по одредбама ове одлуке, од скупштина републич-
ких заједница социјалног осигурања радника. 

2. Скупштина сваке републичке заједнице со-
цијалног осигурања радника (у даљем тексту: скуп-
штина републичке заједнице) бира за скупштину 
Југословенске заједнице, и то: 

1) по пет чланова — без обзира на број осигу-
р а н и к на подручју републичке заједнице социјал-
ног осигурања (у даљем тексту: републичка зајед-
ница) ; 

2) по једног члана на сваких 100.000 осигура-
н и к на подручју републичке заједнице. 

Број чланова који се бира према броју осигу-
р а н и к утврђује за сваку поједину републичку за-
једницу управни одбор Савезног завода за социјал-
но осигурање, према просечном броју осигураник 
у години пре године у којој се врши избор скуп-
штине Југословенске заједнице. 

Осигураници у смислу става 2. ове тачке су: 
радници у редовном радном односу и остали осигу-
раници из члана 12. Закона о здравственом осигу-
рању („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62); лица која 
врше самосталне делатности а укључена су у за-
једнице социјалног осигурања радника; радници 
пријављени код завода за запошљавање радника; 
уживаоци пензија; уживаоци материјалног обезбе-
ђења и уживаоци привремене накнаде по пропи-
сима о инвалидском осигурању. 

3. За члана скупштине Југословенов заједнице 
може бити изабран сваки осигураник (тачка 2. став 
3) који има опште бирачко право и пребивалиште 
на подручју републичке заједнице у којој се избор 
врши, без обзира да ли је члан скупштине репу-
бличке заједнице. 

4. Избор чланова скупштине Југословенске за-
једнице врши се тајним гласањем. 

За чланове скупштине Југословенске заједнице 
изабрани су кандидати који су добили највећи број 
гласова. 

5. Спровођење избора врши изборна комисија, 
коју скупштина републичке заједнице изабере из 
реда својих чланова. 

6. Скупштина републичке заједнице регулише 
својим пословни ком поступак спровођења избора. 

7. Верификацију мандата изабраних чланова 
скупштине Југословенска заједнице врши та скуп-
штина на основу потврда оверених од председника 
скупштина републичких заједница. 

8. Ако мандат појединог члана скупштине Југо-
с л о в е н о в заједнице престане пре истека рока на 
који је та ј члан изабран (услед оставке, опозива, 
губитка својства осигураника, губитка општег би-
рачког права), као и у случају смрти појединог 
члана скупштине Југословенов заједнице, скупшти-
на републичке заједнице бира на његово место 
новог члана. 

Мандат члана скупштине Југословенско зајед-
нице накнадно изабраног (став 1) траје до истека 
времена на које је био изабран члан коме је мандат 
престао. 

Ако осигураник који је изабран за члана скуп-
штине Југословенске заједнице, у току трајања 
мандата пређе на осигурање ван подручја репу-
бличке заједнице у којој је изабран, скупштина те 
републичке заједнице одлучује о томе да ли тај 
осигураник задржава мандат члана скупштине Ју -
гословенов заједнице или ће на његово место иза-
брати новог члана. 

9. Скупштина сваке републичке заједнице одре-
диће жребом, пре истека две године од избора чла-
нова прве скупштине Југословенов заједнице, лица 
којима мандат члана скупштине Југословенов за-
једнице престаје по истеку две године, и на њихово 
место изабраће нове чланове са мандатом у трајању 
од четири године. 

Одређивање лица којима мандат престаје и 
избор нових чланова у смислу става 1. ове тачке, 
врши се на истој седници. 

10. Избор чланова прве скупштине Југословен-
о в заједнице извршиће скупштине републичких 
заједница на својим првим седницама. 

Број чланова који ће свака поједина скупштина 
републичке заједнице изабрати у прву скупштину 
Југословенов заједнице утврдиће извршни одбор 
скупштине постојећег Савезног завода за социјално 
осигурање, према службеним подацима о броју оси-
г у р а н и к у 1961. години. 

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

Р, п. бр. 233 
16. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседните, 

Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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599. 

На основу члана 193. став 1. Закона о органи-
зацији и финансирању социјалног осигурања („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАД-

НИКА У ПРВО ЗАСЕДАЊЕ 

1. Прва скупштина Југословенске заједнице со-
цијалног осигурања радника,, изабрана по одредбама 
Одлуке о саставу и начину избора скупштине Ју-
гословенско заједнице социјалног осигурања радни-
ка („Службени, лист ФНРЈ", бр. 43/62), састаће се У 
прво заседање у року од 30 дана од 31. октобра 1962. 
године, до ког дана ће скупштине републичких за-
једница одржати своје прве седнице, сагласно чла-
ну 193. став 2. Закона о организацији и финанси-
рању социјалног осигурања. 

2. Дан одржавања прве седнице скупштине Ју-
гословенске заједнице социјалног осигурања радни-
ка одредиће Секретаријат Савезног извршног већа 
за рад, у границама рока из тачке 1. овог решења. 

3. Припреме за одржавање прве седнице скуп-
штине Југословенске заједнице социјалног осигу-
рања радника извршиће и предлог дневног реда те 
седнице припремиће постојећи Савезни завод за со-
цијално осигурање. 

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

Р. п. бр. 232 
16. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

600. 

На основу члана 37. став 2. Закона о промету 
робе и услуга са ино стр ап ств ом („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62), савезни Државни секретаријат за 
спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
. О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О РЕГУ-

ЛИСАЊУ УВОЗА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД СТРА-
НЕ ГРАЂАНА 

1. У Наредби о регулисању увоза моторних во-
зила од "стране грађана („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/62 и 23/62) у тачки 2. под 1 речи: „(„Службени 
лист ФНРЈ", бр. 4/62 и 21/62)" замењују се речима: 
„{„Службени лист ФНРЈ", бр. 4/62, 16/62 и 42/62)". 

После одредбе под 1 додаје се нова одредба под 
2, која гласи: 

„2) југословенски и страни држављани који се 
досељавају на сталан боравак у Јутославију, ако су 
провели у иностранству најмање 5 година а не испу-
њавају услове за ослобођење од плаћања царине на 
моторна возила по члану 13. тачка 5. Уредбе о При-
времено ј општој царинској тарифи;". 

Досадашња одредба под 2 постаје одредба под 3. 
2. У тачки 3. став 1. речи: „под 1" замењују се 

речима: „под 1 и 2". 

У ставу 2. речи: „под 2" замењују се речима: 
»под 3". 

3. Тачка 4. брише се. 
4. Ова наредба ступа на снагу 25. октобра 1962. 

године. 

П. бр. 3067 
18. октобра 1962. године 

Београд 

Државни секретар 
за спољну трговину, 

Сергеј Крајгер, с. р. 

601. 

На основу тачке 5. Одлуке о приоритету прево-
за железницом вештачког ђубрива и основних си-
ровина за израду вештачког ђубрива и о давању 
регреса за ове превозе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 41/62), у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија и Секретари-
јатом Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство, Секретаријат Савезног извршног већа 
за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ПРИОРИТЕТУ ПРЕВО-
ЗА ЖЕЛЕЗНИЦОМ ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И 
ОСНОВНИХ СИРОВИНА ЗА ИЗРАДУ ВЕШТАЧ-
КОГ ЂУБРИВА И О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА ОВЕ 

ПРЕВОЗЕ 

1. Југословенско железнице (у даљем тексту: 
корисник регреса) дужне су од 1. октобра до 30. но-
вембра 1962. године превести све пријављене коли-
чине вештачког ђубрива и основних сировина за 
њихову производњу, наведених у тачки 1. Одлуке 
о приоритету превоза железницом вештачког ђу-
брива и основних сировина за израду вештачког 
ђубрива и о давању регреса за ове превозе (у даљем 
тексту: одлука), према плану превоза, који спора-
зумно утврде корисник превозних услуга и Зајед-
ница Југословенских железница. 

Југословенско железнице морају се придржа-
вати приоритета у погледу достављања кола за уто-
вар ове врсте робе, њеног превожења и превожења 
ове врсте робе из увоза. 

2. Корисник регреса остварује регрес из тачке 
3. одлуке само за превоз материја разних врста и 
назива које се употребљавају као гнојиво, позиција 
3601 Тарифе за превоз робе на пругама Југословен-
ска^ железница, Део 4, и то искључиво оних по-
шиљки ових материја које предају на. превоз желе-
зници следећи пошиљаоци: 

1) „Агрохемија", пословно удружење произво-
ђача вештачких ђубрива, Београд; 

2) Рударско-тооионички базен, Бор, Фабрика 
суперфосфата, Прахово-село; 

3) Хемијска индустрија „Зорка", Шабац; 
4) Хемијска индустрија „Зорка", Суботица; 
5) Фабрика азотних једињења, Витковићи (Го-

ражде); 
6) Индустрија хемијских једињења „Жупа", 

Крушевац (Дедина); 
7) Хемијоко-металуршки комбинат „Борис Ки-

дрич", Лукавац (Тузла); 
8) Товарна душика, Руше (код Марибора); 
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9) Творница карбида и цијанамида „Далмација", 
Дуги Рат (Сплит); 

10) Хемијско-металуршки комбинат „Цинкарна", 
Цеље; 

11) Хемијско-електрометалуршки комбинат „Ју-
гохром", Јегуновци (Скопље); 

12) „Агроопрема", експорт-импорт, Београд; 
13) „Хемлро", експорт-импорт, Београд; 
14) „Кемикалија'*, експорт-импорт, Загреб; 
15) „Агровојводина", експорт-импорт, Нови Сад; 
16) „Агротехника", експорт-импорт, Љубљана; 
17) „Пољоинвест", експорт-импорт, Загреб. 
3. Корисник регреса остварује регрес из тачке 3. 

одлуке подношењем захтева за регрес банци код 
које има жиро-рачун. 

4. Уз захтев за регрес корисник регреса прилаже 
месечни обрачун регреса за количине превезеног ве-
штачког ђубрива за које остварује регрес, у који 
уноси следеће податке: назив утоварне станице, број 
обрачунатих тарифских нето-тонских километара, 
укупан број обрачунатих тарифских нето-тонских 
километара за обрачунски месец и укупан износ 
регреса за тај месец, који се износ добива множе-
њем укупног броја обрачунатих нето-тонских кило-
метара износом од 4,50 динара. 

Ксоију обрачуна из става 1. ове тачке корисник 
регреса доставља савезном Државном секретари јату 
за послове финансија, Секретари јату Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство и Се-
кретару ату Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе. 

5. Месечни обрачун регреса из тачке 4. ове на-
редбе корисник регреса саставља на основу изврше-
не механографске обраде података о превозу робе 
Југосл»венским железницама и документације кон-
троле прихода Југословенских железница засноване 
на товарним картама. 

6. Када банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и документације исправан, одобраг 
ва износ регреса у корист подносиоца захтева-кори-
сника регреса, а на терет рачуна број 339017 — Ре-
грес за приоритетни превоз вештачког ђубрива. 

Исплата регреса пада на терет партија 4-266 по-
зиција 2 савезног буџета за 1962. годину, и може се 
вршити до укупног износа од 400 милиона динара. 

7. Корисник регреса подноси банци захтев за 
регрес за октобар до 15. децембра 1962. године, а за 
новембар — до 25. децембра 1932. године. 

8. Захтев за регрес и обрачун регреса потписује 
за Југословенске железнице генерални директор 
Заједнице Југословенских железница односно лице 
које је овлашћено да га заступа. 

9. Заједница Југословенска^ железница дужна 
је у свом књиговодству водити уредну и ажурну 
евиденцију о оствареном регресу из тачке 3. одлуке. 

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

Бр. 1763 
19. октобра 1962. године 

Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Марин Цетинић, с. р. 

602. 
На основу члана 29. ста® 3. Закона о југос ло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
цију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСХИМ 

СТАНДАРДИМА ЗА ПОМИЧНА МЕРИЛА 

1- У југословенском стандарду Помамна мерила 
без шиљака — JUS К.Т2.051, који је донет Решењем 
о југословенским стандардима за помирна мерила 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/60), у тачки 2. Облик 
и димензије, у тачки 2.2 у табели у колони „а" мера: 
„60". замењује се мером: „65". 

2. У југословенском стандарду Помична мерила 
за дубину. Дубиномери — JUS К.Т2.С60, који је до-
нет решењем наведеним у тачки 1. овог решења, у 
тачки 2. Облик и димензије, на пресеќу „А-А" мера: 
„3 8" замењује се мером: „3,5", а мера „7" — мером: 
„10". 

3. Ово решење ступа на гн*ту даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

/ . . 
Бр. 04-6302 

15. октебла 19'52. године 
Београд 

Директор 
Југословенског завода за 

стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

603. 

На основу члана 4. став 1. и члана 29. став. 1. 
Закона о југословенските стандардима (..Службени 
лист ФНРЈ", бо. 16/60 и 30/62), Југословенски завод 
за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ЧЕЛИЧНЕ 

ЛАНЦЕ 

1. Престаје да важи југословенски стандард: 
Калибрирани ланци за дизалице JUS C.H4.Q21 

донет Решењем о југослпруским стандардима за 
ланце (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 42/59). 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења престаје да важи 31. маја 1963. године. 

3. У издању Југословена^^ завода за стандар-
дизацију доноси се нови југословенски стандард, 
издања 1962. године, са следећим насловом и* 
ознаком: 

Калибрирани ланци за дизалице. 
Облик мере и оптерећења — — JUS С.И4.021 
4. Југословенски стандард из тачке 3. овог ре-

шења објављен је у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

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

Бр. 04-6033 
2. октобра 19>62. године 

Београд 
Директор 

Југословенеког завода 
за стандердизачију, 

инж. Славољуб Виторовић, е. Р-
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604. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-
СТИ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ УЉА И ЖИВО-

ЈГИЊСКИХ УЉА И МАСТИ 

1. У издању Југослав:нског завода за стандард 
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Ланено уље, техничко — — — — JUS Е.К2.010 
-Рицинусово уље. техничко — — — JUS Е.К2.015 
Сунцокретово уље, сирово — — — JUS Е.К2.020 
Репичико уље. сирово — — — — JUS Е.К2.022 
Репичино уље. техничко — — — JUS Е.К2.С23 
Сојино уље сирово — — — — — JUS Е.К2.025 
Сирово маслиново уље (^lampante«) — JUS Е.К2.030 
Методе испитивања уља и масти. 
— Узимање узорака — — — — JUS E.K8.02Q 
— Оргаколептичка испитивања и 

одређивање талога — — — — JUS Е.К8.021 
— Одређивање релативне густоће — JUS Е.Кб.022 
— Одређивање индекса рефракције JUS Е.К8.023 
— Одређивање воде и испарљивих 

састојака — — — — — — JUS Е.К8.024 
— Одређивање састојака нераствор-

љивих у трихлоретилену — — JUS Е.К8.025 
— Одређивање слободних масних ки-

селина — — — — — — — JUS Е К8.026 
— Одређивање јодног броја — — JUS Е.К8.027 

* — Одређивање сапонификационог 
броја — — — — — — — — JUS Е.К8.028 

— Одређивање неоеапуњивих мате-
рија — — — — — — — — JUS Е.Кб.029 

— Одређивање ацетилног броја — — JUS Е.К8.030 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део ОЕОГ решења. 

3 Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. јануара 
1963. године. 

Бр. 09-6-032 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског зарода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

605. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о ју гссл ов епским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр 16/G0 и 30/62), Југословенски завод 
за стандард из аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ]*! СТАНДАРДИМА ЗА АМБА-
ЛАЖУ ЗА ФАРМАПЕУТСКЕ И МЕДИЦИНСКЕ 

СВРХЕ 

1. У издању Ју гос лов епског завода за стандарди-
зацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Среда, 24. октобар 1962. 

Медицинско стакло. Ампуле — — JUS В.Е4.091 

Медицинско стакло. Бочица за анти-
биотике — — — — — — — JUS В.Е4.093 

Медицинско стакло. Стаклене боце за 
транфузију људске крви, деривата 
крви и иктравенозних раствора — JUS В.Е4.095 

Методе испитивања стакла. Испити-
вање хемијске отпорности стакла JUS В.Е8.092 

Метална амбалажа. Тубе. Називи и 
ознаке основних димензија — — JUS M.Z2.701 

Метална амбалажа. Алуминијумске 
т у б е — — — — — — — — JUS M.Z2.702 

Метална амбалажа. Тубе од метох 
метала _ _ _ — — — — JUS M.Z2.703 

Метална амбалажа. Тубе од меких 
метала са продуженим грлом — — JUS M.Z2.704 

Метална амбалажа. Затварани туба — JUS M.Z2.720 
Металка амбалажа. Услови квали-

тета и методе испитивања туба — JUS M.Z2.750 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. јануара 
1963. године. 

Бр. 19-6041 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

606. 

На основу члана 68. став 2. Основног закона о 
заштити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61), у вези са чланом 16. 
став 4. Правилника о здравственој контроли садног 
материјала v унутрашњем промету („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 21/62), Савезна управа за заштиту биља 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ДЕЗИКФЕКЦИЈЕ САДНИЦА СА ПАР-
ЦЕЛА ГДЕ ЈЕ УТВРЂЕН РАК ВОЋАКА И РАК 

ТОПОЛЕ 

1'. Све саднице и резнице, које се не сматрају 
зараженим али које потичу са парцела где је утвр-
ђено присуство рака воћака (Bacterium tumefacicns 
Smith et Townrend) или рака тополе (Dothichiza 
populea Sacc. et Briard) ако се стављају y промет, 
морају по одредбама члана 16. став 3. Правилника о 
здравственој контроли садног материјала у унутра-
шњем промету претходно бити дезинфиковане на 
начин изложен у овом упутству. 

2. Саднице са парцела где је утврђено присуство 
рака воћака дезинфикују се у каши од иловаче, ко-
јој је додато 1°/о Церезана-мочива или других слич-
них живиних препарата за влажно третирање. 

Каша за дезинфекцију садница из става 1. ове 
тачке припрема се од иловаче којој се додаје вода 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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према потреби и која се мчеша док се не добије јед-
нолична маса довољно ретка да се у њој може пота-
пата корен садница, а затим се на 100 литара овако 
спремљене каше дода 1 кг препарата на бази живе. 
Тај препарат се претходно размути у мањој коли-
чини воде, па се потом сипа у кашу и добро измеша. 
Дезинфекција се врши замакањем корена саднице, 
до кореновог врата, у ову кашу. 

3. Тополове саднице и резнице са парцела где је 
утврђено присуство рака тополе д-езинфикују се по-
тапањем у воденом раствору неког од следећих пре-
парата: 1% Церезан-мочива или другог сличног жи-
виног препарата за влажно третирање, или 2% ба-
карног креча. 

Температура раствора из става 1. ове тачке тре-
ба да буде од 15° до 209С, а потапање траје 20 ми-
нута. 

4. Дезинфекција садница и ризница из овог 
упутства врши се под надзором органа управе оп-
штинског народног одбора надлежног за послове за-
штите биља. 

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

Бр. 01-2268/1 
16. октобра 1962. године 

Београд 

Директор 
Савезне управе за 

заштиту биља, 
инж. Србољуб Тодоровић, €. р. 

607. 

На основу члана 19. Основног закона о заштити 
биља од болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54 и 52/61) и члана 19. тачка 2. али-
неја 3. и тачка 3. Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), Са-
везна управа за заштиту биља издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ПРОМЕТУ 
КОРЕНА СТО-КРТОЛАСТОГ БИЉА ИЗ ПОДРУЧЈА 

ЗАРАЖЕНИХ КРОМПИРОВОМ ЗЛАТИЦОМ 

1. Наредба о промету коренасто-кртоластог биља 
из подручја заражених кромпировом златицом 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/54) престаје да 
важи. 

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

Бр. 01-2293/1 
19. октобра 1962. године 

Београд 

Директор 
Савезне управе 

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

608. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона 6 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61 и 30/62), 
у вези са тачком 15. став 2. и тачком 16. став 2. Од-
луке о смерницама за коришћење средстава Општег 
инвестиционог фонда за инвестиције у пољопривре-
ди („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Управни од-
бор Југос ловен ек е пољопривредне банке доноси 

З А К Љ У Ч А К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА ЋЕ ЈУГО-. 
СЛОВЕНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА РЕПУ-
Б ЛИЧКИМ И КОМУНАЛНИМ БАНКАМА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ОДОБРАВАТИ КРЕДИТЕ РАДИ ДАВАЊА ПУТЕМ 
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ КРЕДИТА НЕПОСРЕД! 
НИМ КОРИСНИЦИМА ЗА КУПОВИНУ ЗЕМЉЕ 
ОД ПРИВАТНИХ СОПСТВЕНИКА И ЗА ТРОШКО-

ВЕ ГРУПИСАЊА ОБРАДИВИХ ЗЕМЉИШТА 

1. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће у 19-62. години из средстава Општег инвестици-
оног фонда, под условима из Одлуке о смерницама 
за коришћење средстава Општег инвестиционог 
фонда за инвестиције у пољопривреди (у даљем 
тексту: одлука) и под условима из овог закључка, 
републичким банкама, укључујући ту и банке ауто-
номних јединица, и комуналним банкама (у даљем 
тексту: банке) кредите за учешће Општег инвести-
ционог фонда за следеће намене: 

1) за давање кредита непосредним корисницима 
за куповину земље од приватних сопственик а; 

2) за давање кредита непосредним корисницима 
за трошкове издвајања и груписања обрадивих по-
вршина земљишта које се откупљују, одвоено »ој« 
до сада нису биле обрађиване од стране друштвених 
газдинства, ради припајања друштвеним газдин-
ствима. 

Кредите из одаедбе под 2 става 1. ове тачке Ју-
гословенска пољопривредна банка може одобравати 
и за подмирување трошкова поступка комасације. 
Ове кредите банке ће одобравати само ако се од 
укупних површина земљишта које су предмет по-
ступка комасације, не урачунавајући површине које 
су већ у основним средствима привредних органи-
зација и установа из тачке 4. став 1. под 1 овог за-
кључка, преноси најмање 20% у основна средства 
корисника кредита. Површине које се преносе у ос-
новна средства корисника кредита треба да потичу 
од површина земљишта којим индивидуални соп-
ственици учествују у плаћању трошкова комасације, 
од површина узурпираних од индивидуалних соп-
ственик , од напуштених површина односно од по-
вршина поклоњених до окончања поступка комаса-
ције. 

2. Кредите из тачке 1. овог закључка могу доби-
ти само банке које су претходно, у смислу одредаба 
овог закључка, размотриле захтеве тражилаца кре-
дита и донеле решења да ће кредите одобрити ако 
за давање тих кредита од Југословенско пољопри-
вредне банке добију средства из Општег инвести-
ционог фонда. 

3. Кредите из тачке 1. овог закључка банке ће 
одобравати путем непосредне погодбе, под следећим 
условима: 

1) камата се одређује по стоои од најмање 2% 
годишње; 

2) рок за враћање кредита не може бити дужи 
од 20 година; 

3) учешће средстава Општег инвеетахдооног 
фонда износи 85% од куповне цене земље односно 
висине трошкова издвајања и груписања; 
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4) цене за куповину земље не могу премашити, 
износ од 120.000 динара по 1 ћа за земљу I до IV 
класе, а 90.000 динара по 1 ћа за земљу V или VI 
класе. 

Ако цена земље по 1 ћа износи више од износа 
одређених у одредби под 4 ове тачке, разлику у це-
ни дужан је обезбедити корисник кредита из соп-
ствених средстава. 

Корисник кредита дужан је 50% од разлике из-
међу предрачунске вредности трошкова куповине 
земље или издвајана и груписања обрадивих повр-
шина земљишта које се откупљују ради припајања 
земљишту корисника кредита односно предрачуне^ 
вредности укупних трошкова за извршење поступка 
комасације и учешћа Општег инвестиционог фонда 
из тачке 3. под 3 овог закључка, која отпада на 
траншу у текућој години, положити пре склапања 
Уговора о кредиту. По осталим траншама корисник 
кредита дужан је 50% од наведене разлике поло-
жити до краја марта односне године; 

5) рок за коришћење кредита не може бити ду-
жи од 2 године од дана одобрења кредита. 

Ако корисник кредита кредит одобрен по овом 
закључку не искористи у року одређеном у уговору 
о кредиту, неискоришћени износ кредита се гаси. 

4. Банке могу тражити кредит од Југословенске 
пољопривредне банке само за оне кориснике креди-
та који су доказали да испуњавају следеће услове: 

1) да су пољопривредне или друге привредне 
организације (прехрамбене или остале индустрије, 
трговине или др.) или установе у пољопривреди; 

2)' да су кредитно способни; ^ 
3) да кредит траже само за сврхе из тачке I. 

овог закључка; 
4) да ће у року из тачке 3. под 5 овог закључка 

одређеном за коришћење кредита осигурати групи-
сање земљишта у комплексе чија величина осигура-
ва механизовану и рационалну производњу; 

5) да су према свом укупном пословању способни 
вратити кредит и извршити друге обавезе према 
друштвеној заједници. 

Кад се тражи кредит за спровођење поступка 
комасације тражилац кредита дужан је доказати да 
ће на начин предвиђен у тачки 1. став 2. овог за-
кључка од земљишта које је предмет комасације 
пренети најмање 20% у своја основна средства. 

5. За доказивање да постоје услови из тачке 4. 
овог закључка банка је дужна од тражи лаца кре-
дита, поред документације коју сама одради, приба-
вити и следећу документацију: 

1) инвестициони програм, израђен према одред-
^-бама Основног закона о изградњи инвест иционих 

објеката („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/61), е тим 
да он мора да садржи податке и документацију 
предвиђене Закључком о економско-техничкој до-
кументации која се подноси уз захтев за кредит за 
подмириван^ трошкова привођења култури земљи-
шта или за куповину земљишта од приватних соп-
с т в е н и к („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/62). 

Инвестиционом програму мора се приложити из-
вод из зависника са седнице радничког савета одно-
сно задружног савета ка којој је донет инвестициони 
програм — ако је инвеститор привредна организа-
ција, односно са седнице оснивача предузећа или 
органа који оснивач одреди — ако је инвеститор 
предузеће у изградњи; 

2) решење савета среског народног одбора над-
лежног за послове пољопривреде о дозволи ДООЕО-

ђења арондације, ако се кредит тражи за подмири-
ван^ трошкова груписања -земљишта путем аронда-
ције; 

3) елаборат о начину спровођења поступка ко-
масације, ако се кредит тражи за покривање тро-
шкова поступка комасације; 

4) доказ да је тражилац кредита средства пред-
виђена у тачки 3. под 4 став 3. овог закључка поло-
жио у целини на посебан рачун, као и потврду бан-
ке код које су та средства положена, да су сна бло-
кирана и да се могу употребити само за куповину 
земље односно за трошкове припајања земљишта 
друштвеним газдинствима уз учешће средстава 
Општег инвестиционог фонда обезбеђених на основу 
кредита одобреног по овом закључку; 

5) остале податке о тражиоиу кредита које пред-
виђају 3УП-обрасци које је издала Југословенска 
пољопривредна банка. 

6. Уз свој захтев за кредит банка подноси Југо-
словенско ј пољопривредној банци: 

1) списак тражилаца кредита са подацима, а на 
начин који ће Југословенска пољопривредна банка 
непосредно саопштити банкама; 

2) извод из записника са седнице управног од-
бора из кога се види да је управни одбор банке до-
нео решење о одобрењу кредита, е тим да извршење 
овог решења може бити условљено добивањем кре-
дита из средстава Општег инвестиционог фонда за 
учешће у давању кредита из тачке 1. овог закључка; 

3) писмену обавезу банке да ће Југословенско} 
пољопривредној банци платити пенале у висини од 
1% од износа траженог кредита за сваког корисника 
кредита са којим у року од 30 дана од дана пријема 
решења Југословенско пољопривредне банке о одо-
брењу кредита не склопи уговор о кредиту. 

7. Ако средства предвиђена Савезним друштве-
ним планом за 1962. годину за откупљивзње и при-
пајање земље друштвеним газдинствима не б ду 
довољна за подмириван^ свих захтева за кредит ко-
ји испуњавају услове по овом закључку, првенство 
при добивању кредита по овом закључку имаће бан-
ке за оне кориснике кредита који купују бољу зем-
љу по нижој цени и који понуде краћи рок за 
исплату кредита. 

Југословенска пољопривредна банка одбациће 
захтеве за кредит ако утврди да њихови трал^иоци 
нису испунили услове из свог закључка, односно 
одобрене кредите отказаће ако после одобрења кре-
дита ово утврди прегледом инвестиционог елабората 
и увидом на лицу места. 

8. Кредити за намене из тачке 1'. став 1. под 1 
овог закључка могу се користити само ако корисник 
кредита поднесе банци потврду органа управе оп-
штинског народног одбора надлежног за послове 
пољопривреде да је овај сагласан са куповином и 
ценом земље која се откупљује и да није- у питању 
земљиште које је у друштвеној својини по ма ком 
основу. 

9. Средства Општег инвестиционог фонда која 
добију од Југословенско пољопривредне банке4 ради 
давања кредита за сврхе из тачке 1. овог закључка, 
банке су дужне вратити под истим условима под 
којима су одобриле кредите непосредним коригни-
цима уз учешће средстава Општег инвестиционог 
фонда. 

10. Техничка упутства у вези са подношењем 
захтева банака за кредит даће Југословенска пољо-
привредна банка непосредно банкама. 
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11. Захтеве за кредит из тачке 1. овог закључка 
банке подносе територијално надлежној филијали 
Југословенско пољопривредне банке. 

О. бр.192 
15. октобра 1962. године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
Замењује председника 

Управног одбора 
Генерални директор, члан, 

Бранко Карановић, е. р. Јоже Инголич, с. р. 

609. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61 и 30/62), 
у вези са тачком 13. ст. 2. и 3. и тачком 16. ст. 1. и 2. 
Одлуке о смерницама за коришћење средстава Оп-
штег инвестиционог фонда за инвестиције у пољо-
привреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Управ-
ни одбор Југословенско пољопривредне банке доноси 

З А К Љ У Ч А К 
О ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА 
ПОД КОЈИМА ЋЕ ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОЉОПРИ-
ВРЕДНА БАНКА РЕПУБЛИЧКИМ И КОМУНАЛ-
НИМ БАНКАМА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕ-
СТИЦИОНОГ ФОНДА ОДОБРАВАТИ КРЕДИТЕ 
РАДИ ДАВАЊА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 
КРЕДИТА НЕПОСРЕДНИМ КОРИСНИЦИМА ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 
У Закључку о ближим условима под којима ће 

Југословенска пољопривредна банка репуб личким и 
комуналним банкама из средстава Општег инвести-
ционог фонда одобравати кредите ради давања пу-
тем непосредне погодбе кредита непосредним кори-
сницима за инвестиције у пољопривреди („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/62 и 33/62) у та^ки 3. став 2. 
после речи: „цистерне за гориво" зарез се замењује 
тачком и зарезом и брише реч: „и", а после речи: 
„вентил аторе без уређаја за загревање и хлађење" 
додају се речи: „и уређаје за загревање пр аси л ишта 
и товилишта". 

О. Бр. 207 
15. октобра 1962. године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
Замењује председника 

Управног одбора 
Генерални директор, члан, 

Бранко Карановић, с. р. Димитрије Бајалица, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о висини дела 
средстава остварених наплатом жиговине и д р у г и х 
накнада којим самостално располаже Управа за ме-
ре и драгоцене метале, објављеном у „Службеном 
листу ФНРЈ", бр. 42/62, поткрала ниже наведена 
грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДЕЛА СРЕДСТАВА ОСТВА-
РЕНИХ НАПЛАТОМ ЖИГОВИНЕ И ДРУГИХ 
НАКНАДА КОЈИМ САМОСТАЛНО РАСПОЛАЖЕ 

УПРАВА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 
У тачки 4. на крају тачка се замењује зарезом 

и додају омашком достављене речи: „а примењи-
ваће се од 1. јануара 1963. године.". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 18. октобра 
1962. године. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 35. од 8. септембра 1962. године објављује: 

Договор о највишим ценама семена луцерке и 
семена црвене детелине рода 1962. године по којима 
ће се куповати од индивидуалних пољопривредних 
произвођача; 

Исправку Упутства о испитима за стицање сте-
пена стручног образовања возача моторних возила 
на практичном раду. 

У броју 36. од 15. септембра 1962. године нема 
службеног дела. 

У броју 37. од 22. септембра 1962. године објав-
љује: 

Правилник о условима за одређивање локације 
гробља. 

У броју 38. од 29. септембра 1962. године објав-
љује: 

Уредбу о оснивању Републичке комисије за по-
слове извоза и увоза; 

Одлуку о овлашћењу општинских народних од-
бора за прописивање годишњих количина вина и 
ракије које се у домаћинствима произвођача могу 
трошити без плаћања пореза на промет; 

Одлуку о одређивању мерила за употребу сред-
става од малопродајне цене бензина и плинског 
уља. 

У броју 39. од 6. октобра 1962. године објављује: 
Уредбу о оснивању Републичке комисије за по-

слове извоза и увоза; 
Уредбу о оснивању Института за теорију к н и -

жевности и уметности; 
Уредбу о изменама и допуна Уредбе о осни-

вању Завода за геолошка и геофизичка истражи-
вања „Јован Жујовић"; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о про-
дужењу рада Института за експерименталну фоне-
тику, патологију говора и изучавање страних је-
зика у Београду као научне установе. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 31. од 9. августа 1962. 
године објављују: 

Одлуку о предрачуну прихода и расхода Завода 
за социјално осигурање НР Хрватске за 1962. го-
дину; 

Одлуку о предрачуну и програму Фонда пре-
вентивне здрав ств ене заштите Завода за социјално 
осигурање НР Хрватске за 1962. годину. 

У броју 32. од 16. августа 1962. године објављују: 
Објаву о стављању под заштиту заштићених 

објеката природе. 
У бројевима: 33. од 23. августа, 34. од 30. августа, 

35 од 6. септембра и 36. од 13. септембра 1962. године 
нема службеног дела. 



УР АДИП ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" у 
броју 28. од 9. августа 1962. године објављује само 
одлуке народних одбора. 

У броју 29. од 16. августа 1962 године објављује: 
Правилник о регистрацији културних споме-

ника у НР Словенији; 
Упутство о вођењу књиге инвентара и картоте-

ке музејске грађе; 
Списак стручњака за стручне техничке прегле-

де уређаја жичара. 
У броју 30. од 30. августа 1962. године објављује: 
Одлуку о ограничењу уписа студената на меди-

. цински факултет у Љубљани; 
Решење о одређивању овлашћених инспектора 

за здравствену контролу објеката за производњу 
садног материјала. 

У броју 31. од 13. септембра 1962. године објав-
љује: 

Уредбу о доприносу за шумске фондове; 
Одлуку о делу цене дрвета на пању; 
Решење о именовању нових чланова Управног 

одбора Завода НРС за здравствену и техничку за-
штиту; 

III конкурс Опште привредне банке НРС за ин-
вестиционе кредите који ће се давати из средстава 
Републичког инвестиционог фонда на подручју ту-
ризма и угоститељства. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у бројевима 35. од 7. септембра и 36. 
од 14. септембра 1962. године нема службеног дела. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 29. од 14. септембра 1962. године нема 
службеног дела. 

У броју 30. од 21. септембра 1962. године објав-
љује: 

Решење о одобравању оснивања и рада Дру-
штва балетских уметника НР Македоније; 

Решење о одобравању оснивања и рада Дру-
штва метеоролог и хидролога НР Македоније; 

Исправка Одлуке о одређивању времена за из-
бор чланова скупштина заједница социјалног оси-
гурања радника. 

У броју 31. од 28. септембра 1962. године објав-
љује: 

Решење о постављењу секретара Секретаријата 
за рад Извршног већа; 

Решење о разрешењу и именовању члана Ко-
мисије за пимиловање; 

Наредбу о одређивању маржа које земљорад-
ничке задруге могу зарачунавати при продаји ја-
бука, грожђа, кромпира, пасуља и црног лука при-
вредним организацијама и потпшпачима ма ufVTTwwrv 
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Исправку Уредбе о саставу и начину избора 
скупштина заједница социјалног осигурања рад-
ника; 

Исправку Решења о оснивању Васпитно-по-
правног дома за малолетник. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

598. Одлука о саставу и начину избора скуп-
штине Југословенско заједнице социјалног 
осигурања радника — — — — — — 741 

599. Решење о сазивању скупштине Југосло-
в е н о в заједнице социјалног осигурања 
радника у прво заседање — — — — 742 

600. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о регулисању увоза моторних возила од 
стране грађана — — — — — — — 742 

601. Наредба за примену Одлуке о приоритету 
превоза железницом вештачког ђубрива и 
основних сировина за израду вештачког 
ђубрива и о давању регреса за ове пре-
возе — — — — — — — — — — 742 

602. Решење о измени Решења о јутословен-
ским стандардима за помична мерила — 743 

603. Решење о југословенеком стандарду за 
челичне ланце — — — — — — — 743 

004. Решење о југословенским стандардима из 
области производње биљних уља и жи-
вотињских уља и масти — — — — — 744 

605. Решење о југословенским стандардима за 
амбалажу за фармацеутске и медицинске 
сврхе — — — — — — — — — 744 

606. Упутство о начину дезинфекције садница 
са парцела где је утврђен оак воћака и 
рак тополе — — — — — — — — 744 

607. Наредба о престанку важења Наредбе о 
промету коренасто-кртоластог биља из 
подручја заражених кромпировом зл ати-
ном — — — — — — — — — — 745 

608. Закључак о ближим условима под којима 
ће Југословенска пољопривредна банка 
републичким и комуналним банкама из 
средстава Општег инвестиционог фонда 
одобравати кредите ради давања путем 
непосредне погодбе кредита непосредним 
корисницима за куповину земље од при-
ватних сопственим и за трошкове гру-
писања обрадивих земљишта — — — 745 

609. Закључак о допуни Закључка о ближим 
условима под којима ће Југословенска по-
љопривредна банка републичким и кому-
налним банкама из средстава Општег 
инвестиционог фонда одобравати кредите 
ради давања путем непосредне погодбе 
кредита непосредним корисницима за ин-
вестиције у пољопривреди — — — — 747 

Исправка Одлуке о висини дела средстава 
остварених наплатом жиговине и других 
накнада којим самостално располаже 
Управ,а за мере и драгоцене метале — — 747 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


