
Среда, 10. октобар 1962. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 41 ГОД. XVIII 

564. 

На основу члана 102. Закона о организацији Ј у -
гословенских железница („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 50/60) и члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИОРИТЕТУ ПРЕВОЗА ЖЕЛЕЗНИЦОМ ВЕ-
ШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ОСНОВНИХ СИРОВИНА 
ЗА ИЗРАДУ ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И О ДАВА-

ЊУ РЕГРЕСА ЗА ОВЕ ПРЕВОЈЕ 

1. Одређује се приоритет при превозу железни-
цом за вештачко ђубриво и основне сировине за 
израду вештачког ђубрива. 

Под основним сировинама за израду вештачког 
ђубрива Подразумевају се сирови фосфат и сум-
порна киселина. 

2. Југословенске железнице обавезне су од 1. 
октобра до 30. новембра 1962. године превести све 
пријављене количине вештачког ђубрива и основ-
них сировина за његову производњу, према плану 
превоза који споразумно утврде корисник и Зајед-
ница југословенских железница. 

Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе да, у споразуму са Секре-
тари ј атом Савезног извршног већа за Пољопривреду 
и шумарство, и пре истека рока одређеног у ставу 
1. ове тачке обустави примену приоритета при 
превозу ако престане потреба за тим. 

3. Висина регреса за извршени приоритетни 
превоз одређује се у износу од 4,50 динара по једном 
нето тонском километру за све превезене количине, 
а до укупног износа од 400 милиона динара. 

4. Исплата регреса из тачке 3. ове одлуке пада 
на терет средстава предвиђених у савезном буџету 
за 1962. годину за регрес за вештачка ђубрива. 

5. Ближе прописе за примену ове одлуке до-
неће, по потреби, Секретаријат Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија и 
Секретаријатом Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном потписи-
вања, а примењиваће се од 1. октобра 1962. године. 

Р. п. бр. 212 
29. септембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

565. 

На основу члана 159. став 2. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62), у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатом за спољну трговину, Саве-
зни Државни секретаријат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О РОКОВИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕВИЗНОГ КРЕ-
ДИТА ОД СТРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УНАПРЕЂИ-
ВАЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ И О 
СТОПИ ПО КОЈОЈ ЋЕ СЕ РАЧУНАТИ КАМАТА 

НА ТАЈ КРЕДИТ 

1. Привредне организације уписане у спољно-
трговински регистар искључиво за вршење послова 
међународног трговинског посредовања које наставе 
са радом као предузећа за унапређивање спољно-
трговинске размене (члан 159. став 1. Закона о про-
мету робе и услуга са иностранством) продаће де-
визе Југословенско] банци за спољну трговину до 
30. новембра 1962. године, а са стањем на дан 30. 
јуна 1962. године. 

2. Предузећима из тачке 1. ове наредбе Југо-
словенска банка за спољну трговину даће, за вр-
шење послова из члана 96, Закона о промету робе 
и услуга са иностранством, дугорочни девизни кре-
дит у висини и у врстама девиза које су јој та 
предузећа продала по тачки 1. ове наредбе. 

3. Кредит из тачке 2. ове наредбе Југословен-
ска банка за спољну трговину даће предузећима 
из тачке 1. ове наредбе са роком враћања који не 
може бити краћи од 10 нити дужи од 15 година. 
Овај кредит враћа се у једнаким годишњим ратама. 

Ако предузеће из тачке 1. ове наредбе својим 
средствима назначеним у тачки 2. под 2 Наредбе, 
о поступању са девизама оствареним по пословима 
међународног трговинског п о с е д о в а њ а и послови-
ма предузећа за унапређивање спољнотрговинске 
размене („Службени лист ФНРЈ", бр. 41/62) не мо-
ж е откупити враћена средства из става 1. ове тач-
ке, Југословенска банка за спољну трговину може 
том предузећу дати кредит за неоткупљени део 
тих средстава. 

4. Камата на кредит из тачке 3. ове наредбе 
плаћаће се по стопи од 6% годишње. 

5. Отплаћиван^ кредита и плаћање камате на 
кредит вршиће се у оној врсти валуте у којој је 
кредит дат. 

Југословенска банка за спољну трговину може 
отплаћивање кредита и плаћање камате примити и 
у валути у којој кредит није дат, е тим да та ва-
лута буде из истог валутног подручја (конвертибил-
но, неконвертибилно). 
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6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-18483/1 
25. септембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 
државни подсекретар, 

јосип Колар, с. р. 

566. 

На основу члана 24, у вези са чланом 10. Зако-
на о регулисању платног промета са иностранством 
(Девизни закон) — („Службени лист ФНРЈ", бр. 
86/46 и 52/61), у сагласности са савезним Држав-
ним секретариј атом за спољну трговину, савезни 
Државни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОДАЈИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ДО-

МАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА СТРАНА СРЕДСТВА 
ПЛАЋАЊА 

1. Грађани који располажу страним средствима 
плаћања код Народне банке по основу девизних 
рачуна или штедних улога, могу из тих средстава 
куповати путничке аутомобиле домаће производње. 

Путничке аутомобиле у смислу става 1. ове тач-
ке могу куповати и грађани којима је савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија ставио 
у ту сврху на слободно располагање страна сред-
ства плаћања на основу тачке 5. Наредбе о распо-
лагању страним средствима плаћања која остваре 
грађани („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/59). 

2. На девизе које произвођачи путничких ау-
томобила прибаве продајом путничких аутомобила 
у смислу ове наредбе, могу се применити одгова-
рајући извозни инструменти по важећим пропи-
сима. 

На девизе из става 1. ове тачке неће се приме-
њивати Наредба о утврђивању износа девиза за 
плаћање у вези са извозом („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61). 

3. Ако путнички аутомобил купљен у смислу 
ове наредбе остаје у земљи, купац је дужан пла-
тити одмах при куповини аутомобила царину и о-
стале дажбине према прописима који важе на дан 
куповине аутомобила. 

На путнички аутомобил купљен у смислу ове 
наредбе и одмах извезен у иностранство, који на-
кнадно буде увезен у земљу, платиће се царина и 
остале дажбине на дан његовог увоза. 

4. На путничке аутомобиле који се продају у 
смислу ове наредбе, неће се примењивати Наредба 
о регулисању увоза моторних возила од стране гра-
ђана („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/62). 

5. Одредбе ове наредбе примењив аћ е се и на 
куповину путничких аутомобила од стране страних 
држављана за страна средства плаћања, ако ку-
пљени аутомобил остаје у земљи. 

6. Техничка упутства за спровођење ове на-
редбе доноси Народна банка, у сагласности са са-
везним Државним секретариј атом за послове фи-
нансија. 

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

Бр. 09-18486/1 
26. септембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 
државни подсекретар, 
Јосип Колар, с. р. 

567. 

На основу чл. 10. и 71, у вези са чланом 48. став 
2. Уредбе о девизном пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/61), у споразуму са савезним Др-
жавним секретари]атом за спољну трговину, са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОСТУПАЊУ СА ДЕВИЗАМА ОСТВАРЕНИМ 
ПО ПОСЛОВИМА МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИН-
СКОГ ПОСРЕДОВАЊА И ПОСЛОВИМА ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ СПОЉНОТРГОВИН-

СКЕ РАЗМЕНЕ 
1. Трговинске привредне организације које ос-

тваре девизе по пословима међународног трговин-
ског посредовања (члан 62. Закона о промету ро-
бе и услуга са иностранством — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62) и предузећа за унапређивање 
спољнотрговинске размене која остваре девизе по 
осталим пословима из члана 96. тог закона, продају 
те девизе Југословенској банци за спољну тргови-
ну која их за вршење наведених послова може 
у виду кредита давати трговинским привредним 
организацијама иг- предузећима за унапређивање 
спољнотрговинске размене, код којих су та сред-
ства остварена, или другим тргов-инским привредним 
организацијама. 

2. По одобрењу завршних рачуна Југословенска 
банка за спољну трговину може привредним орга-
низацијама из ове тачке продати део девиза које 
су оне оствариле по пословима из тачке 1. ове на-
редбе, и то: 

1) тршвинскИм привредним организацијама — до 
25°/о износа девиза који су оствариле по пословима 
међу народног трговинског посредовања; 

2) предузећима за унапређивање спољнотрго-
винске размене — до износа у коме је у односној 
години повећан њихов пословни фонд. 

3. Техничка упутства за спровођење ове на-
редбе доноси, по потреби, Југословенска банка за 
спољну трговину. 

4. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи тачка 4. Наредбе о поступању са страним 
средствима плаћања оствареним извозом робе и 
услуга („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/58 и 30/59). 

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

Бр. 09-19901/1 
25. септембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

568. 
На основу чл. 62. и 96. став 1. тачка 5. и члана 

164, у вези са чланом 52. Закона о промету робе и 
услуга са иностранством („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/62), у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове финансија, савезни Држав-
ни секретаријат за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕЂУНАРОДНОГ 

ТРГОВИНСКОГ ПОСРЕДОВАЊА 
1. Предузећа за унапређивање сп ољнотр го в и неке 

размене и трговинске привредне организације које 
су уписане у регистар за вршење послова извоза и 
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увоза робе, могу вршити све послове међународног 
трговинског посредовања а нарочито следеће по-
слове: 

1) увоз робе ради поновног извоза у непромење-
ном стању или у небитно промењеном стању које не 
представља извршену услугу оплсмењивања робе .из 
Наредбе о вршењу послова услуга при оплсмењива-
њу иностране робе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
41/62); 

2) куповину робе у иностранству, њено смешта-
ње у домаћа царинска складишта и продавање у 
иностранству у непромењеном стању или у небитно 
промењеном стању које не представља извршену 
услугу оплемењивања робе из наредбе наведене у 
одредби под 1 овог става; 

3) куповину робе у иностранству, која се не уво-
зи у земљу нити смешта у домаћа царинска склади-
шта већ се непосредно продаје у иностранству; 

4) посредовање у пласману иностране робе у 
трећа тржишта. 

Трговинске привредне организације које су упи-
сане у регистар за вршење послова извоза и увоза 
робе могу вршити послове из става 1. ове тачке само 
у погледу робе из тровинских струка за чији су 
увоз и извоз уписане у регистар. 

Под пословима међународног трговинског по-
средовања, у смислу ове наредбе, подразумева се и 
посао увоза иностране робе везан за извоз робе до-
маће производње у истој количини и из истог та-
рифног броја Привремене опште царинске тарифе, 
предвиђен у члану 16. Уредбе о Привременој општој 
царинској тарифи („Службени лист ФНРЈ", бр. 
4/62). 

2. Послове из тачке 1. ове наредбе и друге по-
слове међународног трговинског посредовања, могу 
привредне организације из тачке 1. ОЕС наредбе вр-
шити само на основу посебног одобрења које за сва-
ки поједини посао издаје савезни Државни секре-
таријат за спољну трговину, на предлог стручне 
комисије образоване у ту сврху. 

Изузетно, савезни Државни секретаријат за 
спољну трговину може дати једно одобрење и за 
групу послова који су по својој природи исти. Јед-
но одобрење може се дати нарочито кад се ради о 
истој врсти робе, обрачунавању у истој валути или 
о осталим истим условима посла. 

У решењу о одобрењу из ст. 1. и 2. ове тачке 
одредиће се рокови, начин и услови за извршење 
посла међународног трговинског посредовања за 
који је одобрење дато. 

Као услов може се предвидети и давање га-
ранције од стране привредне организације за извр-
шење посла за који је одобрење дато. 

3. Привредне организације из тачке 1. ове на-
редбе дужне су сваки посао међународног трговин-
ског посредовања за који су добиле одобрење при-
јавити Југословенској банци за спољну трговину у 
року од 15 дана од дана пријема одобрења а изве-
штај о извршењу посла поднети — у року од 30 
дана по извршеном послу. 

Начин подношења пријаве и извештаја из става 
1. ове тачке прописаће Југословенска банка за 
спољну трговину. 

4. За повреду одредаба тач. 2. и 3. ове наредбе 
предузеће за унапређивање спољнотрговинске раз-
мене казниће се за привредни преступ по члану 142. 
став 1. тачка 9. Закона о промету робе и услуга са 
иностранством, а трговинска привредна организаци-
ја рез тачке 1. ове наредбе — за привредни преступ 
по члану 139. став 1. тачка 5. тог закона. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3066 
8. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 
за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

569. 

На основу члана 52. Закона о промету робе и. 
услуга са иршстранством („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/62)", у вези са чланом 65. став 3. Уредбе о де-
визном пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61) 
и са чланом 24. Закона о регулисању платног про-
мета са ииостранством (Девизног закона) — (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 86/46 и 52/61), у сагласности 
са савезним Државним секретари]атом за послове 
финансија, савезни Државни секретаријат џа спољ-^. 
ну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УСЛУГА ПРИ ОПЛЕМЕ-

ЊИВАЊУ ИНОСТРАНЕ РОБЕ 

1. Сматра се да је на иностраној роби извршена 
услуга оплеменување ако је кроз процес индустриј-
ске дораде, прераде, обраде или оправке извршен у 
домаћим индустријским предузећима повећана вред-
ност те робе. 

2. Привредна организација која изврши услугу 
оплемењивања робе има, сагласно важећим пропи-
сима, право при извозу те робе на примену извозних 
ииструмената само на вредност извршених услуга 
и додатног материјала, који наплати у девизама од 
иностраног власника робе за чији је рачун извр-
шила услуге оплеменување робе, рачунату франко 
југословенска граница. 

Ако се оплеменување робе врши у више фаза 
у разним привредним организацијама, свака фаза 
оплемењивања представља посебан посао извоза 
услуге. 

3. Услуге оплемењивања робе може вршити 
свака домаћа индустријска привредна организација. 

Привредна организација из става 1. ове тачке 
која је уписана у регистар за вршење послова из-
воза и увоза робе може непосредно увозити робу 
ради пружања услуга за њено оплеменување и из-
возити је у оплемењеном стању, и то само робу 
за чији је увоз и извоз уписана у регистар. 

Привредна организација из става 1. ове тачке 
која није уписана у регистар за вршење послова 
извоза и увоза робе може увозити робу ради пру-
жања услуга за њено оплеменување и извозити је 
у оплемењеном стању ако добије одобрење савезног 
Државног секретаријата за спољну трговину из чла-
на 56. Закона о промету робе и услуга са иностран-
ством или посредством привредне организације упи-
сане у регистар за вршење послова извоза и увоза 
односне робе. 

4. Одредбе тач. 1. до 3. ове наредбе примењива-
ће се и на послове оплсмењивања робе које закључи 
индустријска привредна организација са привред-
ном организацијом уписаном у регистар за Ершење 
послова извоза и увоза односне робе, као и са пре-
дузећем за унапређивање спољнотрговинске раз-
мене. 

Привредна организација уписана у регистар за 
вршење послова извоза и увоза робе може закљу-
чити посао за оплеменување робе са индустријском 
привредном организацијом из става 1. ове тачке 
само у погледу робе из трговинских струка за чији 
је увоз и извоз уписана у регистар. 
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5. Предузеће за унапређивање спољнотрговинске 
размене може, изузетно, у циљу закључивања по-
слова оплемењивања робе ради извоза купити у зем-
љи домаћу робу за девизе по претходној сагласности 
Народне банке. 

6. Привредне организације из тач. 3. и 4. ове на-
редбе дужне су сваки посао вршења услуга опле-
мењивања робе пријавити Народној банци. 

Начин подношења пријава из става 1. ове тачке 
прописује Народна банка. 

7. За повреду одредаба тач. 3. и 4. ове наредбе 
привредна организација казниће се за привредни 
преступ по члану 142. тачка 3. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством. 

8. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3065 
8. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

570. 

На основу члена 4. став 3. Закона о југословен-
ским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60 
и 30/62), у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за спољну трговину, Секретаријат Са-
везног извршног већа за трговину и туризам доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОПИСИМА О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА ОД 

МЕСА НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 

1. Доносе се Прописи о квалитету производа од 
меса намењених извозу (II измењено и допуњено 
издање РК-Е1). 

2. Про™си из тачке 1. овог решења објављени 
су у посебном издању Јутословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Даном ступања на снагу овог решења пре-
стаје да важи Решење о Прописима о квалитету 
производа од меса намењених извозу („Службени 
ли-ст ФНРЈ", бр. 34/61). 

4. Прописи из тачке 1. овог решења ступају на 
снагу даном обтављивања овог решења у „Службе-
ном листу ФНРЈ". 

Бр. 1360 
25. септембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 

571. 

На основу члана 21. Уредбе о промету житарица 
и прерађевина од житарица на велико („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/58, 29/58 и 26/60), Секретаријат 
Савезног извршног већа за трговину и туризам 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О НАЧИНУ МЕЉАВЕ ПШЕНИЦЕ И РАЖИ 

1. Млинови на ваљке са уређајем за чишћење 
пшенице и просејавање брашна дужни су млети 
пшеницу и раж тако да од 100 kg пшенице квалитета 
76 kg хектолитарске тежине односно ражи квали-
тета 70 kg хектолитарске тежине, са 2% уродице и 

нечистоће и 13% влаге, добију најмање 80 kg бра-
шна са 13% влаге, 17 kg мекиња и 2% уродице и 
нечистоће. 

Од 80 kg брашна из става 1. ове тачке најмање 
55 kg брашна мора бити типа „1000". 

На име растура и сагоревања млиновима се при-
знаје највише 1%. 

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

Бр. 1622/1 
9. октобра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 

572. 

На основу члана 27. Правилника о стицању и 
признавању звања чланова посаде пловила унутра-
шње пловидбе („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60 и 
33/62), у сагласности са Секрета риј атом Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе, Управа поморства 
и речног саобраћаја прописује 

У П У Т С Т В О 
0 ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ЗВАЊА ЧЛАНОВА 

ПОСАДЕ ПЛОВИЛА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

1. Одредбама овог упутства прописује се начин 
полагања стручних испита (у даљем тексту: испити) 
за звања чланова посаде пловила унутрашње пло-
видбе. 

II. ИСПИТИ 

А. Општи део испита 
2. Општи део испита полаже се за сва звања за 

која је Правилником о стицању и признавању зва-
ња чланова посаде пловила унутрашње пловидбе 
предвиђен стручни испит, осим за звања поручника 
унутрашње пловидбе и строј ара унутрашње пловид-
бе II класе. 

За звања морнара, крмача теретњака, бродског 
ложача, бродског моториста, морнара моториста I 
класе, упјравл>ача брода, руковаоца пловног багера 
(елеватора) унутрашње пловидбе II класе и руко-
в а о ц пловне дизалице унутрашње пловидбе II кла-
се, општи део испита полаже се по важећим репу-
бличким програмима испита из општих предмета за 
квалификоване раднике. 

За звања бродског крмара, бродовође унутрашње 
пловидбе, бродског стројовође, руковаоца пловног 
багера (елеватора) унутрашње пловидбе I класе и 
руковаоца пловне дизалице унутрашње пловидбе 
1 класе, општи део испита полаже се по важећим 
републичка* програмима испита из општих пред-
мета за висококвалификоване раднике. 

За звања капетана унутрашње пловидбе и стро-
јара унутрашње пловидбе I класе, општо део испита 
полаже се из предмета: 

1) државно и политичко уређење Југослава е, 
2) привредни систем Југославије, 
3) прописи о радним односима, 
4) управљање у друштвеним службама, 
5) економска географија. 
Предмети наведени под 1 до 4 у ставу 4. ове 

тачке полажу се по важећим програмима за пола-
гање општег дела посебног испита за признавање 
више стручне. спреме у органима државне управе. 
Предмет наведен под 5 у ставу 4. ове тачке полаже 
се по важећем програму за тај предмет у вишој 
школи за спољну трговину. 
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3. Општи део испита полаже се* пред испитном 
комисијом одговарајуће установе за стручно образо-
вање. 

О положеном општем делу испита комисија из 
става 1. ове тачке издаје бродарцу потврду. 

4. Бродарац који је раније у бродарској или дру-
гој струци положио општи део испита прописаног за 
звање -за које полаже испит, неће поново полагати 
та ј део испита. 

Б. Посебни део испита 
5. Посебни део испита (у даљем тексту: посебни 

испит) полаже се за сва звања предвиђена Правил-
ником о стицању и признавању звања чланова по-
саде унутрашње пловидбе, осим за звање морнара 
моториста II класе. 

1. Спровођење посебног испита 
6. Посебни испит полаже се пред испитном ко-

мисијом републичког органа управе надлежног за 
послове унутрашње пловидбе (у даљем тексту: ре-
публички орган). 

Републички орган организује испите, оцењује 
право кандидата на полагање испита, образује ис-
питне комисије, одређује место, време и распоред 
полагања и стара се о благовременом и правилном 
спровођењу испита. 

Место и дан почетка испита одређује републич-
ки орган најдоцније на 30 дана пре почетка испит-
них рокова, о чему обавештава капетаније приста-
ништа и бродарска предузећа на свом подручју и 
органе управе надлежне за послове унутрашње пло-
видбе осталих народних република. 

2. Пријава за посебни испит 
7. Пријаву за полагање посебног испита (у да-

љем тексту: пријава), кандидат подноси републичком 
органу најдоцније на 30 дана пре почетка месеца 
у коме ј[е испитни рок. 

Пријаву кандидат може поднети ма ком репу-
бличком органу при коме је образована испитна ко-
мисија, по свом избору. 

У пријави, поред података о датуму и месту ро-
ђења (општина* срез, народна република), кандидат 
наводи и податке о својој стручној спреми (школе, 
курсови, испити), звању и пловидбеном стажу у по-
следњем звању, као и податак о томе који пут по-
лаже испит. 

Подаци из става 3. ове тачке доказују се из-
водом из бродарске књижице. 

Уз пријаву кандидат подноси потврду о поло-
женом општем делу испита. 

3. Одобравање полагања посебног испита 
8. По пријему пријаве републички орган до-

носи решење којим кандидату одобрава полагање 
посебног испита, или одбија захтев за полагање. 

Републички орган одобрава полагање посебног 
испита на основу потврде о положеном општем 
делу испита и пошто утврди да кандидат испуњава 
прописане услове из члана 26. став 1. Правилника 
о стицању и признавању звања чланова посаде 
пловила унутрашње пловидбе (пловидбени стаж, 
претходна стручна односно школска спрема, вође-
ње дневника и др.). 

Кандидату који је у радном односу, решење 
се доставља преко привредне организације одно-
сно установе у којој је запошљен, најдоцније на 
15 дана пре почетка испита. 

Решење којим се одобрава полагање испита 
доставља се и органима управе надлежним за по-
слове унутрашње пловидбе осталих народних ре-
публика. 

4. Испитна комисја за полагање посебног испита 

9. Испитну комисију за' полагање посебног ис-
пита (у даљем тексту: испитна комисија) образује 
републички орган на почетку године за целу теку-
ћу годину. 

Испитна комисија састоји се од председника и 
2 до 4 члана, који су уједно и испитивачи. 

Испитна комисија се може, по потреби, допу-
нити испитивачима за поједине предмете. Испитивач 
има положај члана комисије кад се одлучује о успе-
ху кандидата из одређеног предмета. 

Председника и чланове испитне комисије и ис-
питиваче именује републички орган решењем а 
образовању испитне комисије. Тим решењем име-
нују се и њихови заменици и секретар испитне ко-
мисије. 

10. Члан испитне комисије односно испитивач 
мора располагати стручном спремом потребном за 
испитивање из градива по испитном програму за 
звање за које се полаже испит. 

Члан испитне комисије односно испитивач не 
може бити лице које је на било који начин из ма 
ког предмета спремало кандидата који пред том 
комисијом треба да полаже испит. 

11. Испитна комисија доноси све одлуке у пу-
ном саставу, већином гласова. У случају равномер-
не поделе гласова, одлучује страна на којој је глас 
председника. Издвојено мишљење члана комисије 
уноси се у записник 

5. Полагање и ток посебног испита 

12. Испити се полажу из градива и по програ-
мима које прописује Управа поморства и речног 
саобраћаја, у сагласности са Секрет ари ј атом Са-
везног извршног већа за саобраћај и везе. 

13. Испити су јавни. 
14. Испити се полажу писмено, усмено и прак-

тично (у даљем тексту: писмени испит, усмени ис-
пит односно практични испит), према испитном про-
граму утврђеном за свако од звања. 

15. Теме за писмени испит и питања' за усмени 
испит чланови испитне комисије односно испити-
вачи дужни су припремити најдоцније на 5 дана 
пре почетка испита. 

Теме за писмени испит треба да буду такве, 
да се из њихове обраде може видети у којој је ме-
ри кандидат овладао прописима и другим знањем 
потребним за вршење послова звања за које пола-
же испит, а питања за усмени испит треба да обу-
хвате целокупно испитно градиво. 

Теме за писмени испит и питања за усмени ис-
пит предају се у запечаћене^ омоту председнику 
испитне комисије, а комисија у свом пуном саставу 
утврђује да ли су оне у складу са утврђеним про-
грамом и да ли по избору и обиму заступљеног гра-
дива одговарају одредби става 2. ове тачќе. Пошто 
ово утврди, комисија поново запечаћује омоте са 
темама и питањрша и отвара их тек на дан испита. 
Теме за писмени испит и питања за усмени испит 
морају се држати у тајности. 

16. Пре почетка испита председник испитне ко-
мисије утврђује идентитет кандидата и саопштава 
им распоред полагања. 

17. О раду испитне комисије и о току испита 
води се записник, који садржи: назив звања за 
које кандидати испит полажу, породично и рође-
но име председника и чланова комисије, испити-
вача, секретара комисије и кандидата, дан и час 
почетка испита, питања на испиту, кратке закључ-
ке и неопходне податке о одлукама комисије, дан 
и час завршетка испита и примедбе. Записник; пот-
писују председник и секретар комисије. 
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18. Предмети из којих се полажу писмени и 
усмени испит, полажу се прво писмено, а затим 
усмено. 

19. Писмени испит почиње отварањем омота са 
темама и саопштењем теме задатка кандидатима. 

Пре почетка писменог испита председник ко-
мисије саопштава кандидатима којим се помоћним 
средствима могу служити при изради задатка. Ако 
кандидат употреби средства која нису одобрена или 
се затекне да преписује задатак, сматраће се да 
на писменом испиту није задовољио. 

Изради писменог задатка присуствује председ-
дник или члан комисије односно испитивач кога 
одреди председник. 

Писмени задатак (оригинал и концепт) мора се 
радити на папиру обележеном печатом органа пред 
чијом се испитном комисијом испит полаже. 

Писмени испит траје четири часа. 
Кандидат потписује-сваки лист папира на ком 

је радио концепт и оригинал писменог задатка, и 
по истеку времена одређеног за израду задатка 
предаје све листове присутном члану комисије, без 
обзиру да ли је задатак завршио. 

20. На усменом испиту председник испитне ко-
мисије отвара омот са питањима и предаје их ис-
питивачима. 

Кандидати се испитују појединачно. 
Кандидат, по правилу, извлачи питања, и то 

по три питања из сваког предмета. Кандидату се 
могу постављати и друга питања у оквиру пропи-
саног испитног програма, о чему се уносе потребни 
подаци у записник. 

Усмени испит траје док члан комисије (испити-
вач) односно комисија не стекне уверење о степе-
ну знања кандидата. . 

21. Практични испит кандидат полаже тек кад 
покаже довољан успех из свих предмета на писме-
ном и усменом испиту. 

б. Оцењивање успеха иа посебном испиту 
22. Оцењивање кандидата врши се комисијски. 

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

23. Успех из појединих предмета на испиту оце-
њује се са: „задовољио" или: „није задовољио". Ако 
се који предмет полаже и писмено и усмено, оце-
њивање се врши свођењем успеха на писменом и 
на усменом испиту из тог предмета. 

24. Кандидат који покаже довољан успех из 
свих предмета на писменом и усменом испиту и до-
вољан успех на практичном испиту, оцењује се са: 
„положио". 

Оценом: „није положио44 оцењује се кандидат 
који не покаже довољан успех из два предмета или 
не покаже довољан успех на поправном испиту. 

25. Кандидату саопштава успех председник 
испитне комисије, у присуству свих чланова ко-
мисије. 

Кандидату који је положио испит, испитна ко-
мисија издаје уверење о положеном испиту, које 
потписују председник и секретар. Уверење се издаје 
на обрасцу који је одштампан уз ово упутство и 
чини његов саставни део. 

Уверење о положеном испиту издаје се по мо-
гућству одмах, а најдоцније у року од три дана по 
положеном испиту. 

26. Кандидат нго ји није положио испит или је 
упућен да полаже поправни испит, не мозќе у истом 
испитном року полагати пред испитном комисијом 
другог републичког органа. 

7. Поправни и поновни посебни испит 
27. Кандидат који на писменом и усменом испи-

ту није показао довољан успех из једног предмета, 

упућује се да полаже поправни испит из тог пред-
мета у првом наредном року. 

Кандидат који није показао довољан успех на 
практичном испиту, полаже само практични испит. 
Овај поправни испит може се полагати тек по исте-
ку шест месеци после испитног рока у коме кан-
дидат није показао довољан успех. 

Поправни испит кандидат полаже пред испит-
ном комисијом истог републичког органа, док по-
новни испит може полагати и пред испитном коми-
сијом органа управе надлежног за послове унутра-
шње пловидбе друге народне републике. 

Поправни испит полаже се из градива и по про-
граму који су важили у време првог полагања. 

28. Кандидат који на првом полагању није по-
казао довољан успех из два предмета или није по-
казао довољан успех на поправном испиту, полаже 
поново цео посебни испит. 

При поновном полагању кандидат не полаже 
општи део испита. 

Поновни испит кандидат може полагати тек у 
року прописаном у тачки 27. став 2. овог упутства. 

Поновни испит кандидат полаже по програму 
који важи у време полагања истог. 

Полагање испита се може поновити два путаТ 
Кандидат који ни приликом трећег полагања не по-
ложи испит, губи право на даље полагање. 

8. Неприступање, одустанак и напуштање посебног 
испита 

30. Ако је кандидат био спречен да приступи 
испиту дана одређеног за почетак испита, испитна 
комисија цени да ли ће га унети у распоред по-
лагања тог испитног рока, при чему ће се руково-
дити бројем при јављених кандидата и разлозима 
због којих кандидат није благовремено приступио 
испиту. Ако кандидат не буде унет у распоред по-
лагања, сматраће се да испит уопште није полагао. 

Ако је кандидат почео полагање, па се само-
вољно удаљио са испита, сматра се да испит није 
положио. 

Кандидат који из оправданих разлога прекине 
почето полагање, коју околност цени комисија, не 
губи право да настави испит у наредном испитном 
року и положени предмети признају му се. Ако су 
у међувремену до новог полагања утврђени нови 
програми испита, кандидат полаже испит по новом 
програму, а предмети из којих је на претходном 
полагању паказао довољан успех признају му се 
ако су обухваћени новим програмом испита. 

III. ЕВИДЕНЦИЈА О ИСПИТИМА 

31. Евиденцију о положеним испитима води ре-
публички орган сходно Упутству о начину вођења 
евиденције о стручној спреми бродараца унутрашње 
пловидбе и о издатим овлашћењима за вршење од-
ређених послова односно одређене службе на пло-
вилу („Службени лист ФНРЈ", бр. 34/61), 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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

Бр. 04-1924/2 
25. августа 1962. године 

Београд 
Директор 

Управе поморства 
и речног саобраћаја, 
Лука Данчеви!*, е. p. 
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(Штамбиљ републичког 
органа управе надлеж-
ног за послове унутра^ 

шње пловидбе 
Број и датум) 

(Формат: 210X297 мм) 
Ослобођено од таксе по 
члану 21. тачка 11. За -
кона о административ-

ним таксама. 

На основу члана 32. Правилника о стицању и 
признавању звања чланова посаде пловила уну-
трашње пловидбе („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60 
и 33/62), испитна комисија образована решењем 

<назив републичког органа управе надлежног за послове 
унутрашње пловидбе) 

бр. ОД године, издаде 

У В Е Р Е Њ Е 
О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ 

{породично, очево и рођено име) (место и датум рођења) 
запошљен код 

(срез и народна република) 
бродарац — приправник 

- коме је после за звање 
положеног општег дела испита одобрено полагање 
посебног дела испита решењем —* 

(назив републичког 

органа управе надлежног за послове унутрашње пловидбе) 
број од , полагао је 
од до године 
посебни део испита и, према оцени испитне коми-
сије, овај испит је положио. 

Именовани је, према томе, п о л о ж и о стручни 
испит за звање • 

Секретар 
испитне комисије, 

Председник: 
испитне комисије, 

573. 

На основу члана 4. став 1. и члана 29. став IV 
Закона о ј у гос лов е нс ким стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод 
за стаздардиз ацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ]*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ШУМА 
1. Престају да важе следећи југословенски стан-

дарди: 
Трупци за естетски фурнир F. Ли-

шћари — — — — _ — _ JUS D.B4.020 
Трупци за естетски фурнир F. Чети-

нари — — — — — — — — JUS 'D.B4.021 
Трупци за слепе фурнира L. Лшићари JUS 'D.B4.022 
Трупци за слепе фурнире L. Четинари JUS D.B4.023 
Трупци за шибице S. Лишћари — — JUS D.B4.024 
Тоупци за шибице S. Четинари — — JUS D.B4.025 
Трупци за прагове Р — — — — JUS 'D.B4.026 
Комбинован^* трупци К — — — — JUS D.B4.027 
Трупци за резање R. Лишћари— — JUS D.B4.028 
Трупци за резање R. Четинари — — JUS D.B4.029 
донети Решењем о ј у гос лове н ским стандардима из 
области експлоатација шума („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 5/62). 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-* 
шења престају да важе 31. октобра 1962. године. 

3. Доносе се следећи југословенски стандарди* 
Трупци. Трупци за фурнир F (ли-

шћари) — — — — — — — JUS 'D.B4.020 
Трупци. Трупци за фурнир F (чети-

нари) — — — — — _ . _ JUS D.B4.021 
Трупци. Трупци за љуштење L (ли-

шћари) — — — — — — — JUS D.B4.022 
Трупци. Трупци за љуштење L (чети-

нари) — — — — — — — — JUS D.B4.023 
Трупци. Трупци зе шибице S (ли-

шћари) — — — — — — — JUS 'D.B4.024 
Трупци. Трупци за шибице S (чети-

нари) — — — — — — — — JUS D.B4.025 
Трупци. Трупци за прагове Р (ли-

шћари) — — — — — — — JUS D.B4.026 
Трупци. Комбинован^ трупци — — JUS D.B4.027 
Трупци. Трупци за резање (лишћари) JUS D.B4.028 
Трупци. Трупци за резање (четинари) JUS 'D.B4.029 
објављени у посебном издању Ј у г о с л о в е н о в завода 
за стандардизацију од 1955. године, које чини са-
ставни део овог решења. 

4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. новембра 
1962. године. 

Бр. 06-5226 
25. септембра 1962. године 

Београд 4 

Директор 
Југословенског завода за 

стан дар доз аци ј у, 
инж. Славољуб Виторовић, е p. 

574. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА П О -

ВЕРАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

1. У издању Југословенског завода за стандард 
Дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Провераван^ апарата за испи-
тивање тврдоће по Бринелу — — JUS М. Z0.501 

Провераван^ апарата за испи-
тивање тврдоће по Викерсу — — JUS М. Z0.502 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог 
решења објављени су у посебном издању Југосло-
венског завода за стандардизац^у, које чини са-
са авни део овог решења. 

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

Бр. 04-6036 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизац*лју, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 
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575. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКАНА СТАНДАРДИМА ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ КАБЛОВЕ 

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

Монтажни кабл са изолацијом 
од лака и папира и текстилним 
оштетам — ТС 00 — — — — — JUS N.C4.100 

Монтажни кабл са изолацијом 
од лака и памука и оловним омота-
чем — ТС 30 — — — — — — JUS N.C4.130 

Групни телефонски каблови за 
месне мреже — ТК 05, ТК 07, ТК 15, 
ТК 17 — — — — — — — — JUS N.C4.305 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог 
решења објављени су у посебном издању Ју ^ с л о -
венског завода за стандардизацију, које чини са-
ставни део овог решења. 

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

Бр. 15-6038 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

576. 

На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 
Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод 
за ста нд ард иза ци ј у доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ]*! СТАНДАРДИМА ЗА 

ИСПИТИВАЊЕ МЕТАЛНИХ ЖИЦА И 
ТРАКА 

1. У издању Јутословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Механичка испитивања метала: 
— Технолошко испитивање жица у-

вијањем (торзијом) — — — — JUS С.А4.016 
— Испитивање жица наизменичним 

грсвијањем — — — — — — JUS С.А4.018 
— Испитивање жица намотавањем у 

завојницу — — — — — — JUS С.А4.019 
— Испитивање атмова и трака де-

бљине испод 3 мм наизменичним 
превиј ањ ем — — — — — — JUS С.А4.020 

т— Испитивање лимова и трака из-
влачењем — — — — — — JUS С.А4.021 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословен-
о в завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

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

Бр. 04-6035 
2. октобра 1902. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

577. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКА™ СТАНДАРДИМА ЗА ТЕК-
СТИЛНЕ И ПАПИРНЕ ПРОИЗВОДЕ ЗА САНИ-

ТАРНЕ СВРХЕ 

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

Текстилни производи за сани-
тарне сврхе. Болничка вата — — JUS F.Z1.030 

Текстилни производи за сани-
тарне сврхе. Санитетска пречишћена 
вата — — — — — — — — JUS F.Z1.031 

Текстилни производи за санитар-
не сврхе. Хигијенски улошци од 
вате — — — — — — — — JUS F.Z1.035 

Разни папирни производи. Зубар-
ски в а љ чић и — — — — — — JUS H.N9.020 

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 
решења обавезни су и ступају на снагу 1. јануара 
1963. године. 

Бр. 19-6042 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизације, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

578. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!^ СТАНДАРДИМА ЗА 
ОТПОР НИКЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ УРЕЂАЈЕ 
1. У издању Југословенског завода за станда£н 

-дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Немотани стабилни непроменљиви от-

порници — — — — — — — JUS N.R3.010 
Означавање бојама непроменљивих 

отпорника — — — — — — JUS N.R3.011 
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. 
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3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шена обавезни су и ступају на снагу 1. јануара 
1963. године. 

Бр. 15-6039 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословена*^ завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

579. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ЗА 

ЧЕЛИЧНЕ ЛАНЦЕ 
1. У издању Ју ̂ словенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Ланци за опште сврхе. Технички у-

слови за израду и испоруку — — JUS С.Н4.010 
Високо-отпорни калибрирани ланци 

за дизалице. Технички услови за 
израду и испоруку — — — — JUS С.Н4.011 

Ланци за опште сврхе. Облик, мере и 
оптерећења — — — — — — JUS С.Н4.020 

Ланци за ношење терета. Облик, ме-
ре и оптерећења — — — — — JUS С.Н4.050 

Алке и прелазне карике ланаца за 
ношење терета. Облик и мере — JUS С.Н4.051 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог 
решења објављени су у посебном издању Ју ^ с л о -
венског завода за стандардизацију, које чини са-
ставни део овог решења. 

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

Бр. 04-6034 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

580. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ИНСТАЛАЦИИНЕ ОСИГУРАЧЕ 

1. У издању Југословенско^ завода за стандар-
Дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Инсталациони осигурачи са топљивим 

уметком. Прописи за израду и испи-
тивање — — — — — — — JUS N.E5.005 

Инсталациони осигурачи типа В. То-
п л е в и умеци — — — — — — JUS N.E5.020 

Инсталациони осигурачи типа D. 
Основе осигурача D II и D III за 
прикључивање са предње стране JUS N.E5.030 

Инсталациони осигурачи типа D. 
Основе осигурача D IV и D V за 
прикључивање са предње стране JUS N.E5.031 

Инсталациони осигурачи типа D. 
Основе осигурача D II и D III за 
прикључивање са задње стране JUS N.E5.032 

Инсталациони осигурачи типа D. 
Основе осигурача D IV и D V за 
прикључивање са задње стране — JUS N.E5.033 

Инсталациони осигурачи. Прикључне 
егезаљке за основе осигурача — — JUS N.E5.Q70 

Гранична мерила за специјалан Вит-
вортов навој W 3/16" — — — — JUS К.Т3.280 

Навој за калибарске прстенове инста- * 
лационих осигурача типа D — — JUS М.В0.054 

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

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

Бр. 15-6037 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

581. 

На основу члана 16. став 1. тачка 1. у вези са 
чланом 5. Уредбе о организацији завода за социјал-
но осигурање („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/55) и 
члана 7. тачка 2. Статута Савезног завода за соци-
јално осигурање („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/56, 
51/58 и 25/60), у сагласности са Савезним извршним 
већем, Скупштина Савезног завода за социјално 
осигурање на свом заседању од 21. јуна 1962. године 
доноси 

ИЗМЕНЕ СТАТУТА 
САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
Члан 1. 

У Статуту Савезног завода за социјално осигу-
рање, члан 36. мења се и гласи: 

„Распоред послова у Савезном заводу врши се 
на секторе односно одељења, а унутар сектора и 
одељења — на стручне групе, одсеке и реферате. 

За одређене посебне послове могу се установити 
радна места саветника са самосталним делокругом. 

Послови се распоређују на: сектор за изградњу 
и унапређивање система социјалног осигурања и 
сектор за спровођење социјалног осигурања и до-
кументацију. 

Опште послове врши Опште одељење. 
Установљава се: група за механографску слу-

жбу и редакција листа „социјално осигурање"." 

Члан 2. 
Члан 37. мења се и гласи: 
„Заменик односно помоћници директора старају 

се за извршавање задатака Савезног завода и они 
организују извршавање тих задатака. 
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Послове појединог сектора,организује начелник. 
Општим одељењем руководи начелник. 
Распоред послова унутар сектора и одељења 

и послове за које се установљава радно место 
саветника - са самосталним делокругом одређује 
Извршни одбор Одлуком о систематизацији радних 
места." 

Члан 3 
Члан 38. мења се и гласи: 
„У Савезном заводу постоји стручни савет. 
Стручни савет сачињавају: директор Више 

школе за кадрове социјалног осигурања, заменик 
односно помоћници директора, начелници сектора и 
одељења и саветници са самосталном делокругом 
које одреди директор. 

Кад стручни савет претреса питања из области 
унапређивања рада Савезног завода или питања 
која се тичу рада и награђиван^ службеника Са-
везног завода, у његовом раду учествује и представ-
ник синдикалне подружнице при Савезном заводу 
кога одреди Извршни одбор подружнице. Стручни 
савет расправља о свим важнијим питањима која 
се односе на организацију посла и о појединим 
стручним радовима." 

Члан 4. 
У члану 40. став 1. мења се и гласи: 
„Заменика односно помоћнике директора име-

нује Извршни одбор 

Члан 5. 
Ове измене статута ступају на снагу када их 

потврди Савезно извршно веће. 
01-Бр. 6644/1 

21. јуна 1962. године 
Београд 

Савезни завод за социјално осигурање 
Потпредседник 

Директор, Извршног одбора, 
Зденко Хас, е. р др Јерко Радмиловић, с. р. 

Среда, 10. октобар 1962. 

Никезић, досадашњи амбасадор ФНРЈ у Сједиње-
ним Америчким Државама и одређује за заменика 
државног секретара за иностране послове. 

Б. бр. 6в 
19. септембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 5. Уредбе о Савезној коми-
сији за верска питања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/59) у вези е чланом 33. Уредбе о организацији и 
раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршна 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА САВЕЗНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА 

"За потпредседника Савезне комисије за верска 
питања именује се Мато Хорватић, саветник у Др-
жавном секретари јату за иностране послове. 

Б. бр. 73 
8. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

По извршеном сравњењу оа изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о повећању на-
кнаде личног дохотка осигураницима спреченим за 
рад, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
40/62, поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ НАКНАДЕ ЛИЧНОГ ДО-
ХОТКА ОСИГУРАНИЦИМА СПРЕЧЕНИМ ЗА РАД 

У тачки 1. уместо речи: „дела" треба да стоји 
реч: „дана". 

Из Савезног извршног већа, Београд. 6. октобра 
1962. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 27. Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 
У ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРИ ЈАТУ ЗА ИНОСТРА-

НЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се за државног подсекретара у Др-

жавном секретариј-ату за иностране послове Марко 

На основу тачке 3. Одлуке о Савету за питања 
исељеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 25 /58), у 
вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПИТАЊА 

ИСЕЉЕНИКА 

1. Разрешава се функције члана Савета за пи-
тања исељеника Злате Биљановски, досадашњи 
директор Управе царина ФНРЈ. 

2. Именује се за члана Савета за питања исе-
љеника Никола Кмезић, директор Управе цари-
на ФНРЈ. 

Б. бр. 71 
5. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршио веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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На основу члана 2. Уредбе о оснивању Југосло-
венско националне комисије за Организацију ује-
дињених нација за просвету, науку и културу 
(УНЕСКО) („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/53), а у 
вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ САСТАВА ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИ-

ОНАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УНЕСКО 

5. Миша Стојаковић, секретар Комисије за ме-
ђународне везе Савезног одбора ССРНЈ. 

Б. бр. 72 
5. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

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

На основу члана 47. Општег закона о органи-
зацији здравствене службе („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 45/60 и 9/61), члана 30. Правила Савезног инсти-
тута за рехабилитацију, у вези е чланом 33. Уредбе 
о организацији и раду Савезног извршног већа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
Савезно извршно веће доноси 

Разрешава се дужности генералног секретара 
Југословенско националне комисије за УНЕСКО 
Киро Хаџивасилев и именује за члана исте Ко-
мисије. 

Именује се за генералног секретара Југосло-
венске националне комисије за УНЕСКО Драго Го-
ворушић, опуномоћени министар II класе у Држав-
ном секретари јату за иностране послове. 

Б. бр. 70 
5. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 10. Уредбе о Савезном заводу 
за међународну техничку сарадњу („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/61 и 22/62) у вези е чланом 33. Уредбе 
о организацији и раду Савезног извршног већа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА САВЕТА СА-
ВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТЕХНИЧКУ 

САРАДЊУ 

I. Разрешавају се функције члана Савета Са-
везног завода за међународну техничку сарадњу, 
који су именовани решењем Савезног извршног ве-
ћа Б. бр. 14 од 28. II 1962. године, због Одласка на 
другу дужност, и то: 

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

2. Никола Чобељић, државни подсекретар у Са-
везном заводу за привредно планирање; 

3. Теодосије Глишић, потпредседник Савезне 
привредне коморе; 

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

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

II. За чланове Савета Савезног завода за међу-
народну техничку сарадњу именују се, и то: 

1. Силво Храст, секретар за индустрију и за-
натство Извршног већа НС НР Словеније; 

2. Јоже Инголич, директор сектора у Савезном 
заводу за привредно планирање; 

3. Анка Кмезић, начелник Кадровског одеље-
ња ЦК СК Србије и председник Савета Завода за 
техничку помоћ НР Србије; 

4. Светозар Леловски, помоћник секретара у Се-
кретаријату Савезног извршног већа за рад; и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА САВЕЗНОГ 
ИНСТИТУТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОЈЕ ИМЕ-

НУЈЕ САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ 

За чланове Савета Савезног института за ре-
хабилитацију, које именује Савезно извршно веће, 
именују се, и то: ** 

1. Др Ратомир Антић, доцент Медицинског ф а -
култета у Београду; 

2. Милена Бубало, самостални саветник за ре-
хаби литанију у Секретари јату Савезног извршног 
већа за народно здравље и социјалну политику; 

3. Мираш Јовановић, директор Среског завода 
за социјално осигурање у Београду; 

4. Др Херберт Краус, директор Савезног завода 
за здравствену заштиту; 

5. Проф. др Манојло Лабан, начелник Одељења 
за физикалну медицину и рехабилитацију у Ин-
ституту за туберкулозу НР Србије; и 

6. Др Бранко Радуловић, доцент Медицинско^ 
факултета у Београду. 

Б. бр. 69 
5. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 37. од 22. септембра 1962. године објављује: 

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. 
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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 књи-

жевности и уметности; 
Уредбу о изменама и допунама 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. 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни 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. 

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; 

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

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

Решење о постављењу секретара Секретаријата 
за рад Извршног већа; 

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

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

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

564. Одлука о приоритету превоза железницом 
вештачког ђубрива и основних сировина 
за израду вештачког ђубрива и о давању 
регреса за ове превозе — — — — — 721 

5<65. Наредба о роковима за враћање девизног 
кредита од стране предузећа за унатгре-
ђивање спољнотрговинске размене и о 
стопи по којој ће се рачунати камата на 
тај кредит — — — — — — — — 721' 

566. Наредба о продаји путничких аутомобила 
домаће производње за страна средства 
плаћања — — — — — — — — 722 

567. Наредба о по-ступању са девизама оства-
реним по пословима међународног посре-
довао^ и пословима предузећа за унапре-
ђивање спољнотрговинске размене — — 722 

568. Наредба о вршењу послова међународног 
трговинског посредовања — — — — 722 

569. Насредба о вршењу послова услуга при 
оплемењивању иностране робе — — — 723 

570. Решење о Прописима о квалитету произ-
вода од меса намењених извозу — — — 724 

571. Наредба о начину мељаве пшенице и 
ражи — — — — — — — — — 724 

572. Упутство о полагању нолита за звања 
чланова посаде пловила унутрашње пло-
видбе — — — — — — — — — 724 

573. Решење о југословенскине стандардима из 
области експлоатацијо шума — — — 727 

574. Решење о југословенским стандардима за 
провераван^ апарата за испитивање — 727 

575. Решење о југослав епским стандардима за 
телекомуникационе каблове — — — — 728 

576. Решење о југословенското стандардима за 
испитивање металних жица и трака — 728 

577. Решење о ју гос лов епским стандардима за 
текстилне и папирне производе за сани-
тарне сврхе — — — — — — — — 728 

578. Решење о југословенските стандардима за 
отпор нике за електронске уређаје — — 728 

579. Решење о југословенска стандардима за 
челичне ланце — — — — — — — 729 

580. Решење о ју гос лов ©неким стандардима за 
инсталационо осигураче — — — — — 729 

581. Измене Статута Савезног завода за соци-
јално осигурање — — — — — — — 729 

Поправка Одлуке о повећању накнаде личног 
дохотка осигураницима спреченим за рад 730 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 10. октобар 1962. 


