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На основу члана 12. став 2. Царинског закона 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59), савезни Држав-
ни секретаријат за послове финансија прописује 

" П Р А В И Л Н И К 
О СЛУЖБЕНОМ ОДЕЛУ СЛУЖБЕНИКА 

ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Право на службено одело имају следећи царин-

ски службеници: 
1) службеници у царинарницама: који врше 

преплел и царињење робе, преглед превозних сред-
става (железничко^ друмског, поморског, речног и 
ваздушног саобраћаја) и путника, чување и спро-
вођење возила, пловних објеката и робе; који раде 
на тарифским пословима, организацији службе, ца-
ринским прекршајима, сбрачунавању и наплати 
дажбина, на контроли царинских и рачунских доку-
мената и прегледа роба, на извршним пословима, на 
сузбијању кријумчарења, на анализама у лабора-
торијама, на рачуноводственим пословима; као и 
шофери, магацинске особље и курири; 

2) службеници Управе царина који врше реви-
зију, инспекцију и друге контролне послове на те-
рену, као и шофери и помоћни службеници (курири). 

Члан 2. 
Службено одело је зимско и летње. 
Зимско одело за мушкарце састоји се од: сакоа, 

панталона, шињела и шапке, а за жене од: сакоа, 
сукње, шињела и береа. 

Летње одело за мушкарце састоји се од: сакоа, 
панталона, летњег мантила и шапке, а за жене од: 
блузе, сукње, летњег мантила и береа. 

Члан 3. 
Уз службено одело службеницима припадају, 

и то: 
уз зимско одело две кошуље, две кравате, пар 

кожних рукавица и пар дубоких ципела; 
уз летње одело две кошуље, две кравате, пар 

платнених рукавица и пар плитких ципела. 

Члан 4. 
Службено одело даје се на бесплатну употребу, 

са одређеним роком трајања. 
Службено одело коме истекне рок трајања по 

овом правилнику прелази у власништво службе-* 
цика коме је* дато на употребу. 

Члан 5. 
Рок трајања за поједине делове службеног оде-

ла и обућу износи: 
1) пет година за шињел; 

2) четири године за летњи мантил; 
3) четири године за кожне рукавице; 
4) две године за остале делове зимског и летњег 

одела и платнене рукавице; 
5) једну годину за зимску односно летњу обућу. 
Рокови трајања из става 1. овог члана рачунају 

се од дана уручења одела односно обуће. 
У случају одсуства службеника по било ком 

основу, рок из става 1. овог члана продужиће се за 
време проведено на одсуству, ако је исто трајало 
дуже од три месеца. 

II. Крој и боја службеног одела 
I. Зимско одело 

Члан 6. 
Зимско одело израђује се од вунене камгарн 

тканине маслинасте боје, а шињел од пуније вунене 
тканине исте боје као и зимско одело. 

Члан 7. 
Зимско одело је следећег кроја: 
1) сако је отвореног кроја са два реда дугмади 

по два са сваке стране, која се закопчавају за му-
шкарце на десну, а за жене на леву страну. Сако 
је састављен од два предња и два задња дела. На 
боковима и прсима ш/ia оа обе стране по један при-
ш и е н и џеп са ушивеним наборима у средини и са 
преклопцем који се закопчава малим дугметом. 
Ширина доњег дела џепова на прсима је 11 до 13 
цм, горњег дела — 10 до 11 цм, а дужина — 11' до 
13 цм. Џепови на боковима су у доњем делу ширине 
18 до 20 цм, у горњем делу — 14 до 16 цм, а дужине 
су 18 до 20 цм. Доњи углови џепова су заобљени. 
Ширина ушивеног набора џепова на прсима је 2,8 
цм, а на џеповима на боковима — 3,5 цм. Дужина 
преклопца џепова на прсима је 5 цм, а на боковима 
— 6 цм. Дужина сакоа достиже врх палца руке 
спуштене уз тело. Рукави сакоа су једноставни, без 
нарукавља, без зареза и дугмета. Сако је постав-
љен; 

2) панталоне су обичног кроја, без манжета, 
средња ширина доњег дела ногавице је од 24 до 26 
цм. На панталонама су два tfena са стране, један 
позади и један мали спреда за часовник; 

3) сукња је обичног кроја, дужине 10 до 15 цм 
испод колена, са набором позади проширеним до 
пола; 

4) шињел је са отвореним реверсима, са два реда 
од по три велика дугмета која се, осим нај горњег, 
код мушкараца закопчана ју на десну, а код жена 
на леву страну. На шињелу се на боковима са обе 
стране налази по један дубоки џеп са преклопом. 
Задњи део шињела је разрезан позади, у висини 
струка. Шињел има спону (драган) ширине 6 до 8 
цм која се састоји из два дела, који се п р е т а п а -
њем хтрикопчавају са два велика дугмета. Рукави 
шињела су нормалне ширине, без нарукавља. Ши-
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н»ел је дужине испод половине листова, а постава 
му је маслинасте боје; 

5) шапка је маринског кроја, са сунцобраном од 
лаковане коже или пластичне масе, исте боје као и 
шапка. Сунцобран је по ивици опшивен кожом и 
повијен наниже за 40 степени. Доњи део шапке ви-
сок је 4 цм. Шапка има одговарајући подбрадник 
који је причвршћен са два мала дугмета; 

6) бере је уобичајеног кроја; 
7) кошуље уз зимско одело су обичног кроја, 

светло-смеђе боје и са двоструким меким' оковрат-
ником; 

8) кравате су тамно-смеђе боје и везују се по 
дужини; 

9) рукавице су обичне израде, од коже смеђе 
боје; 

10) дугмад за зимско одело су метална, златно-
жуте боје са петокраком звездом. 

2. Летње одело 
Члан 8. 

Летње одело израђује се, и то: 
1) сако, блуза, шапка и бере од панама тканине; 
2) панталоне и сукња од тергал штофа масли-

насте боје или исте боје као и зимско одело; 
3) летњи мантил израђује се од габ арден тка-

нине маслинасте боје. 

Члан 9. 
Летње одело је следећег кроја: 
1) сако је обичног отвореног кроја и закопчава 

се са три дугмета поређана у једном реду. Крој са-
коа, његова дужина и величина, облик и величина 
џепова, исти су као и код сакоа зимског одела; 

2) блуза је са крагном и кратким реверима и 
закопчава се на средини са три мала дугмета. На 
блузи су са стране, у висини прса, два пришивена 
џепа са преклопцем који се закопчав а малим дуг-
метом. Ширина џепова је 8 до 10 цм, а дужина — 
10 до 12 цм. Рукави су до лаката и завршавају се 
манжетом ширине 5 цм; % 

3) мантил је са отвореним реверима и широком 
крагном, типа ранглан, са три дугмета, каишем и 
штеп оваким рубом. Задњи део мантила је разрезан. 
На мантилу се са сваке стране налази по један коси 
џеп споља и један унутрашњи џеп. Рукави мантила 
су нормалне ширине. Мантил је дужине до испод 
половине листа; 

4) кошуље су светло-драи боје, а носе се са или 
без летњег сакоа — блузе. Кошуља има два при-
шивена џепа са стране у ниси ни прса. Џепови су 
са преклопцем који се закопчав а малша дугметом. 
Ширина џепова је 8 до 10 цм, а дужина — 10 до 12 
цм. Рукави су нормалне дужине, са ј ©двоструком 
манжетом. Кошуља је типа »Montgomery«; 

5) панталоне, сукња, шапка и бере истог су 
кроја као и панталоне, • сукња, шапка и бере зим-
ског одела; 

6) рукавице су обичне израде, од памучне тка-
нине затворено-сиве боје; 

7) дугмад за летње одело су коштана, светло-
сиве боје. 

III. Ознаке ва службеном оделу 
.Члан Мк 

На службеном оделу, са леве стране, на средини 
горњег џепа ставља се амблем који се састоји од 
грба Федеративне Народне Републике Југославије, 
испод којег је правоутаоно зелено, поље, величине 
1,5 х 3 цм са грани*даом линијом (ознаком у црвеној 
боји). Амблем је величине 3 x 5 цм, а израђен је од 
сребрнаото-белот ладееа или метала. 

Стручни службеници имају подбрадник на шап-
ки од позлаћеног леонског предива, исплетеног од 
три струка у виду траке, а царински надзорници — 
од посребреног леонског предива. Остали службе-
ници, шофери, помоћни службеници и техничко 
особље имају подбрадник рд лаковане коже боје 
као и сунцобран. 

Члан 11. 
На средини чеоног дела шапке односно береа, 

носи се емајлирана петокрака звезда црвене боје, 
величине 2,8 цм у пречнику, без подлоге. 

IV. Ношење службеног одела 
Члан 12. 

Решење о додељивању службеног одела службе-
ницима из члана 1. овог правилника, доноси дирек-
тор Управе царина или службеник кога он одреди. 

Члан 13. 
Службеник је дужан да службено одело одр-

жава v уредном и чистом стању. 
На оделу и службеним ознакама забрањено је 

вршити измене. 

Члан 14. 
Службеник који носи службено одело које по 

кроју, боји и ознакама" не одговара одредбама овог 
правилника или не одржава одело у уредном и та-
стом стању, казниће се за доспеш линену ^неуредност, 
а у тежим случајевима за дисциплински преступ. 

Члан 15. 
Службеник који похаба или поцепа службено 

одело или поједине делове петог пре одређеног рока, 
дужан је да набави ново службено одело, односио 
одговарајући део из својих личних средстава. 

Ако је до хабања или уништења службеног 
Одела дошло без кривице службеника, ново одело 
му се може дати без накнаде, е тим што се сваки 
такав случај мора комисијски констатовати и до-
нети посебно решење о додељивању службеног оде-
ла или појединог његовог дела. 

Члан 16. 
Ако службенику престане служба дужан је 

службено одело, коме рок трајања није протекао, 
вратити или откупити — плаћањем износа који се 
добије кад се од набавне цене одбије износ који 
отпада на време за које је одело ношено. Време се 
рачуна по месецима и започети месец се не узима 
у обзир за наплату. 

Ако престанак службе уследи због пензиониса-
ња или смрти, службено одело се не враћа нити се 
за исто плаћа накнада. 

Са службеног одела, које по било ком основу 
прелази у власништво службеника, скидају се све 
ознаке. 

V. Прелазне н завршне одредбе 
Члан 17. 

Службено одело по овом прав илинку додељује 
се службениците по истеку рока трајања предви-
ђеног за одело које су примили гас досадашњим 
прописима. 

» Члан 18. 
Упутство о начину вођења евиденције издавања 

и дријема службеног одела и обуће и другим по-
требним подацима, прописаће директор Управе ца-
рина. 



Спреда, 15. 

i) Члан 19. 
Овим правилником замењују се одредбе о слу-

жбеном оделу из Одлуке о службеном оделу царин-
ских службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 
11/56), а даном његовог ступања на снагу престаје 
да важи Упутство Управе царина за спровођење 
Одлуке о службеном оделу царинских службеника, 
бр. 5076/56 од 6. априла 1956. године. 

Члан 20. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 11-16471/1-62 

17. јуда 1962. године 
Београд 

503. 

На основу члана 40. став 1. Основног закона о 
изградњи инвестиционих објеката („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/61), Секретаријат Савезног извршног 
већа за индустрију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОРГАНИЗА-
ЦИЈА КОЈЕ СЕ БАВЕ ИЗРАДОМ ИНВЕСТИЦИ-

ОНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Члан 1. 
Израдом инвестиционе техничке документације 

за изградњу инвестициони* објеката могу се бавити 
привредне организације и установе које су уписане 
у регистар привредних организација односно у ре-
гистар установа као организације за израду такве 
документације (у даљем тексту: лројектантска орга-
низација). 

Члан 2. 
Пројектанте^ организација мора поред услова 

предвиђених општим прописима о регистрацији 
привредних организација односно установа испуња-
вати и следеће услове: 

1) да је у решењу о њеном оснивању тачно од-
ређено коју врсту инвестиционе техничке докумен-
тације израђује (инвестициона техничка документаг 
ција за одређене врсте инвестиционих објеката, или 
одређени делови инвестиционе техничке докумен-
тације као на пример: пројект грађевинског дела 
објекта за високоградњу или нискоградњу, пројект 
инсталација, пројект технолошког процеса и др.); 

2) да располаже минималним стручним кадром 
потребним за израду инвестиционе техничке доку-
ментације која је предмет њеног пословања; 

3) да има радне просторије, инвентар и средства 
за рад, који одговарају броју запослених лица и 
предмету пословања. 

Члан 3. 
Пројектанте^ организација може бити реги-

стрована само за израду оне врсте инвестиционе те-
хничке документације која је одређена у решењу 
о њеном оснивању. 

Члан 4. 
Пројектанте^ организација мора, у смислу про-

писа о стручној спреми и пракси лица која изра-
ђују инвестициону техничку документацију, имати 
у сталном радном односу најмање осам пројектанта 
стручних за израду инвестиционе техничке доку-
ментације. Од тих пројектаната најмање два мо-
рају да су одговорни пројектанти за израду оне вр-
сте инвестиционе техничке документације за коју 
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се пројектанте^ организација региструје, а један 
од одговорних пројектаната треба да има праксу 
од најмање три године као одговорни пројектант. 

Пројектанте^ организација која се региструје 
за израду више врста инвестиционе техничке доку-
ментације, мора имати по два одговорна пројектанта 
за сваку врсту инвестиционе техничке документа-
ције. 

Изузетну, пројектантска организација се може 
регистрован! за израду више врста инвестиционе 
техничке документације, иако за неку врсту инве-
стиционе техничке документације нема два одго-
ворна пројектанта, ако је за израду инвестиционе 
техничке документације за коју нема два одговорна 
пројектанта закључила уговор са другом пројек-
тантском организацијом која има одговорне про--
јектанте за израду те врсте инвестиционе техничке 
документации е. 

Члан 5. 
Ако пројектанте^ организација има посебну 

пословну јединицу за израду инвестиционе технич-
ке документације у другом месту, та посебна по-
словна јединица мора за упис у регистар испуња-
вати услове из чл. 2. до 4. овог правилника. 

Члан 6. 
Привредна организација, орган односно уста-

нова којој израда инвестиционе техничке докумен-
тације није основна делатност, може се регл (^тро-
вати'-као пројектанте^ организација ако испуњава 
услове из чл. 2. до 4. овог правилника и ако за из-
раду инвестиционе техничке документације оснује 
погон са самосталном обрачуном. 

Члан 7. 
Уз захтев за регистрацију подносе се докази о 

томе да су за регистрацију испуњени сви услови ис 
чл. 2. 3, 4. и б. овог правилника. 

Потврду о томе да су испуњени услови из чла«? 
2. тач. 2. и 3. и чл. 4. и б. овог правилника издаје 
орган управе општинског народног одбора надлежан 
за послове грађевинарства. 

Члан 8. 
Пројектанте^ организација која после уписа у 

регистар остане без стручних лица која, у смислу 
члана 4. овог правилника, мора имати, може остати 
без таквих лица, најдуже три месеца. Ако црој ек -
тантска организација и по истеку тога рока остане 
без таквих лица, дужна је захтевати своје брисање 
из регистра, односно захтевати брисање из регистра 
оне врсте инвестиционе техничке документације за 
чију израду нема прописан број стручних лица. 

Пројектантска организација брисаће се из ре-
гистра и ако је за израду инвестиционе техничке 
документације у току протекле године ангажовала 
у својству спољних сарадника поједина лица чији 
је укупни износ хонорара износио преко 15% лич-
них доходака стручних лица која су код ње у стал-
ном радном односу. 

Члан 9. 
Привредне организације, органи и установе који 

су на дан ступања на снагу овог правилника упи-
сани у регистар привредних организација односно 
у регистар установа које се баве израдом инвести-
ционе техничке документације, дужни су најдоц-
није до 31. децембра 1962. године испунити услове 
из овог правилника за упис у регистар, и доказе о 
томе поднети органу који води тај регистар. 

Привредне организације, органи и установе који 
до 31. децембра 1962. године не поднесу доказе из 
става 1. овог члана о испуњавању услова прописа-
них овим правилником, брисаће се из регистра. 

август 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 

Ј 
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ft Члан 10. 
Надзор над применом овог правилника врше 

одговарајуће техничке инспекције. 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу петнаестог дана 

по објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-7468/9 
4. августа 1962. године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Данило Кекић, с. р. 

504. 

На основу члана 11. одељак II тачка 1, члана 12. 
Одељак II тачка 1. и члана 30. Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр, 18/58, 18/59 
и 9/61), секретаријат Савезног извршног већа за 
рад и за саобраћај и везе споразумно прописују 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
СТИЦАЊУ И ПРИЗНАВАЊУ ЗВАЊА ЧЛАНОВА 

ПОСАДЕ ПЛОВИЛА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

Члан 1'. 
У Правилнику о стицању и признавању звања 

чланова посаде пловила унутрашње пловидбе („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 50/60) у члану 4. став 1. тач-
ка 4. мења се и гласи: 

„4) звања: капетана унутрашње пловидбе и 
стројара унутрашње пловидбе I класе — по завр-
шеном одређеном пловидбеном стажу у звању по-
ручника или бродовође унутрашње пловидбе, одно-
сно строј ара унутрашње пловидбе II класе или 
бродског строј ©вође и по положеном стручном испл-

ату за одговарајуће звање." 

Члан 2. 
У члану 5. тачка 2. мења ое и гласи: 
„2) бродарац који је служио обавезни војни рок 

у Југословенској ратној морнарици и има три го-
дине пловадбеног стажа, од којих највише две го-
дине могу бити проведене на бродовима Југословен-
ска ратне или трговачке морнарице, и положени 
стручни испит за звање морнара." 

Члан 3. 
Члан 12. мења се и гласи: 

„Звање бродског мотористе стиче: 
1) бродарац који има пловидбени стаж од нај* 

мање шест година на пословима под мази вања и ру-
ковања мотором под надзором и положени стручни 
испит за звање бродског мотор исте; 

2) бродара** који у звању бродског ложача има 
пловидбени стаж од најмање две године »а посло-
вима подмазивања и руковања мотором под надзо-
ром и положени стручни испит за звање бродског 
мотори сте; 

3) бродарац који има стручно образовање ква-
лификованог радника металске струке (механичара 
или монтера мотора са унутрашњим сагоревање** 
или машинсбравара), пловидбени стаж од најмање 
шест месеци на пословима подмазивања и руковања 
мотором под надзором и положени стручни испит 
за звање бродског моторните." 

Члан 4. 
У члану 13. став 1. тачка 1. мења се и гласи: 
ј,1) бродара^ у звању бродског моторике или 

Управљача брода који има пловидбени стаж од нај-

мање три године на пословима бродског моториста или управљача брода и положени стручни испит за звање бродског стројовође;". 

Члан 5. 
У члану 1CL после речи: „морнара моториста 

додају се речи: „I класе". 
Члан 6. 

У члану 26. став 3. речи: „испитна комисија11 

замењују се речима: „орган управе код кога је обра-
зована испитна комисија". 

Члан 7. 
У члану 34. додаје се нови став 2, који гласи: 
„У пловидбени стаж прописан као услов за сти-

цање звања морнара, бродског ложача, бродског 
моторите, бродског стројовође, строј ара унутрашње 
пловидбе II класе и строј ара унутрашње пловидбе 
I класе, урачунава се и време проведено на бродо-
вима трговачке морнарице у вршењу послова одго-
вара ју Них звања у југословенској трговачкој мор-
нарици, и то: за звање морнара у трајању највише 
до две године, а за остала звања — у целини." 

Члан 8. 
У члану 35. став 3. брише се. 
Досадашњи став 4. постаје став 3. 

Члан 9. 
У члану 40. тачка 2. речи: „пет година" заме-

њују се речима: „три године". 

Члан 10. 
У члану 60. тачка 12. мења се и гласи: 
„12) морнар мотори ст II класе — управља пло-

вилом и мотором до 10 КС којим се врши превоз за 
сопствене потребе;" 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објавЈБиеању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Вр. 1203 

б. јула 1962. године 
Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Марин Цетинић, с. р. 
Секретар за рад, 

Џемал Биједић, с. р. 

505. 

На основу члана 324. став 4, члана 325. став 4. 
и члана 419. Закона о јавним службеницима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 
53/60, 52/61' и 31/62), у сагласности са Секретару атом 
Савезног извршног већа за савезни буџет и општу 
ултра ву, Секретаријат Савезног извршног већа за 
народно здравље и социјалну политику прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСЕБНИМ СТРУЧ-
НИМ ИСПИТИМА И КУРСОВИМА ЗА ДОКВАЛИ-

ФИКАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ СЛУЖБЕНИКА 
I 

Члан 1. 
У Правилнику о посебним стручним испитима 

и курсевима за доквалификацију здравствених слу-
жбеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/60) у члану 
15. .тачка 1. после текста под додаје се текст под 
е), који гласи: 

„е) рендген техничара: 
1) физику; 
2) рендген и радио-технику са начелима зашти-

те од зрачења; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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3) анатомију; 
4) основе патологије; 
5) хигијену; 
6) здравствену статистику;". 

Члан 2. 
После члана 41. додаје се нови члан 41а, који 

гласи: 
„Сл уџбеницима који имају завршену одговара-

јућу средњу медицинску школу, а раде на посло-
вима звања из члана 8. тачка 1. овог правилника у 
здравственим станицама или амбулантава које су 
основале привредне и друге организације или уста-
нове и службеницима који у медицинским школама 
раде као инструктори практичне наставе, републич-
ки савет за народно здравље може одобрити пола-
гање посебног стручног испита за признавање 
стручне спреме друге врсте, под условом да на тим 
пословима имају најмање осам година праксе и по-
ложени стручни испит. 

Службеницима који раде у органима управе 
надлежним за послове народног здравља, а имају 
завршену средњу медицинску школу и радили су 
на пословима звања из члана 8. тачка 1. овог пра-
вилника, републички савет за народно здравље мо-
же изузетно одобрити полагање посебног стручног 
испита за признање стручне спреме друге врсте ако 
на тим пословима имају најмање осам година прак-
се и ако су положили стручни испит." 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 105-491/1 
6. августа 1962. године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље 
и социјалну политику, 
Мома Марковић, с. р. 

506. 

На основу члана 4. став 1. под б) Уредбе о кон-
троли и промету вештачких ђубрива („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/47) и члана 10. одел*ак I под б) 
тачка 6. алинеја 1 Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56, 18/59 и 9/61), Се-
кретаријат Савезног извршног већа за жхљопривре-
ду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ИНСТИ-
ТУТА И ЗАВОДА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ АНАЛИЗУ 

УВЕЗЕНИХ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА 

1. У Наредби о одређивању института и завода 
Који ће вршити анализу увезених вештачких ђу-
брива („Службени лист ФНРЈ", бр. 14/61) у тачки 1. 
став 1. под 3 речи: „Институт за истраживање тла 
Пољопривредног факултета Свеучилиште у Загре-
бу" замењују се речима: „Институт за педологију и 
технологију тла Пољопривр ед ног факултета у За-
гребу". 

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

Бр. 06-1582/1 
6. августа 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

507. 

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 Југосл©венске пољопривредне банке до-
носи 

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

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

У Закључку о ближим условима под којима ће 
Југословенска пол>опривредна банка републичким и 
комуналним банкама из средстава Општег инвести-
ционог фонда одобравати кредите ради давања пу-
тем непосредне погодбе кредита непосредним кори-
сницима за инвестиције у шхљопривреди („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 26/62) у тачки 3. став 2. после 
речи: „аутоматске хранилице и појилице;" додају 
се речи: „уређаји за механизовану исхрану свиња 
(циклони, пужасти транспортери и приколице за 
пнеуматски истовар хр£не), авиони и хеликоптери;". 

О. бр. 164 
3. августа 1962. године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
Потттредседник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Бранко Карановић, е. р. Салтир Лугански, с. р. 

508. 

На основу члана 82. тачка 7. и члана 96. тачка 
4. Закона о организацији Југословенеких пошта, 
телеграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр 
50/60), Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ ТЕЧАЈА ПРИГОДНИХ ПО-
ШТАНСКИХ МАРАКА ИЗДАТИХ У 1961. ГОДИНИ 

1. Све пригодне поштанске марке издате у 1961. 
години повлаче се из течаја е тим да се њима могу 
франкирати поштанске пошиљке до 31. децембра 
1962. године закључно. 

2. По овом решењу почев од 1. јануара 1963. го-
дине престају да важе за франкирање поштанских 
пошиљака следећа издања пригодних поштанских 
марака: 

1) пригодна поштанска марка поводом одржа-
вања Међ ун аро дп е конференције о нуклеарној елек-
троници у Београду, од 25 динара, пуштена у течај 
Решењем о пуштању у течај пригодне поштанске 
марке поводом одржавања Међународне конфет>ен-
доје о нуклеарној електроници у Београду („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/61); 

2) пригодне поштанске марке е мотивима из ју-
гословенско флоре, од 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 80 и 
100 динара, пуштене у течај Решењем о пуштању 
у течај четврте серије пригодних поштанских ма-
рака е мотивима из југословенско флоре („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 17/61); 
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3) пригодне поштанске марке поводом прославе 
двадесетогодишн>ице народног устанка у Југосла-
в и ј а од 15, 20, 25, ©0 и 100 динара и спомен-блок од 
500 динара, пуштене у течај Решењем о пуштању 
у течај пригодних поштанских марака поводом про-
славе двадесетогодишњице народног устанка у Ју-
гославија („Службени лист ФНРЈ", бр. 25/61); 

4) пригодне поштанске марке поводом одржа-
вања Конференције шефова држава и влада ван-
блоковских земаља у Београду, од 25, 50, 250 и 500 
динара и спомен-блок од 1000 динара, пуштене у 
течај Решењем о пуштању у течај пригодних по-
штанских марака поводом одржавања Конферен-
ције шефова држава и влада ванблоковских зема-
ља у Београду („Службени лист ФНРЈ", бр. 34/61); 

5) пригодна поштанска марка поводом одржа-
вања Међународног конгреса византолог у Охриду, 
од 25 динара, пуштена у течај Решењем о пуштању 
у течај пригодне поштанске марке поводом одржа-
вања Међународног конгреса византолог у Охриду 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 34/61); 

6) пригодне поштанске марке е мотивима из ју-
гословенског фолклора, од 15, 25, 30, 50, 65 и 100 ди-
нара, пуштене у течај Решењем о пуштању у течај 
друге серије пригодних марака е мотивима из југо-
словенска фолклора („Службени лист ФНРЈ", бр. 
44/61); 

7) пригодна поштанска марка поводом прославе 
стогодишњице херцеговачког устанка, од 25 динара, 
пуштена у течај Решењем о пуштању у течај при-
годне поштанске марке поводом стогодишњи^ хер-
цеговачког устанка („Службени лист ФНРЈ", бр. 
44/61); 

8) пригодна поштанска марка поводом прославе 
двадесетогодишњице Ју гос ловен оке народне армије, 
од 25 динара, пуштена у течај Решењем о пуштању 
у течај пригодне поштанске марке поводом просла-
ве двадесетогодишњице Југословенске народне ар-
мије („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/61); 

9) пригодна поштанска марка у спомен браћи 
Миладиновцима, од 25 динара, пуштена у течај Ре-
шењем о пуштању у течај пригодне поштанске мар-
ке у спомен браћи Миладиновцима, представницима 
македонског препорода и поводом стогодишњице из-
дања првог зборника македонских народних песама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 50/61). 

Бр. 01-9930/1 
26. јула 1962. године 

Београд 
Заједница Југословенска пошта, телеграфа 

'и телефона 
Заменик 

Генералног директора, 
Владимир Шеик, с. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НД РОАН ИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 24. од 21. јуна 1962. го-
дине објављује: 

Уредбу о стављању ван снаге Уредбе о шумар-
ско ј инспекцији; 

Одлуку о одређивању броја студената који ће 
се у школској години 1962/1963 примити на Факул-
тет политичких наука у Загребу и Академији ли-
ковних уметности у Загребу; 

Одлуку о издвајању појединих места из састава 
једне општине и припајању другој општини; 

Одлуку о измени Одлуке о Серум заводу Кали-
н о в и ќ у Калиновици. 

У броју 25. од 28. јуна 1962. године објављују: 
Уредбу о укидању Дирекције за друмове На-

родне Републике Хрватске; 
Решење о оснивању Дома народног здравља у. 

Белом Манастиру. 
У броју 26. од 5. јула 1962. године објављују: 
Правила о располагању средствима заједнички* 

резерви привредних организација. 
У броју 27. од 11. јула 1962. године објављују: 
Закон о изменама у подручјима општина и сре-

зова у Народној Републици Хрватској; 
Уредбу о измени Уредбе о Старословенском ин-

ституту у Загребу; 
Одлуку о утврђивању стопа доприноса за соци-

јално осигурање за поједине гране осигурања; 
Одлуку о припајању Климатског лечилишта 

Фужине Државног секретаријата за унутрашње по-
слове Народне Републике Хрватске Климатском ле-
чи лишту Плешивица Државног секретаријата за 
унутрашње послове Народне Републике Хрватске; 

Одлуку о Климатском лечилишту Плешивица 
Државног секретаријата за унутрашње послове На-
родне Републике Хрватске; 

Одлуку о одређивању брк)ја студената који ће 
се у школској години 1962/1963 примити у Вишу сто-
матолошку школу у Ријеци; 

Одлуку о утврђивању услова за оснивање ко-
муналне заједнице социјалног осигурања радника. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 19. од 9. јуна 1962. године објављује: 

Решење о раописивању допунских избора за 
посланика Републичког већа Народне скупштине 
НРС у 40. и 71. изборном срезу; 

Решење о расписивању допунских избора за 
посланика Већа произвођача Народне скупштине 
НРС у 50. изборном срезу у групи индустрије, трго-
вине и занатства; 

Решење о изменама Решења о именовању из-
борних комисија за избор народних посланика за 
Народну скупштину Народне Републике Словеније. 

У броју 20. од 14. јуна 1962. године објављује: 
Уредбу о Комисији НРС за спољно трговинску 

делатност; 
Уредбу о Музеју народне револуције; 
Уредбу о изменама Уредбе о оснивању Инсти-

тута за историју радничког покрета; 
Одлуку о укидању неких одредаба Извршног 

већа; 
Одлуку о одређивању броја чланова Управног 

одбора Привредне коморе НРС; 
Одлуку о завођењу посебног додатка на алимен-

тације бабица у 1962, години; 
Решење о оснивању Клиничке болнице за де-

чије болести; 
Решење о потврди Статута Више стоматолошке 

школе у Марибору; 
Решење о разрешењу и именовању председника 

и чланова Комисије НРС за спољнотрговинску де-
латност; 

Решење о именовању председника, чланова, за-
меника и секретара Дисциплинског суда НР Слове-
није и Вишег дисциплниског суда НР Словеније; 

Решење о именовању председника и чланова 
ликвидационо комисије за ликвид аци ју Управе си-
лоса и складишта НРС; 

Решење о разрешењу и именовању генералног 
директора Опште привредне банке НР Словеније; 

Решење о именовању чланова Савета Више еко-
номско-комер ци јалне школе у Марибору; 

Решење о именовању чланова Савета Више 
правне школе у Марибору; 

Решење о саставу Савета „Електроинститута* 
— института за електропривреду и електроинду-
стрију; 
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Решење о саставу Савета Хемијског института 
Бориса Кидрича; 

Рјешење о саставу Савета Института за турбин-
ске машине; 

Решење о именовању чланова Савета Водогра-
ђевне лабораторијо. 

У броју 21. од 21. јуна 1962. године објављује: 
Закон о допуни Закона о Буџету Народне Репу-

блике Словеније (Републичком буџету) за 1962. го-
дину; 

Закон о изменама и допунама Закона о орга-
нима управе у Народној Републици Словенији; 

Закон о Вишој школи за здравствен раднике 
у Љубљани; 

Одлуку о продужењу мандата управних одбора 
фондова за здравствено осигурање пољопривредних 
произвођача; 

Одлуку о ослобађању и ива лидски х наставних 
радионица за глуву омладину од плаћања допри-
носа буџетима из личног дохотка радника који при-
пада Народној Републици Словенији за 1962. го-
дину; 

Одлуку о разрешењу и избору председника На-
родне скупштине НР Словеније; 

Одлуку о разрешењу и избору председника и 
неких чланова Извршног већа Народне скупштине 
НРС; 

Одлуку о избору члана Одбора за организацију 
власти и управу Републичког Већа Народне скуп-
штине НР Словеније; 

Одлуку о избору члана Одбора за друштвену 
контролу Народне скупштине НР Словеније; 

Одлуку о избору члана Комисије за народне 
одборе Народне скупштине НР Словеније; 

Одлуку о разрешењу судије Вишег привредног 
суда НРС и о избору судије Врховног суда НРС; 

Одлуку о избору члана Савета Адвокатске ко-
море Словеније кога бира Народна скупштина НРС; 

Одлуку о ограничењу потрошње Буџета Народ-
не Републике Словеније (Републичког буџета) за 
1962. годину; 

Решење о разрешењу и именовању старешина 
неких републичких органа и савета; 

Решење о саставу одбора Извршног већа Народ- * 
не скупштине НР Словеније; 

Решење о разрешењу и именовању председника 
Комисије за службениче послове НРС; 

Решење о разрешењу и именовању председника 
Управног одбора Фонда НРС за неоривредне инве-
стиције и председника Управног одбора Републич-
ког резервног фонда за потребе привредних органи-
зација НРС; 

Решење о именовању помоћника секретара у 
Секретари јату Извршног већа за буџет и општу 
управу; 

Наредбу о маржама у трговини на велико. 
! У броју 22. од 28. јуна Г962. године Објављује: 

, Одлуку о снижењу цена здравствених услуга и 
о условима под којима се могу ревидирати цене 
које су важиле на дан 31. децембра 19<61. године; 

Упутство о општим мерилима за расподелу до-
хотка самосталних установа; 

Решење о именовању помоћника секретара Се-
кретаријата Извршног већа за трговину и туризам; 

Решење о именовању помоћника секретара Се-
кретаријата Извршног већа за буџет и општу у-
ирав-у. 

Еешеље о измени састава Савета НРС за струч-
но образовање; 

Решење о именовању председника и потпред-
седника Републичке привредне коморе; 

Решење о именовању чланова Савета Више 
школе за социјалне раднике у Љубљани; 

Решење о' именовању чланова Савета Више 
управне школе у Љубљани; 

Решење о именовању чланова музејских савета; 
Решење о именовању чланова музејског савета 

Музеја народне револуције; 

Упутство о документации коју састављају са-
мосталне установе у вези са расподелом чистог при-
хода. 

У броју 23. од 3. јула 1962. године објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-

низацији и раду Извршног већа Народне скупштине 
НРС; 

Правилник о минималним условима за уређење 
и рад природних лечилишта; 

Објаву Републичке изборне комисије НРС о по-
тврди кандидатуре за допунске изборе посланика 
Народне скупштине НРС. 

У броју 24. од 12. јула 1962. године објављује: 
Решење о преношењу права и дужности уки-

нуте Управе за друмове НРС на Фонд за друмове 
НРС.. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
• Херцегових" у броју 24. од 18. јуна 1962. године 

објављује: 
Наредбу о одређивању установа које ће надзи-

рати производњу воћног и лоз ног садног материјала 
који се ставља у промет; 

Програм стручног дела испита за стицање сте-
пена стручног образовања висококвалификованог 
радника дуванске струке; 

Програм стручног дела испита за стицање сте-
пена стручног образовања квалификованог радника 
дуванске струке; 

Решење о допуни Решења о постављењу стал-
них судских вештака на подручју НР БиХ за 1*962. 
годину; 

Исправку Закона о допунским средствима, сред-
ствима заједничког фонда и о установама завода за 
загаошљавање радника. 

У броју 25. од 29. јуна 1962. године објављује: 
Закон о укидању појединих општина; 
Закон о изменама и допунама Закона о органи-

ма управе у Народној Републици Босни" и Херце-
говини; 

Одлуку о посебним обавезним резервама фон-
дова; 

Одлуку о изменама Одлуке о посланичким нак-
надама и платама за сталне функције народних по-
сланика Народне скупштине НР БиХ; 

Уредбу о укидању Зубарске школе у Сарајеву; 
Одлуку о снижењу и о условима под којима се 

могу ревидирати цене услуга здравствених уста-
нова у 1962. години; 

Одлуку о изменама Одлуке о границама општи-
на на територији Народне Републике Босне и Хер-
цегових. 

У броју 26. од 6. јула 1962. године објављује: 
Закон о престанку рада Високе техничке шко-

ле машинске струке у Сарајеву; 
Закон о Републичком фонду за унапредување 

културних делатности;. 
Закон о Републичке^ фонду вода; 
Одлуку о овлашћењу Извршног већа НР ВиХ за 

давање дозволе за коришћење дела издвојених 
средстава посебне буџетске резерве у. 1962. години; 

Одлуку о давању сагласности на Финансијски 
план Републичког друштвеног фонда за школство 
за 1962. годину; 

Одлуку о давању сагласности на завршни рачун 
Републичког друштвеног фонда за школство за 1961. 
годину; 

Одлуку о потврди Статута Привредне банке 
НР БиХ; 

Одлуку о разрешењу чланова Извршног већа 
НР БиХ; 

Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Одлуку о примању до знања престанка мандата 

народног посланика; 
Одлуку о измени Одлуке о оквирима за утвр-

ђивање накнаде трошкова* и изгубл>ене зараде од-
борницима, члановима савета и управних комисија 
народних одбора; 
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Правилник о условима за оснивање гимназија 
и учитељевих школа; 

Решење о именовању председника и члана Ре-
публичког вишег дисциплинског суда; 

Решење о именовању председника и члана Ре-
публичког дисциплинског суда; 

Решење о именовању председника и чланова 
Вишег дисциплинског суда за наставнике и сарад-
нике високошколских установа које нису у саставу 
Универзитета у Сарајеву; 

Решење о именовању председника и чланова 
Републичке комисије за преглед филмова; 

Исправку Упутства о примени Правилника о 
полагању стручног испита у техничким и другим 
стручним школама за привреду и јавне службе; 

Исправку Правилника о полагању завршног 
испита у техничким и другим стручним школа* т 
за привреду и јавне службе. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
- МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 18. од 18. јуна 1962. године објављује: 

Решење о разрешењу досадашњих чланова Ви-
шег дисциплинског суда при Извршном већу име-
новању нових чланова; 

Решење о разрешењу досадашњих чланова дис-
циплинског суда при Извршном већу и именовању 
нових чланова; 

Упутство о спровођењу Уредбе о мерилима за 
расподелу прихода за путеве од бензина и плин-
ског уља; 

II конкурс за давање инвестиционих кредита за 
учешће из средстава Републичког инвестиционог 
фонда за потребе занатства у 1962. години; 

III конкурс за давање инвестиционих кредита 
из средстава Републичког инвестиционог фонда за 
трговину, угоститељство и туризам у 1962. години; 

IV конкурс за давање инвестиционих кредита 
из Републичког инвестиционог фонда за потребе 
саобраћаја у 1962. години. 

V броју 19. од 25. јуна 1962. године објављује: 
Одлуку о посебном доприносу за здравствено 

осигурање; 
Одлуку о спровођењу обавезног здравственог 

реосигурања. 
У броју 20. од 30. јуна 1962. године објављује: 
Одлуку о броју студената који се могу уписати 

на поједине фекултете Универзитета у Скопљу; 
Решење о изменама и допунама Решења о осни-

вању Управе за националне паркове и ловишта у 
Скопљу; 

, Решење о именовању чланова Савета Институ-
ту за националну историју; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о организацији и раду Геодетске управе Народне 
Републике Македоније. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне-Републике Црне Горе" 
У броју 12. од 5. јуна 1962. године објављује: 

Одлуку о измени Одлуке о посебном додатку и 
додатку према ефекту рада службеника ветеринар-
е н струке запослених у ветерииарству и ветери-
нарским установама; 

Одлуку о преношењу права и дужности оснива-
ча према Болници за туберкулозу плућа у Андри-
јевици на Народни одбор општине Иванград; 

Решење о допуни Решења о оснивању Завода 
за заштиту природе Народне Републике Црне Горе; 

- Наредбу о одређивању н а ј н у ж н и ј у материјал-
них расхода за чију се исплату одобрава коришће-
ње средстава општина пре регулисања буџетских 
обавеза; 

Наредбу о начину и условима остваривања 
накнаде за повластице у аутобуском саобраћају. 

У броју 13. од 15. јуна 1962. године објављује: 
Одлуку о висини накнаде за експроприсано по-

љопривредно земљиште за 1962. годину на терито-
рији Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о одређивању ваздухопловних приста-
ништа за унутрашњи јавни ваздушни саобраћај; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о стицању степена стручног образовања радника 
оспособљених на практичном раду; 

Упутство о условима за стицање степена струч-
ног образовања квалификованог и висококвалифи-
кованог возача моторних возила оспособљених на 
практичном раду. 

У броју 14. од 25. јуна 1962. године објављује: 
Одлуку о одређивању средстава за измирење 

неизмирених буџетских обавеза општина; 
Правилник о катастру експлоатационих поља; 
Решење о образовању шумскопривредних под-

ручја. 
У броју 15. од 30. јуна 1962. године објављује: 
Правилник о организацији и вршењу надзора 

над стручним радом здравствених установа, лекара 
и других здравствених радника. 

У броју 16. од 10. јула 1962. године објављује: 
Правилник за спровођење Закона о превозу у 

друмском саобраћају; 
Одлуку о мерилима и начину разврставања о-

сигураника — занатлија у осигураничке разреде. 

С А Д Р Ж А Ј 
'Страна 

502. Правилник о службеном оделу службе-
ника царинске службе — — — — — 661 

503. Правилник о условима за регистрацију 
организација које се баве израдом инве-
стиционе техничке документације — — 663 

504. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о стицању и признавању звања 
чланова подаде пловила унутрашње пло-
видбе — — — — — — — — — 664 

505. Правилник о допуннЈЈравилника о посеб-
ним стручним испитима и курсевима за 
доквалификацију здравствених службе-
ника — — — — — — — — — 664 

506. Наредба о измени Наредбе о одређивању 
института и завода који ће вршити ана-
лизу увезених вештачких ђубрива — — 665 

507. Закључак о допуни Закључка о ближим 
условима под којима ће Југословенска по-
љопривредна банка републичким и кому-
налним банкама из средстава Општег ин-
вестиционог фонда одобравати »редите 
ради давања путем непосредне погодбе 
кредита непосредним корисницима за ин-
вестиције у пољопривреди — — — — 665 

508. Решење о повлачењу из течаја пригодних 
поштанских марака издатих у 1961. го-
дини — — — — — — — — — 665 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 


