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На основу члана 74. Закона о патентима и те-
хничким унапређењима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 44/60) и члана 7. став 3. Уредбе о организацији 
Државног секретаријата за послове народне одбра-
не („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/5-8 и 20/61), Др-
жавни секретаријат за послове народне одбране 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРОНАЛАСЦИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НА-
РОДНУ ОДБРАНУ И О ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ ПАТЕНАТА ЗА ТЕ ПРОНАЛАСКЕ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Проналасци који се односе на народну одбрану 

су следећи: 
A. оружје, борбена оруђа и возила: 
1) пиштољи и аутомати; 
2) пушке, пушкомитраљези и митраљези, осим 

ловачких и ваздушних пушака; 
3) тромблони, минобацачи и пламенобацачи; 
4) артиљеријска оруђа; 
5) хладно оружје; 
6) тенкови, самоходиа оруђа, оклопни аутомоби-

ли, оклопни транспортери, амфибијска возила, 
оклопна железничка возила и кола; 

7) уређаји за избацивање бојевих ракета, тор-
педа и бомби и катапулти, сем авионских; 

8) пригушивачи пламена и звука при гађању из 
ватреног оружја односно оруђа; 

Б. средства за ори јенг аци ју, осматрање, ниша-
њење и управљање ватром: , 

1) нишанске справе за све врсте оружја и бор-
бених оруђа; 

2) даљиномери и даљиновисомери; 
3) звукометријска опрема; 
4) инфрацрвени (IC) уређаји; 
5) радио-гониометри; 
6) радарско-рачунарска средства за осматрање, 

извиђање, навођење и нишањење; 
7) остали инструменти за оријентацију, осматра-

ње, извиђање и управљање ватром; 

B. муниција и експлозивна средства: 
1) барути, есплозиви, запаљиве димне и светле-

ће масе. и друге пиротехничке материје — арти-
фиције; 

2) муниција: бојева, школска, маневарске, опит-
на и вежбовиа, за сва борбена оружја и оруђа: 

3) ракете и вођени пројектили; 
4) све врсте мина; 
5) све врсте бомби; 
6) све врсте торпеда; 

Г. војноинжењеријска средства: 
1) специјална средства (конструкције, инстала-

ције, уређаји, материјали и опрема намењени за за -
штиту људства, материјалних средстава и објеката 
од дејства ратних средстава); 

2) запрежна средства и опрема; 
3) средства за постављање, паљење, откривање, 

уклањање и уништавање мина; 
4) средства и опрема за маскирање; 
5) специјални војни мостови (расклапајући, пре-

носни и сл.); 

Д. атомско-биологико-хемијска средства: 
1) специјална средства за заштиту људи, живо-

тиња, хране, воде, материјалних средстава и обје-
ката од атомских, биолошких и хемијских сред-
става; 

2) специјална средства за откривање, мерење и 
идентифиховање врста радиолошког зрачења, био-
агенса и бојних отрова; 

3) прибор и уређаји за неутралисање и откла-
њање радиолошке, биолошке и хемијске затрова-
ности (АВН-д еконтаминациј а); 

Ђ. ваздухопловна и космичка средства: 
1) све врсте ваздухоплова и космичких лети-

лица; 
2) све врсте ваздухопловних и космичких ин-

стр умената, уређаја и опреме; 
3) средства за катапултирање, заустављан^, по-

летање и пренос ваздухоплова и космичких лети-
лица ; 

4) летачка опрема, падобрани, средства за ба-
цање терета из ваздуха и за спасавање летача; 

Е. пловна средства: 
1) ратни бродови; 
2) бродови и пловна средства за специјалне вој-

не намене; 
3) опрема и наоружање средстава наведених 

под 1 и 2 у овој групи; 
4) специјална лучка опрема за војне сврхе; 
Ж . средства за везу и електронски уређаји: 
1) уређаји за радио и радарска ометања и за 

заштиту од радио-сметњи; 
2) криптографска средства; 
3) специјални војни телекомуникациски уређа-

ји (уређаји за шифрирање говора и писаног текста 
и уређаји за прислушкивање); 

4) уређаји за телекомандоаање ракетама, вазду-
хопловима, космичким летелицама, борбеним и не-
борбеним возилима; 

3. моторна средства: 
1) моторна возила за специјалне војне намене; 
2) направе и средства за олакшано управљање 

мотооним возилима ноћу без видљивог осветљења; 
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3) пнеуматика — сигурна против дејства ватре-
ног оружја односно оруђа; 

4) средства и уређаји за ратне светлосне сигна-
ле и друга помоћна средства за регулисање кретања 
копнених моторних средстава у свим метеороло-
шки]^ теренским и временским условима; 

5) ракетни мотори и погонске смеше за њих; 
6) заштитна средства за моторе и њихове разне 

елементе у условима газа преко водених површина; 
И. интендантскаt санитетска и ветеринарска 

средства: 
специјална интендант ска, санитетска и ветери-

нарска средства и опрема, намењени искључиво или 
претежно за војне сврхе; 

Ј. помоћне направе за војну обуку: 
учила, уређаји и мете за војну обуку у каби-

нету, на стрелишту или на полигону. 

Члан 2. 
Ако Управа за патенте нађе да се неки њој 

пријављени проналазак, по својим техничким осо-
бинама и претежној намени, односи на народну од-
брану, а није наведен у члану 1. овог правилника, 
доставиће пријаву тог проналаска Државном секре-
т а р у ату за послове народне одбране. 

И лице које сматра да проналазак који намерава 
пријавити испуњава услове из става 1. овог члана, 
доставиће пријаву таквог проналаска Државном се-
кретари јату за послове народне одбране. 

Члан 3. 
На поступак за издавање патената за поверл>иве 

проналаске који се односе на народну одбрану, а 
који су чланом 71. Закона о патентима и технич-
ким унапређењима стављени у надлежност Држав-
ног секретаријата за послове народне одбране, при-
мењују се, поред одредаба тог закона, и одредбе 
овог правилника. 

Члан 4. 
Издавање патената и друге послове из области 

заштите п р о н а л а з а к за које је надлежна Управа 
за патенте, у погледу поверљивих п р о н а л а з а к који 
се односе на народну одбрану врши Државни секре-
таријат за послове народне одбране — Управа за 
војнотехничка истраживања. 

Члан 5. 
Управа за војнотехничка истра живања затра-

жиће, по потреби, од Управе за патенте, других ор-
гана државне управе, установа или организација, 
као и од појединих стручњака, стручно мишљење 
о теме да ли пријављени поверљиви проналазак 
који се односи на народну одбрану испуњава опште 
услове за добивање патента. 

Орган, организација, установа и поједини струч-
њаци од којих је тражено стручно мишљење дужни 
су обезбедити чување т а ј н о с т проналаска. 

II. ПРОНАЛАСЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НАРОД-
НУ ОДБРАНУ СТВОРЕНИ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Члан 6. 
Проналасци који се односе ва народну одбрану, 

а створени су у јединицама и установама Југосло-
в е н а е народне армије сматрају се, у смислу За -
кона о патентима и техничким унаггређењима, про-
наласцима створеним у организацијама. 

Члан 7. 
Државни секретаријат за послове народне од-

бране врши права и обавезе организације у којој 

је проналазак створен (чл. 35. до 43. Закона о па-
тентима и техничким унапређењима) ?а све прона-
ласке који се односе на народну одбрану, а који 
су створени у јединицама и установама Југословен-
о в народне армије. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране води регистар свих п р о н а л а з а к за које је 
добио патент. 

III. ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТЕНАТА ЗА 
ПРОНАЛАСКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НАРОДНУ 

ОДБРАНУ 
1. Пријава 

Члан 8. 
Поступак за издавање патената за проналаске 

који се односе на народну одбрану покреће се на 
основу писмене пријаве која се подноси Управи за 
војнотехничка истраживања. 

Југословенски држављани који бораве у ино-
странству подносе пријаву југословенском коезу-
ларном представништву, а ако овога нема — дипло-
м а тек ом представништву које врши конзуларне 
послове. 

Члан 9. 
Решење којим се потпуно или делимично усваја 

захтев за издавање патента за поверљиви прона-
лазак који се односи на народну одбрану, не објав-
љује се. 

2. Упис у поверљиви регистар 
Члан 10. 

Кад решење о издавању патента за поверљиви 
проналазак који се односи на народну одбрану по-
стане правоснажно, патент се уписује у поверљиви 
регистар, а подносиоцу пријаве издаје се патентна 
исправа, чији облик и садржину прописује Управа 
за војнотехничка истраживања. 

Ако има више носилаца патента, сваком од њих 
се издаје патентна исправа у којој су назначени 
сви носиоци патента. 

О свим регистрованим патентима Управа за 
војнотехничха истраживања писмено ће обавестити 
заинтересоване органе Југословенско народне ар-
мије. 

Члан 11. 
Регистар поверљивих п р о н а л а з а к који се од-

носе на народну одбрану води Управа за војнотех-
ничка истраживања. 

Овај регистар је Тајан. 
Преглед овог регистра дозвољен је само лицима 

која су за то овлашћена е обзиром на њихову слу-
жбену дужност, а другим лицима — ако за то до-
бију писмено одобрење начелника Управе за војно-
техничка истраживања. 

IV. ПОНИШТАЈ ПАТЕНАТА 
Члан 12. 

Захтев за поништај патента, у смислу члана 65. 
Закона о патентима и техничким унапређењима), 
подноси се Управи за војеотехничка истраживања. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Захтев за претварање проналазачког сведочан-
ства у патент, у смислу члана 105. Закона о патен-
тима и техничким уна пр е ђе њим а, подноси се у 
погледу п р о н а л а з а к који се односе на народну 
одбрану Управи за војнотехничка истраживања. 

Јреда, 4. април 1962. 
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Члан 14. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стају да важе: Упутство за поступак испитивања, 
заштите и искоришћавања проналазак^ и технич-
ких усавршена који се односе на народну одбрану 
(Прилог бр. 3/50 „Службеног листа ФНРЈ") и Б л и ж а 
упутства о поступку, накнадама, наградама и повла-
стицама за проналаске и техничка усавршена који 
се односе на народну одбрану (Пов. бр. 50 од 3. 
јануара 1951. године). 

Члан 15. 
0 * а ј правилник ступа на снагу осмог дана по 

објавл>ивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

' Р. в. п. бр. 20 
23. марта 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове народне одбране 
генерал армије, 

Иван Гошњак, с. р. 

170. 

На основу члана 88. став 2. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
у вези оа тачком 1. Одлуке о прегледу завршног ра -
чуна државних органа, самосталних установа и фон-
дова („Службени лист ФНРЈ", бр. 11/62), савезни 
Државни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОСТАВЉАЊУ НА ПРЕГЛЕД ЗАВРШНОГ РА-

ЧУНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПОЛИТИЧКОТЕ-
РИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА И ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА И 
ФОНДОВА 

1. Достављање еа преглед завршног рачуна за 
1961. годину о извршењу буџета политичкотеритори-
јалних јединица, завршног рачуна самосталних 
установа на које се не примењују прописи за при-
вредне организације и, завршног рачуна фондова 
политичкотериторијалних јединица и друштвених 
фондова^ и доношење решења о и с п р а в н о с т тих 
завршних рачуна извршиће се по одредбама ове 
наредбе. 

2. Предлози завршног рачуна за 1961. годину које 
доносе представнички органи политичкотеритори-
јалних јединица достављају се Служби друштвеног 
књиговодства, и то: 

1) предлози завршног рачуна друштвених инве-
стиционих фондова — до 30. априла 1962. године; 

2) предлози завршног рачуна о извршењу бу-
џета пол итичкотеритори ј ал них јединица, као и њи-
хових фондова који немају посебне органе управ-
љања — у року од 10 дана од дана усвајања пред-
лога. 

3. Завршни рачун за 1961. годину, донет од стра-
не одговарајућег органа управљања, доставља се 
Служби друштвеног књиговодства на преглед, и то: 

1) завршни рачун самосталних установа које не 
утврђују и не распоређују укупан приход и доходак 
по прописима за привредне организације — до 15, 
априла 1962. године; 

2) завршни рачун фондова политичкотеритори-
јалних јединица основаних по чл. 106. до 126. Закона 
о буџетима и финансирању самосталних установа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61 и 52/61), 
који имају статус правиот лица и савоје посебне ор-

гане управљања, као и фондова за стамбену изград-
њу и друштвених фондова за школство — до 30, 
априла 1962. године. 

4. Предлози завршног рачуна из тачке 2. ове 
наредбе и донети завршни рачун из тачке 3. ове 
наредбе достављају се на преглед Служби друштве-
ног књиговодства у филијали Народне банке код 
које се извршава буџет, односно код које се воде 
средства фонда, односно на чијем је подручју седи-
ште самосталне установе. 

5. Служба друштвеног књиговодства по извр-
шеном прегледу завршног рачуна односно предлога 
завршног рачуна доноси решење у смислу члана 
42. Закона о друштвеном књиговодству („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 43/59) и доставља га органу 
управљања који је завршни рачун донео и одгова-
рајућем органу управе надлежном за .послове ф и -
нансија, односно органу који је утврдио предлог 
завршног рачуна, преко органа управе надлежног 
за послове финансија. 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-8330/1 
27. марта 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев* е. pw 

171. 

На основу члана 17. у вези са чланом 13. Закона 
о удружењима, зборовима и другим јавним скупо-
вима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46 и 29/47), 
савезни Државни секретаријат за унутрашње по-
слове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА 
УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧ-

КОГ РАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава се оснивање и рад Савеза удружења 
бораца народноослободилачког рата Југослав^ е, 
према Статуту усвојеном на Конгресу одржаном 30. 
јуна, 1. и 2. јула 1961. године у Београду. 

У Савез удружења бораца народноослободилач-
ког рата Ј у г о с л в и ј е удружују се Савез бораца на-
родноослобод<илачког рата Југослава је, Савез ратних 
војних инвалида Југославије и Удружење резервних 
официра и подофицира Ју гос л авије. 

С т и ш т е Савеза је у Београду, а делатност Са-
веза се простире на целу територију Југославија 

Бр. II/3-2183/1 
15. марта 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

172. 
На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандард из аци ју до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКА СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ПРЕСЕКА РУДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизације доносе се следећи југословенски стан-
дарда: 
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Пресеци рудничких просторија: 
Ходници трапезастог облика, са 1 

колосеком, без локомотивске вуче — JUS B.Z0.201 
Ходници трапезастог облика, оа 2 

колосека, без локомотивске вуче — JUS B.Z0.202 
Ходници са ниским сводом, оа 1 

колосеком, без локомотивске вуче — JUS B.Z0.203 
Ходници са ниским сводом, са 2 

колосека, без локомотиве^ вуче — JUS B.Z0.204 
Ходници трапезастог облика, са 1 

колосеком, са локомотивском вучом JUS B.Z0.221 
Ходници трапезастог облика, са 2 

колосека, са локомотивском вучом — JUS B.Z0.222 
Ходници са ниским сводом, са 1 

колосеком, са локомотивском вучом — JUS B.Z0.223 
Ходници са ниским сводом, са 2 

колосека, са локомотивском вучом — JUS B.Z0.224 
Јамске локомотиве за руднички 

транспорт. Габаритна мере — — — JUS P.S9.101 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. ОЕОГ ре-

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

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

Бр. 03-1830 
15. марта 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

174. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
16/60), Југословенски завод за ста нд ардизаци ј у до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-
СТИ ПРОИЗВОДЊЕ ТЕЧНИХ НАФТЕНИХ ГАСОВА 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Течни нафтни гас. Пропан — — — JUS В.Н2.130 
Течни нафтни гас. Бутан — — — JUS В.Н2.132 
Течни нафтни гас. Пропан-бутан 

(смеша) — — — — — — — JUS В.Н2.134 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Ју ^ с л о в е н -
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 15. маја 1962. 
године. 

Бр. 08-2057 
26. марта 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

173. 
На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима (, Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стаидардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ВАТРОСТАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дозацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 
Ватростални материјал: 

Силика-опеке за сводове елек-
тролучних пећи. Опеке за сводове — JUS B.D6.560 

Силика-опеке за сводове електро-
лучних пећи. Опеке за прстенове око « 
електрода, ознаке D1 и D2 — — — JUS B.D6.561 

Силика-опеке за сводове електро-
лучних пећи. Опеке за прстенове око 
електрода, ознаке D3 и D4 — — — JUS B.D6.562 

Силика-опеке за сводове електро-
лучних пећи. Опеке за прстенове око 
електрода, ознаке D5 и D6 — — — JUS B.D6 563 

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

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

Бр. 03-1831 
15. марта 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за станд ардозациј у, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р 

175. 
На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
1G/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ПРОИЗВОДЊЕ СТАКЛЕНЕ И МЕТАЛНЕ 
АМБАЛАЖЕ 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Стаклене боце. Боце за пиво — — J U S В.Е6.020 
Стаклене боце. Боца за вермут са 

грлом е навој ем — — — — — J U S В.Е6.024 
Стаклене боце. Боце за млеко — — J U S В.Е6.030 
Стаклене боце. Боце за стерилизова-

но млеко — — — — — — JUS В.Е6.031 
Стаклене боце. Боца за кисело мле-

ко и јогурт — — — — — — J U S В.Е6.032 
Стаклене боце. Медицинске боце, ци-

линдричне, са пирамидним пре-
лазом и грлом за затварање плу-
таним запушачима — — — — JUS В.Е6.036 

Стаклене боце. Боца за вештачка без-
алкохолна пића — — — — — JUS В.Е6.037 

Стакленка цилиндричниот облика за 
паковање конзервисаног воћа и 
поврћа (називиа запремина 800 ml) JUS В.Е6.050 

Стакленик цилиндрично? облика за 
паковање конзервисаног воћа и 
поврћа (набавна запремина 580 ml) J U S В.Е6.051' 

Стакленка цилиндричног облика за 
паковање конзервисаног воћа и 
поврћа (иазивна запремина 370 ml) JUS В.Е6.052 

С т а м е н к а цилиндрично? облика за 
паковање конзервирано!* воћа и 
поврћа (називна Запремина 250 ml) J U S В.Е6.053 



Среда, 4. април 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЗ Број 14 — Страна 241 

Стаклене боце. Грло за крунски за -
тваран — — — — — — — J U S В.Е6.100 

Стаклене боце. Грло са навојем — — J U S В.Е6.103 
Стаклене боце. Грло за затвараше алу-

минијумским затварачом. Тип А J U S В.Е6 104 
Стакленке. Грла за затвараше алуми-

нијумским затвараната — — — J U S В.Е6.105 
Стаклене боце. Грло за затварање 

алуминијумски^! затварачом. 
Тип В — — — — — — — J U S В.Е6.106 

Крунски затварач за боце — — — J U S M.Z2.900 
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 стандарда из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 15. ма ја 1%2. 
године. 

Бр . 08-2058 
26. марта 1962. године 

Београд, 
Директор 

4 Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

176. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. и члана 29. став 1. 
Закона о југословенска ! стандардима („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 16/60), Југословенски завод за стан-
дардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ТРАКТОРА 
1. Престаје да в а ж и следећи југословенски стан-

дард: 
Утврђивање ношених оруђа у три 

тачке на трактор има-точкашима — J U S M.L1.602 
донет Решењем о југослоеенским стандардима из 
области писаћих машина, машина за пољопривре-
ду и моторних возила („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
54/55). 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења престаје да в а ж и 31. ма ја 1962. године. 

3. У издању Југосл©венског завода за стандар-
дизацију доноси се нови југословенски стандард: 

Пољопривредни трактори. При-
кључивање оруђа у три тачке — — J U S M.L1.602 

4. Југословенски стандард из тачке 3. овог ре-
шења објављен је у посебном издању ј / ^ с л о в е н -
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандард из тачке 3. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. јуна 1962. го-
дине. 

Бр. 14-2059 
26. марта 1962. године 

Београд 
Директор 

Југосдсвенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

177. 

На основу члана 6. став 4. Уредбе о Привремено! 
општој царинској т а р и ф и („Службени лист Ф Н Р Ј " , 
бр. 4/62), у сагласности са савезним Д р ж а в н и м се-
кретаријатом за послове финансија , Управа царина 
изда је 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОСТУПКУ ПРОЦЕНУВАЊА ВРЕДНОСТИ РО-
БЕ И УТВРЂИВАЊА ПРОЦЕНТА ИСТРОШЕНО-

С Т РОБЕ 
1. Вредност робе ко ју грађани увозе или уносе 

из иностранству, а ко ја н и ј е обухваћена Листом 
вредности робе за примену Привремене опште ца-
ринске тарифе, за робу ко ју грађани увозе односно 
уносе из иностранства („Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 
13/62), чини малопродајна цена такве робе на до-
маћем т р ж и ш т у умањена за 20%. 

Ако се за робу из става 1. ове тачке не може 
утврдити малопродајна цена, за вредност робе узеће 
се малопродајна цена на јсличније робе, умањена за 
20%. 

Вредност робе утврђена на начин из ст. 1. и 2. 
ове тачке представља царинску основицу. 

2. Царинску основицу за робу из тачке 1. ове 
наредбе утврђу је 'стручна комисија коју образује 
царинарница. 

Ако малоорода јна 'цена појединих предмета ни је 
виша од 10.000 динара, царинску основицу утврђује 
службеник царинарнице ко ји је извршио преглед 
робе. 

3. Стручна комисија састоји се од тр« члана. 
Чланове стручне комисије царинарница именује, по 
правилу, из реда својих службеника. Једног члана 
стручне комисије царинарница може, по потреби, 
именовати из реда стручњака који нису у царинској 
служби. 

4. Царинска основица за употребљавану робу 
утврђу је се на т а ј начин што се вредност робе из 
Листе вредности робе за примену Привремене опште 
царинске тарифе, за робу коју грађани увозе одно-
сно уносе из иностронства, односно вредност роСе 
утврђена по тачки 1. ове наредбе, умањује за про-
цент истрошеноста 

Процент истрошености робе утврђује стручна 
комисија из тачке 2. ове наредбе. Ако малопродајна 
цена појединих нових предмета није виша од 10.000 
динара, процент истрошености утврђу је службеник 
царинарнице ко ји је извршио преглед робе. 

5. Ако царинска основица, утврђена у смислу 
тач. 1. и 4. ове наредбе, ни је већа од 100.000 динара, 
стручна комисија свој налаз у погледу малопре-
да јне цене робе и утврђеног процента истрошеност и 
уписује на самој декларацији односно на царинској 
путничкој пријави. Т а ј налаз потписују сви чланови 
комисије. 

Ако је царинска основица, утврђена у смислу 
тач. 1. и 4. ове наредбе, већа од 100.000 динара, струч-
на комисија утврђује свој налаз у посебном запи-
снику који се саставља у два примерка. 

На начин из става 1. ове тачке поступиће и 
службеник царинарници ако малопродајна цена 
појединих предмета није већа од 10.000 динара. 

6. Царинску основицу за робу из члана 8. Уред-
бе о Привремено^ општој царинској т а р и ф и чини 
бр уто" "износ те робе по ф а к т у р и иностраног испо-
р учи оца, увећан за износ трошкова превоза робе до 
југословенско границе и трошкова осигурања, а ума-
њен за процент истрошеност^! који утврђује стручна 
комисија из тачке 2. ове наредбе. 

7. Против налаза стручне комисије односно слу-
жбеника царинарнице странка може поднети пр иго-
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вор царинарници у смислу члана 64. Царинског за-
• кона („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59). 

8. Против решења царинарнице донетог по при-
говору из тачке 7. ове наредбе, странка има право 
жалбе Управи царина у року од 15 дана од дана 
пријема решења. 

Жалба се подноси преко царинарнице која је 
донела решење. 

9. Поступак утврђивања царинске основице про-
писан овом наредбом, примениће се и на сву робу 
која се затекла под царинским надзором на дан ње-
ног ступања на снагу. 

10. Даном ступања на снагу ове наредбе преста-
је да важи Наредба о процењиван^ вредности робе 
коју грађани увозе или уносе из иностранству. а ко-
ја није обухваћена Листом вредности робе, и о утвр-
ђивању процента истрошености робе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/61). 

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

Бр. 06-8968/1 
80. марта 1962. године 

Београд 

Директор 
Управе царина, 

Злате Биљанорљки, с. р. 

178. 

На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 
4. Закона о организацији Југос лов енски х пошта, 
телеграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
&0/6D), Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ДРУГЕ СЕРИЈЕ ПРИГОД-
НИХ ПОШТАНСКИХ МАРАКА С МОТИВИМА 

ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА 
На дан 24. априла 1962. године пустиће се у те-

ча ј друга серија пригодних поштанских марака са 
цртежима мотива девет туристичких места са пет 
вредности, у следећим бојама, и то: 

1) од 15 динара, Порторож, сивоултрамарин и 
мркомаслинаста; 

2) од 15 динара, Јајце, плавозелена и окерасто-
маслинаста; 

3) од 25 динара, Задар, сивоплава и кестења-
стомрка; 

4) од 25 динара, Попова Шапка, плава и сиво-
-зеленоплава; 

5) од 30 динара, Хвар, сивоплава и црвенооке-
раста; 

6) од 30 динара, Бока Которска, љубичастоплава 
и сивољубичаста; 

7) од 50 динара, Ђердап, зеленоп лава и окера-
стомаслинаста; 

8) од 50 динара, Раб, кобалтплава и окерасто-
маслгтнаста; 

9) од 100 динара, Загреб, црнозелена и сиво-
плава. 

Натпис „Југославија" одштампан је латиницом 
на маркама од 15 динара (Порторож), од 25 динара 
(Задар), од 30 динара (Хвар), од 50 динара (Раб) и 
од 100 динара (Загреб), а ћирилицом на маркама од 
15 динара (Јајце), од 25 динара (Попова Шапка) од 
30 динара (Бока Которска) и од 50 динара (Ђердап). 
Назив туристичко? места одштампан је на свим 
маркама латиницом. На свакој од ових марака, у 
разним угловима, одштампане су године: „1941— 
1961* у спомен на јубиларну прославу двадесето го-
дишњице народног устанка у Југослави ја Ознаке 
вредности штампане су у разним угловима марака. 

Ове марке биће у продаји код свих већих по-
шта. до утрошка, а за франкирање поштанских по-
шиљака важиће до 30. јуна 1963. године. 

Бр. 812/1 
28. марта 1962. године 

Београд 
Заједница Југословенска пошта, телеграфа 

и телефона 
Генерални директор, 

Првослав Васиљевић, с. р. 

По накнадно извршеном еравњењу са изворним 
текстом утврђено је да се у тексту Савезног дру-
штвеног плана за 1962. годину, објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 52/61, поткрала грешка 
те се да је 

И С П Р А В К А 
САВЕЗНОГ ДРУШТВЕНОГ ПЛАНА ЗА 1962. 

ГОДИНУ 
У глави ХШ, одељак И, тачка 6, у четвртом 

реду после речи: „банка" треба да стоји зарез и 
речи: „Југословенска пољопривредна банка и Ј у -
гословенска банка за спољну трговину:". 

Из Савезне народне скупштине, 21. марта 1862. 
године, Београд. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Номенклатуре за распо-
ређивање привредних и других.организација и д р -
жавних органа по делатностима, која је саставни 
део Правилника о распоређивању корисника дру-
штвене имовине према њиховим делатностима, об-
јављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 10/62, на 
српском језику поткрала ниже наведена грешка, те 
се да је 

И С П Р А В К А 
НОМЕНКЛАТУРЕ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРИ-
ВРЕДНИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРЖАВ-

НИХ ОРГАНА ПО ДЕЛАТНОСТИМА 
У области (врсти) 2. Пољопривреда и рибарство, 

у грани 211-00, у колони 2. и 4. уместо текста: 
„211-20 Пољопривредни комбинати, добра и фарме" 
треба да стоји: „211-10 Пољопривредни комбинати, 
добра и фарме". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
опште привредне послове, Београд, 16. марта 1962. 
голине. 

У К А З И 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

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

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И 

ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ У 
УРУГВАЈУ 

I 
Поставља се 
Марко Милић, досадашњи опуномоћени мини-

стар у Државном секретари јату за иностране посло-
ве, за изванредног посланика и опуномоћеног мини-
стра Федер ативне Народне Републике Ј у гос лави је 
у Уругвају. 

II 
Државни секрета^ за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
I I I 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У. бр. 6 

21'. марта 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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РЕШЕЊА 
На основу чл. 140. и 166. Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57), 
а у вези члана 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДРЖАВНОГ САВЕТНИКА У СА-
ВЕЗНОМ ЗАВОДУ ЗА ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ 

Инж. Бранко Ку бовић, државни саветник у Са-
везном заводу за привредно планирање, разрешава 
се дужности због одласка на другу дужност. 

28. 
Б. бр. 17 

марта 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, 

Вељко Зековић, с. р. 
Потпредседник, 

Александар Ранкордећ, с. р. 

На основу члана 17. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) у вези 
е чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 
и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА САВЕЗНЕ КОМИ-

СИЈЕ ЗА С Л У Ж Б Е Н И Ч Е ПОСЛОВЕ 

Разрешава се функције секретара Савезне ко-
мисије за с л у ж б е н и ч е послове Ристо Милошевић, 
због одласка на другу дужност. 

Б. бр. 16 
28. марта 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 
39. став 3. Закона о државној управи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) у вези оа чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („СЈуужбени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТАРИЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ИНДУСТРИЈУ 

Поставља се за помоћника секретара у Секре-
гаријату Савезног извршног већа за индустрију Ха-
сан Шиљак, пуковник ЈНА. 

Б. бр. 18 
28. марта 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 6. од 17. фебруара 1962. године објављује: 

Одлуку о избору судија; 
Одлуку о разрешењу судија; 
Уредбу о оснивању Завода за основно образо-

вање и образовања наставника; 
Уредбу о оснивању Дирекције за изградњу ауто-

пута „Братство и јединство"; 
Одлуку о усклађивању статута виших школа 

са одговарајућим начелима Општег закона о ф а к у л -
тетима и универзитетима; 

Одлуку о утврђивању рокова за расписивање 
избора за радничке савете привредних организа-
ција; 

Одлуку о одређивању процента од годишњег 
износа пореза на доходак, општинског приреза и 
других прихода »који ће се наплаћивати у поједи-
ним тромесечјима у току 1962. године; 

Одлуку о изменама и допунама одлуке о усло-
вима и начину спровођења конкурса за упис на 
више стручне школе; 

Решење о преносу права и дужности оснивача 
према здравственим установама на општине; 

Решење о разрешењу и именовању чланова 
Савета за културу Народне Републике Србије; 

Решење о избору члана Управног одбора Ре-
публичког позајмног фонда студената. 

У броју 7. од 24. фебруара 1962. године објав-
љује : 

Решење о образовању шумскопривредних под-
ручја; 

Упутство о условима под којима се сматра да су 
постојале објективне могућности за запошљавање 
привремено н е з а п о с л е н и радника. 

У броју 8. од 3. марта 1962. године објављује: 
Друштвени план Народне Републике Србије за 

1962. годину; 
Закон о Буџету Народне Републике Србије за 

1962. годину; 
Закон о изменама и допунама Закона о учешћу 

политичкотериторијалних јединица у заједничким 
приходима; 

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

Одлуку о одређивању стопе по којој ће се од 
доприноса који припада Инвестиционом фонду На-
родне Републике Србије издвајати део доприноса за 
Републички фонд за развој привредно неразвијеног 
подручја; 

Одлуку о одобрењу завршног рачуна Инвести-
ционог фонда Народне Републике Србије за 1960. 
годину; 

Препоруку о мерама за боље чување друштвене 
имовине и јачање друштвене и друге контроле у 
њеном коришћењу и располагању; 

Препоруку о унапређењу организације и побољ-
шању услова за коришћење одмора радних људи; 

Препоруку о мерама за даље јачање и разви-
јање самоуправљања у поштанско-телеграфско-
телефонском саобраћају; 
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Наредбу о измени Наредбе о ловостају зашти-
чене дивљачи, о заштити ретких и проређених врста 
Заштићене дивљачи, о лову на незаштићену дивљач 
и о хватању живе заштићене дивљачи. 

У броју 9. од 10. марта 1962. године објављује: 
Закон о изменама и допунама Закона о распо-

дели доприноса за друштвене фондове за школство. 
У броју 10. од 17. марта 1962. године објављује: 
Уредбу о оснивању Завода за техничку помоћ 

Народне Републике Србије; 
Уредбу за извршење Закона о правном поло-

ж а ј у верских заједница; 
Одлуку о шумским жиговима и жигосању по-

сеченог дрвета; 
Решење о изменама и допунама Решења о осни-

вању издавачке установе „Научно дело" у Бео-
граду. 

У броју 11'. од 24. марта 1962. године објављује: 
Упутство о испитима за стицање степена струч-

ног образовања квалификованог и висококвалифи-
кованог радника, који се полажу у установама за 
стручно образовање. 

СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

Службен весник Народне Републике Македони-
је у броју 1. од 15. јануара 1962. године објављује: 

Одлуку о одређивању рока за одржавање из-
бора радничких савета привредних предузећа; 

Правила Републичког фонда за непривредне 
инвестиције; 

Исправку Закона о димничарској делатности. 
У броју 2. од 26. јануара 1962. године објављује: 
Уредбу о оснивању Републичког фонда за пу-

теве; 
Уредбу о престанку оа радом Дирекције за пу-

теве и техничких секција за путеве; 
Одлуку о престанку важности Одлуке о одре-

ђивању објеката и радова чије ће инвестиционе 
програме одобравати Одбор за привреду Извршног 
већа; 

Решење о именовању чланова Управног одбора 
Заједнице предузећа за путеве Народне Републике 
Македоније; 

Наредбу о предузиман^ мера за заштиту стоке 
од заразних болести у 1962. години. 

У броју 3. од 9. фебруара 1962. године објављује: 
Закон о измени подручја појединих општина у 

Народној Републици Македонији; 
Исправку Закона о специјалним школа!ма. 
У броју 4. од 13. фебруара 1962. године објав-

љује: 
Решење о постављењу инспектора Рударског 

инспектората при Секретари јату за индустрију Из-
вршног већа; 

Решење о именовању чланова Управног одбора 
Републичког фонда за путеве; 

Објаву о члановима Савета за просвету НРМ 
изабраним од с а м о у п р а в н а установа односно струч-
них и друштвених организација и од среских савета 
за просвету; 

Исправку Правилника о начину вођења књига, 
инвентара и картотеке у музејским установама. 

У броју 5. од 20. фебруара 1962. године објав-
љује : 

Закон о превозу у друмском саобраћају (Пречи-
шћени текст); 

Закон о изменама и допунама Закона о утврђи-
вању учешћа срезова и општина у заједничким 
приходима и висини дотација срезова; 

Закоп о оснивању Привредне банке Народне Ре-
публике Македоније; 

Одлуку о финансијским плановима републичких 
фондова који немају посебан орган управљања. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 32. од 29. децембра 1961. године објављује: 

Закон о туристичким водичима; 
Закон о одмаралиштима за децу и омладину; 
Одлуку о привремене^ финансирању Народне 

Републике Црне Горе за месеце јануар и фебруар 
1962. године; 

Одлуку о укидању окружних судова у Ник-
шићу, Цетињу и Пљевљима, Окружног привредног 
суда у Котору и среског суда у Град цу; 

Одлуку о одобрењу завршног рачуна Друштве-
ног инвестиционог фонда НРЦГ за 1960. годину; 

Уредбу о укидању Дирекције за путеве у са-
ставу Секретаријата за саобраћај и путеве Изврш-
ног већа; 

Уредбу о оснивању Републичког фонда за 
путеве; 

Одлуку о одређивању категорије путева II и 
ПТ реда; 

Програм вакцинације становништва на терито-
рији Народне Републике Црне Горе у 1962. години; 

3 извештаја Републичке изборне комисије о 
допунским изборима. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

169. Правилник о проналасцима који се односе 
на народну одбрану и о поступку за из -
давање патената за те проналаске — — 

170. Наредба о достављању на преглед завр-
шног рачуна о извршењу буџета поли-
тичкотеритори јалних јединица и завр-
шног рачуна самосталних установа и 
фондова — — — — — — — — 

171. Решење о одобравању оснивања и рада 
Савеза удружења бораца народноослобо-
дилачког рата Југославије — — — — 

172. Решење о југословенски^« стандардима из 
области пресека рудничких просторија — 

173. Решење о југословенским стандардима из 
области ватросталног материјала — — 

174. Решење о југословенским стандардима из 
области производње течних нафтених га-
сова — — — — — — — — — — 

175. Решење о југо словенским стандардима из 
области производње стаклене и металне 
амбалаже — — — — — — — — 

176. Решење о југословенско** стандарду из 
области пољопривредних трактора — — 

177. Наредба о поступку проценувања вред-
ности робе и утврђивања процента истро-
шености робе — — — — — — — 

178. Решење о пуштању у течај друге серије 
пригодних поштанских марака е моти-
вима туристич1сих места 

Исправка Савезног друштвеног плана за 1962. 
годину — — — — — — 

Исправка Номенклатуре за распоређивање 
привредних и других организација и др-
жавних органа по делатностима — — — 
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Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ-, Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 220. 

— Директор • одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр, 9. — 
Штампа Београдски графички завод, Београд 


