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514. 

На основу члана 17. став 2. Уредбе о контро-
ли квалитета пол>опривредних производа намење-
них извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55, 29/57 
и 20/60), у сагласности са савезним Државним се-
кретари јатом за послове финансија, Секретаријат 
Савезног извршног већа за трговину и туризам 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О ВИСИНИ И О НАЧИ-
НУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПРЕГЛЕД ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НАМЕЊЕНИХ ИЗ-

ВОЗУ 

1. У Наредби о висини и о начину плаћања нак-
наде за преглед пољопривредних производа наме-
њених извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/60 и 
30/61) тачка 9. мења се и гласи: 

„9. Хонорарном контролору припада као део 
накнаде за преглед пољопривредних производа из-
вршен у смислу тач. 2. и 3. ове наредбе 500 динара 
у нето износу, а за преглед денчаних пошиљака 150 
динара у нето износу од једног дењка. 

Од износа наплаћеног по основу тачке 4а. ове 
наредбе хонорарном контролору припада 400 динара 
у нето износу. 

Ако се преглед пољопривредних производа вр-
ши ноћу, износи из става 1. ове тачке повећавају 
се за 50%. # 

Од износа дангубе коју извозник плаћа по тачки 
5. ове наредбе, хонорарном контролору припада 500 
динана v бруто износу по 1 часу. 

Износ из става 4. ове тачке повећава се за 50°/о 
ако је дангуба настала ноћу." 

2. У тачки Иа. у седмом реду, речи: „у износу" 
замењују се речима: „у нето износу". 

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

Бр. 752/1 
9. августа 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

515. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О Ј У Г О С Л О В Е Н С К И СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ШУМА 

1. У издању Југословенскиот завода за стандар-
дизаоцију доноси се следећи југословенски стандард: 

Борова смола — — — — — JUS HL2.020 
2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-

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

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

Бр. 06-4658 
19. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

516. 

На основу члана 4. став 1. и члана 26. 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 ЈУГОСЛОВЕНСКО^ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 
Умеци од дрвета за колосек и 

скретнице — — — — — — — JUS D.D 1.030 
2. Југословенски стандард из тачке Л. овог ре-

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

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

Бр. 06-4657 
19. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

517. 
На основу члана' 4. став 1. и члана 25. став 4. 

Закона о југословенскана стандардима (^Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод 
за стандардно аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*« СТАНДАРДИМА ЗА КУЋ-

НИ НАМЕШТАЈ ОД ДРВЕТА 
1. У издању Југословенон^ завода за стан цз р-

дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 
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Кућни намешта.! 
Орман за одећу — — — — — JUS D.E2.021 
Орман за рубље — — — — JUS D.E2.022 
Уграђени орман (плакар) — — JUS D.E2.023 
Трпезариски сто — — — — JUS D.E2.024 
Кухињски сто — — — — — JUS D.E2.025 
Писаћи сто — — — — — — JUS D.E2.026 
Дактилографски сто — — — JUS D.E2.027 
Ниски сто — — — — — — JUS D.E2.028 
Столица за рад — — — — — JUS D.E2.029 
Трпезаријска столица — — — JUS D.E2.030 
Полуфотеља — — — — — JUS D.E2.031 
Фотеља — — — — — — — JUS D.E2.032 
Кревет за једну особу — — — JUS D.E2.033 
Кревет за дае особе — — — — JUS D.E2.034 
Помоћни лежа ј — — — — — JUS D.E2.035 
Дечји кревет — — — — — JUS D.E2.036 
Уложак за кревет за једну оссбу JUS D.E2.037 
Душек за кревет за једну особу JUS D.E2.038 
Уложак за кревет за две особе , JUS D.E2.039 
Душек за кревет за две особе — JUS D.E2.040 
Уложак за помоћни л е ж а ј — — JUS D.E2.041 
Душек за помоћни л е ж а ј — — JUS D.E2.042 
Уложак за дечји кревет — — JUS D.E2.043 

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

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

Бр. 06-4653 
19. јула 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за станд ар дизачи ју, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

518. 
На основу члана 4. став 1. и члана 20. став 3. 

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 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТАНДАРДИМА И З ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И 

ПРЕРАДЕ НАФТЕ — ТЕЧНА ГОРИВА 
1. У Решењу о југословенским стандардима из 

области производње и прераде нафте — течна го-
рива („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/62), тачка 1. 
мења се и гласи: 

„1. Југословенски стандард: Моторски бензин 70 
октана JUS В.Н2.220, донет Решењем о доношењу 
југословенских стандарда за течна горива и специ-
јалне бензине („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/54) 
престаје да важи 14. августа 1962. године. 

Југословенски стандард: Моторни бензин 74 ок-
тана JUS В.Н2.222, донет Решењем о југо словенским 
стандардима за течна горива, конзистентне масти и 
активирана уља („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/55) 
престаје да важи 31'. марта 1963. године.14 

2. Тачка 2. брише се. 
3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 08-5210/2 

21. августа 1962. године 
Београд 

Директор 
Југословенског завода 

за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

УКАЗИ 
Председник Републике ча основу члана 71. тач-

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

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУИОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУ ГОС ЛАВИ ЈЕ У РЕПУ-
БЛИЦИ ФРАНЦУСКОЈ И О ПОСТАВЉЕЊУ И З -
ВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА 
ФЕДЕР АТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГО-

С Л В И Ј Е У РЕПУБЛИЦИ ФРАНЦУСКОЈ 

I 
Опозива се 
Др Дарко Чернеј са дужности изванредног и 

опуџомоћеног амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Југославије у Републици Француској. 

II 
Поставља се 
Мита Миљковић, досадашњи амбасадор у Др-

жавном секретаријату за иностране послове, за из-
ваиредног и опуномоћеног амбасадора Федеративне 
Народне Републике Југославије у Републици Фран-
цуско]. 

I I I 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 10 
16. августа 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник Републике на основу члана 71'. тач-
ка 4 Уставног закона, а на предлог државног секре-: 
тара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЈЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУ-
БЛИЦИ ЛИБАН И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕД-
НОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕ-
РАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

У РЕПУБЛИЦИ Л И Б А Н 

I 
Опозив а се 
Владо Малески са дужности ^ в а н р е д н о г и опу-

номоћеног амбасадора Федеративне Народне Репу-
блике Југославије у Републици Либан. 

II 
Поставља се 
Радомир Радовић, досадашњи опуномоћегаи ми-

нистар у Државном секретари јату за иностране по-
слове, за ^ в а н р е д н о г и опуномоћеног амбасадора 
Федеративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е у Ре-
публици Либан. 

Ш 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Страна 678 — Број 35 
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IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 11 
16. августа 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

-Председник Републике на основу члана 71. тач-
ка 4 Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СЈЕ-
ДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА И О ПО-
СТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ 
АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУ-
БЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕ-

РИЧКИМ ДРЖАВАМА 

I 
Опозива се 
Марко Никезић са дужности изванредно? и олу-

номоћеног амбасадора Федеративне Народне Репу-
блике Југославије у Сједињеним Америчким Др-
жавама. 

II 
Поставл>а се 
Вељко Мићуновић, досадашњи државни подсе-

кретар за иностране послове, за изванредно? и 
опуномоћеног амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Југосдавије у Сједињеним Америчким Др-
жавама. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 12 
18. августа 1962. године 

Београд 
Председник .Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Иб СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НДРОАНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 28. од 21. јула 1962. године објављује: 

Закон о изменама и допунама Закона о хидро-
мелиорационим системима и * иекоришћавању зем-
љишта у хидроме диорацжшим системима; 

Закон о завршном рачуну о извршењу Буџета 
Народне Републике Србије за 1961. годину; 

Закон о расподели доприноса за стамбену из-
градњу у 1962. години; 

Закон о пољопривредној инспекцији; 
Одлуку о утврђивању предрачуна расхода ново-

©снованих органа републичке управе; 
Решење о именовању председника, потпредсед-

ника и секретара Привредне коморе Народне Репу-
блике Србије; 

Упутство о општим мерилима за расподелу до-
хотка (чистог прихода) у самосталним установама; 

Упутство о документации коју састављају са-
мосталне установе у вези са расподелом дохотка 
(чистог прихода); 

Договор о поништењу договорених цена суве 
печурке. 

У броју 29. од 28. јула 1962. године објављује: 
Уредбу о саставу и начину избора скупштина 

заједница социјалног осигурања; 
Уредбу о надлежности републичког Савета за 

народно здравље за вршење послова из члана 128. 
Закона о организацији и финансирању социјалног 
осигурања; 

Одлуку о образовању комисија за ревалориза-
цију у аутономним јединицама и одређивању орга-
на за именовање чланова Републичке комисије за 
ревалоризацију; 

Одлуку о одређивању органа који ће утврђива-
ти да ли су испуњени услови за образовање кому-
налне заједнице социјалног осигурања радника; 

Одлуку о финансирању републичке Привредне 
коморе и привредних комора аутономних јединица 
и срезова у 1962. години; 

Одлуку о престанку рада окружних судова у 
Неготину. Новом Пазару, Пријепољу и Гњилану; 

Одлуку о систематизацији радних места струч-
них сарадника и осталих службеника у Вишем при-
вредном суду у Београду; 

Решење о образовању Републичке комисије за 
прихват исељеника — повратника; 

Решење о образовању Републичке арбитражне 
комисије; 

Решење о изменама и допунама Решења о утвр-
ђивању програма изградње нових и доградње по-
стојећих судских зграда, као и набавке и опреме за 
нове и доградње судске зграде; 

Решење о измени и допуни Решења о утврђи-
вању програма изградње нових и оправке и доград-
ње постојећих среских затвора; 

Решење о распореду износа допунских средста-
ва за изградњу судских зграда који ће се одобра-
вати у 1962. години; 

Решење о одобравању допунских средстава по-
ли ти ч кот ери т ори ј а л н и м јединицама за изградњу 
судских зграда у 1962. години; 

Решење о преносу права и дужности оснивача 
према Опеци јалној болници за коштано-зглобну ту-
беркулозу у Бањи Ковиљачи; 

Правилник о оцењивању и одобравању уџбени-
ка и помоћне школске књиге у Народној Републици 
Србији; 

Правилник о саставу и начину образовања при-
временог савета Више школе за кадровске службе 
у Београду; 

Одлуку о условима за образовање Комуналне 
заједнице социјалног осигурања радника; 

Одлуку о мерилима и начину за разврставање 
занатлија у осигураничке разреде. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине* службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 28. од 19. јула 1962. го-
дине објављују: 

Закон о изменама и допунама Закона о органи-
ма угграве у Народној Републици Хрватској; 

Одлуку о потврди Уредбе о изменама и допу-
нама Уредбе о организацији и раду Извршног већа 
Сабора Народне Републике Хрватске; 

Одлуку о оснивању Високе деф екто л о т к е шко-
ле у Загребу; 
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Одлуку о посебној обавезној резерви комунал-
них банака код Банке Народне Републике Хрватске; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низации и раду Извршног већа Сабора Народне 
Републике Хрватске. 

У броју 29. од 26. јула 1962. године објављују: 
Закон о изградњи инвестиционих објеката; 
Одлуку о одређивању органа који за сваки по-

једини случај утврђује да ли су на одређеном под-
ручју испуњени услови за образовање комуналне 
заједнице социјалног осигурања радника; 

Одлуку о именовању председника и чланова 
одбора Извршног већа Сабора; 

Одлуку о изменама у саставу Одбора Извршног 
већа Сабора за високо школство; 

Одлуку о измени Одлуке о именовању председ-
ника и чланова Комисије за представке и притужбе; 

Упутство о начину вођења књига музејске тра-
ће и картотеке у музејима и музејским збиркама. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 25. од 19. јула 1962. године објављује: 

Уредбу о саставу и начину избора скупштина 
заједница социјалног осигурања радника; 

Одлуку о одређивању аконтације пореза на до-
ходак и општинских приреза од пољопривреде за 
треће тромесечје 1962. године; 

Одлуку о расподели општих стопа доприноса за 
социјално осигурање на стопе за поједине гране 
осигурања у 1962. години; 

Одлуку о условима под којима се сматра да оси-
гураник издржава чланове породице и да члан по-
родице нема довољно дохотка за живот; 

Одлуку о условима под којима се сматра да је 
рад у рибарској задрузи једино или главно зани-
мање; 

Одлуку о условима који морају бити испуњени 
за образовање комуналних установа за социјално 
осигурање; 

Решење о потврди Одлуке о оснивању Више 
дрвно-инду етри јеке школе у Љубљани; 

Решење о именовању секретара Савета за кул-
туру и просвету НРС; 

Решење о измени састава Савета за културу и 
просвету НРС; 

Решење о измени састава Савета за социјалну 
заштиту НРС; 

Решење о измени састава Савета за школство 
НРС; 

Решење о именовању чланова савета Више 
агрон ом ске школе у Марибору; 

Решење о именовању чланова оавета Више по-
морске школе у Пирану; 

Решење о именовању чланова привременог са-
вета Више школе за здравствене раднике у Љуб-
љани; 

Решење о именовању чланова савета Више те-
хничке школе у Марибору; 

Решење о именовању чланова савета Текстил-
ног института у Марибору; 

Објазу о резултату допунских избора за Репу-
бличко веће Народне скупштине НР Словеније У 
40. и 71. изборном срезу; 

Објаву о резултату допунских избора за Веће 
произвођача4 Народне скупштине НР Словеније у 50. 
изборном срезу; 

Одлуку о мерилима и начину разврставања 
©сигз^ракика-занатлија у осигураничке разреде. 

Среда, 29. август 1962. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

У броју 21. од 5. јула 1962. године објављује: 
Закон о изменама и допунама Закона о орга-

нима управе Народне Републике Македоније; 
Одлуку о изменама Републичког друштвеног 

плана за 1962. годину; 
Одлуку о средствима општина и срезова која 

ће се употребити за исплату њихових дугова; 
Одлуку о општим условима под којима ће се 

давати зајмови из Републичког фонда за неприв-
редне инвестиције у 1962. години; 

Одлуку о просечном нивоу цена услуга здрав-
ствених установа; 

Одлуку о ослобођењу од плаћања претплате за 
употребу телевизора; 

Решење о именовању чланова Управног одбора 
Републичког фонда за стамбену изградњу; 

Правилник о поступку и начину исплате нов-
чане награде за уништавање вукова и лисица; 

Наредбу о допуни Наредбе о одређивању рибо-
ловних вода за привредни риболов; 

Правилник о допуни Правилника о вршењу 
спортског риболова; 

Решење о утврђивању списка стручњака за вр-
шење здравствене контроле објеката за производ-
њу садног материјала у 1962. години; 

Исправку Правилника о утврђивању одговара-
јуће школске спреме и праксе и о начину прове-
раван^ звања и способности кандидата за упис у 
више школе и педагошке академије. 

У броју 22. од 13. јула 1962. године објављује: 
Упутство о општим мерилима за расподелу до-

хотка самосталних установа; 
Упутство о документацији коју састављају са-

мосталне установе у вези са расподелом чистог 
прихода; 

У броју 23. од 20. јула 1962. године објављује: 
Уредбу о утврђивању граница шума у дру-

штвеној својини; 
Одлуку о измени Одлуке о условима под којима 

ће се давати кредити за друштвени стандард из 
средстава датих Републичком инвестиционом фон-
ду за развој привредно неразвијених подручја; 

Одлуку о оцени законитости финансијског пла-
на Фоќда за обавезно здравствено реосигурање по-
љопривредних произвођача и завршног рачуна 
истог фонда; 

Одлуку о оцени законитости завршних рачуна 
Републичког завода за социјално осигурање за 1861. 
годину: 

Одлуку о оцени законитости финансијских пла-
нова фондова при Републичком заводу за социјално 
осигурање — Скопље за 1962. годину. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

514. Наредба о изменама Наредбе о висини и 
о начину плаћања накнаде за преглед по-
љопривредних производа намењених из-
возу — — — — — — — — — — 677 

515. Решење о југословенском' стандарду из 
области експлоатацијо шума — — — 677 

516. Решење о југос ловен оком стандарду из 
области дрвне индустрије — — — — 677 

517. Решење о југословенска! стандардима за 
кућни намештај од дрвета — — — — 677 

518. Решење о измени Решења о југословен-
ским стандардима из области производње 
и прераде нафте — течна горива — — 678 
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Штампа Београдски графички завод, Београд 


