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БЕОГРАД 
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536. 

На основу члана 15. став 2. Закона о промету 
робе и услуга са иностранством („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/62), савезни Државни секретаријат 
за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДЕ О УРЕДНОМ ПОСЛОВА-
ЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ 

РОБЕ И УСЛУГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

1. Привредна организација, поред испуњавања 
осталих прописаних услова, за вршење спољнотр-
говинских послова дужна је у смислу члана 13. 
тачка 1. Закона о промету робе и услуга са ино-
странством (у даљем тексту: Закон) прибавити од 
Службе друштвеног књитоводства потврду о томе да 
уредно послује. 

2. Потврду из тачке 1. овог упутства издаје, на 
захтев привредне организације, основна организа-
циона јединица Службе друштвеног књиговодства 
код које се вода жиро-рачун привредне организа-
ције. 

3. Приликом оцењивања да ли привредна орга-
низација уредно послује, основна организациона је-
диница Службе друштвеног књиговодства користи 
податке којима располаже, а који су од значаја за 
оцењивање уредности пословања, као и податке 
из документације поднете уз захтев за добивање 
потврде. 

4. Сматра се да привредна организација уред-
но послује ако испуњава услове предвиђене у чла-
ну 14. Закона. 

5. Основна организациона јединица Службе дру-
штвеног књиговодства, оцењујући да ли привредна 
организација испуњава услове предвиђене у чла-
ну 14. Закона, нарочито ће проверити: 

1) да ли привредна организација друштвена 
средства користи и да ли њима располаже е паж-
њом доброг привредник и сагласно њиховој на-
мени, према одредбама Закона о средствима при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
17/61 и 30/62) и других важећих прописа; 

2) да ли пословне књиге води према прописи-
ма о књиговодству привредних организација и да 
ли их води уредно и ажурно; 

3) да ли је завршни рачун за протеклу годи-
ну и периодичне обрачуне за текућу годину бла-
говремено поднела; 

4) да ли је обавезе према буџету и фондовима 
уредно и о року уплаћивала; 

5) да ли обавезе према банкама по основу одо-
брених и коришћених кредита, као и обавезе по 
продаји девизних средстава, извршава према про-
писима и уговореним условима; 

6) да ли обавезе према повериоцима извршава 
о року и на уговорени начин; 

7) да ли предузима потребне мере за наплату 
Својих истраживања; 

8) да ли је по завршном рачуну за претходну 
годину остварила чист приход и исти распоредила 
на личне дохотке и фондове, према мерилима и 
основама прописаним у правилнику о расподели 
чистог прихода; 

9) да ли распоређеним средствима чистог при-
хода намењеног за личне дохотке обезбеђује ис-
плату личних доходака по правилнику о расподели 
чистог прихода и правилнику о расподели личних 
доходака; 

10) да ли из средстава чистог прихода редовно 
и у прописаним износима издваја средства за ре-
зервни фонд. 

6. Служба друштвеног књиговодства при Глав-
ној централи Народне банке прописаће техничка 
упутства о документации коју привредна органи-
зација мора приложити уз захтев за добивање по-
тврде да уредно послује, као и образац те потврде. 

7. По одредбама овог упутства основна органи-
зациона јединица Службе друштвеног књиговодства 
издаје и потврду о уредном пословању привредним 
организацијама ради регистрована у смислу члана 
154. Закона. 

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

Бр. 12г16678/1 
13. септембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара за 
послове финансија 

државни подсекретар, 
Јосип Колар, с. р. 

537. 
На основу члана 16. тачка 9. Уредбе о прено-

шењу послова у надлежност савезних и републич-
ких органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/58, 18/59 и 9/61), на предлог Савезног јавног ту-
жилаштва, Секретаријат Савезног извршног већа 
за правосудне послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О УТВР-
ЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ОКРУЖНИХ И СРЕСКИХ 

ЈАВНИХ ТУЖИОШТАВА 

1. У Решењу о утврђивању подручја окружних 
и среских јавних тужмоиггава („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62 и 10/62) у одељку 
1 под „А. У Народној Републици Србији" тачка 
22. брише се. 

2. У тачки 23. испред става 2. ставља се ознака 
а) а на крају овог става тачка се замењује тач-
ком и зарезом. 
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После одредбе под а) додаје се нова одредба под 
б), која гласи: 

,,б) Среско јавно тужилаштво у Кикинди за 
подручје среских судова у Кикинди и Новом Кне-
жевцу." 

3. Тачка 24. брише се. 
4. У тачки 25. у одредби под б) после речи: 

„Сремским Карловцима" реч: „и" замењује се за-
резом, а после речи: „Тителу" додају се речи: „и 
Бачком Петровцу". 

На крају одредбе под б) тачка се замењује 
тачком и зарезом и додају се нове одредбе под в) 
и г). које гласе: 

,,в) Среско јавно тужилаштво у Бечеју за под-
ручје среских судова у Бечеју и Србобрану; 

г) Среско јавно тужилаштво у Врбасу за под-
ручје Среског суда у Врбасу." 

5. У тачки 26. испред става 2. ставља се ознака 
а) а на крају овог става тачка се замењује тач-
ком и зарезом. 

После одредбе под а) додаје се нова одредба 
под б), која гласи: 

,,б) Среско јавно тужилаштво у Вршцу за под-
ручје среских судова у Вршцу, Пладишту и Белој 
Цркви." 

6. У тачки 27. став 2. мења се и гласи: 
„Среско јавно тужилаштво у Сомбору за под-

ручје Првог среског суда и Другог среског суда у 
Сомбору и среских судова- у Апатину, Оџацима 
и Кули." 

7. У тачки 29. одредба под б) мења се и гласи: 
,,б) Среско јавно тужилаштво у Сенти за под-

ручје среских судова у Сенти, Ади и Кањижи;". 
8. Тачка 30. брише се. 
9. Ово решење ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 03-737/1 
11. септембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за правосудне послове, 
др Јосип Хрнчевић, с. р. 

538. 

На основу члана 82. тачке 7. и члана 95. тачка 
4. Закона о организацији Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60 и 16/61), Заједница Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ 

МАРКЕ ПОВОДОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У 1962. 
ГОДИНИ 

На дан 1. октобра 1962. године пустиће се у те-
чај пригодна поштанска марка поводом Дечје не-
деље у 1962. години, у вредности од 25 динара. 

Слика марке, у црвеној и црној боји, симболич-
но приказује пионирске. игре у знаку фискултуре. 
На левом рубу марке уцртан је натпис „Југославија* 
— латиницом. На десном рубу марке уцртан је нат-
пис „Дечја недеља 1962" — ћирилицом. Ознака вред-
ности „25" је у доњем десном углу марке. 

Ова марка продаваће се у свим већим поштама 
до утрошка, а за франкира ње поштанских поши-
љака важиће до 31. децембра 1963. године. 

Бр. 01-8792/1 
14. септембра 1962. године 

Београд 

Заједница Југословенот^ пошта, телеграфа 
и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

По извршеном ср<авњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Наредбе о минимуму 
средстава којим привредна организација мора ра-
сполага™ за вршење спољнотрговинских послова, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 31/62, 
поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О МИНИМУМУ СРЕДСТАВА КОЈИМ 
ПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА РАСПОЛА-

ГАШ ЗА ВРШЕЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКИХ 
ПОСЛОВА 

У тачки 3. став 1. под 31 уместо речи: „бродова" 
треба да стоји реч: „бродови". 

У тачки 3. став 1. под 39 алинеја 1. уместо речи: 
„искључиво металне производе" треба де стоје речи: 
„уклзучиво метални производи". 

Из савезног Државног секретаријата за спољну 
трговину, Београд, 6. септембра 1962. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о оств&ри-
вању минималног обима производње намењене из-
возу као услова за вршење послова извоза и увоза 
од стране производних привредних организација, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 31/62, 
поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ОСТВАРИВАЊУ МИНИМАЛНОГ 
ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕЊЕНЕ ИЗВОЗУ КАО 
УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИЗВОЗА И 
УВОЗА ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОДНИХ ПРИВРЕД-

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У тачки 4. став Г. у једанаестом реду одозго 
уместо речи: „стране" треба да стоје речи: „те про-
изводне привредне". 

Из савезног Државног секретаријата зе спољну 
трговину, Београд, 6. септембра 1962. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Наредбе о евиден-
цији здравствених радника, објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 29/62, поткрале ниже 
наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНИХ 

РАДНИКА 

У обрасцу бр. 3 под Б уместо речи: „Медицин-
ска биохемија" треба да стоје речи: „Максилофа-
цијална' хирургија", а уместо речи: „Токсиколошка 
хемија" треба да стоје речи: „Ортопедија вилице 
са претешком". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
народно здравље и социјалну политику, Београд, 
13. септембра 1962. године. 
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УКАЗИ 
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 РЕПУБ-
ЛИЦИ ИТАЛИЈИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАН-
РЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕ-
ДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л -

ВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ ИТАЛИЈИ 

I 
Опозива се 
Михајло Јаворски са дужности ^ванредног и 

опуномоћеног- амбасадора Федеративне Народне 
Републике Ју гос л авије у Републици Италији. 

II 
Поставља се 
Иво Вејвода, досадашњи помоћник државног 

секретара за иностране послове, за изванредног и 
опуномоћеног амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Југославије у Републици Италији. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У.бр. 16 

3. септембра 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 се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У НЕПА-
ЛУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОНУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У НЕПАЛУ 

I 
Опозива се 
Душан Кведер са дужности изванредно** и опу-

номоћеног амбасадора Федеративне Народне Репу-
блике Југославије у Непалу. 

II 
Поставља се 
Радивој Увалић, досадашњи директор Инсти-

тута за друштвене науке, за изванредног и опуно-
моћеног амбасадора Федеративне Народне Републи-
ке Југославије у Непалу. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У.бр. 17 

5. септембра 1962. године 
Београд 

-Председник Републике, 
Јоска Броз Тито, с. р. 

РЕШЕЊА 
На предлог Савезног савета за научни рад, 

на основу члана 20. став 2. Закона о Савезном фон-
ду за научни рад („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/60) 
у вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА САВЕЗНОГ 

ФОНД ЗА НАУЧНИ РАД 

I. У Управни одбор Савезног фонда за научни 
рад именују се, и то: 

1. Инж. Јордан Блажевски, саветник у Савез-
ној привредној комори; 

2. Др Славко Боројевић, професор Пољопри-
вредног факултета у Новом Саду; 

3. Перо Дј етел ић, помоћник секретара Савезног 
извршног већа за просвету и културу; 

4. Инж. Ервин Шаламон, државни саветник у 
Савезном заводу за привредно планирање; 

5. Др Светомир Јауковић, помоћник секретара 
Савезног извршног већа за народно здравље и со-
цијалну политику; 

6. Војислав Јововић, генерал Југословенске на-
родне армије; 

7. Др Ивица Маринић, помоћник председника 
Савезног савета за научни рад; 

8. Бранко Мијовић, помоћник генералног ди-
ректора Народне банке ФНРЈ — Главне централе; 

9. Инж. Шаламон Шујица, државни саветник у 
Савезној комисији за нуклеарну енергију; 

10. Инж. Владимир Вујовић, саветник у Савез-
ној привредној комори. 

II. Директор Савезног фонда за научни рад и 
секретари републичких савета за научни рад су 
чланови Управног одбора Фонда по свом положају. 

III. Председника Управног одбора бирају из 
своје средине чланови Управног одбора на Својој 
првој седници (чл. 22. Закона о Савезном .фонду 
за научни рад). 

Б. бр. 67 
12. септембра 1962. године 

Београд 

Савезно4 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 35. од 8. септембра 1962. године објављује: 

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

Исправку Упутства о испитима за стицање сте-
пена стручног образовања возача моторних возила 
на практичном раду. 
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У броју 36. од 15. септембра 1962. године нема 
службеног дела. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

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

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

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

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

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

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 28. од 5. септембра 1962. године објав-
љује: 

Наредбу о обавезном вакцинисан^ против дечје 
парализе живом вакцином. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 17. од 16. јула 1962. године објављује: 

Закон о изменама и допунама Закона о репу-
бличка! органима управе у Народној Републици 
Црној Гори; 

Одлуку о норми редовног рада односно редов-
ног броја часова у школама и другим установама 
за васпитање и образовање; 

Одлуку о одлагању плаћања доспелих ануитета 
по кредитима одобреним из средстава Друштвеног 
инвестиционог фонда Народне Републике Црне Горе 
за инвестиције у пољопривреди; 

Одлуку о изменама Одлуке о дневницама и 
накнади због одвојеног живота од породице и ки-
лометража! службеника републичких органа у На-
родној Републици Црној Гори; 

Одлуку о ценама услуга здравствених установа 
у 1962. години; 

Решење о расписивању допунских избора за из-
бор народног посланика Републичког већа Народне 
скупштине НР Црне Горе у Изборном срезу Це-
тиње I; 

Решење о расписивању допунских избора за из-
бор народног посланика Републичког већа Народне 
скупштине НР Црне Горе у Изборном срезу Дани-
ловград I; 

Одлуку о условима за установљавање посебних 
стопа доприноса за здравствено осигурање за 1962. 
годину. 

У броју 18. од 20. јула 1962. године објављује: 
Закон о фондовима за путеве; 
Закон о одређивању висине накнаде за друмска 

запрежна возила и расподели средстава намењених 
за јавне путеве; 

Одлуку о додељивању средстава из привредне 
резерве Републике; 

Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању про-
цента доприноса који припада Резервном фонду 
Народне Републике Црне Горе за потребе привред-
них организација; 

Одлуку о измени Одлуке о утврђивању стопе 
доприноса за Друштвени инвестициони фонд На-
родне Републике Црне Горе; 

Одлуку о разрешењу судије Окружног суда у 
Титограду и о избору судија Окружног привредног 
суда у Титограду; 

Одлуку о висини премија и накнаде за поједине 
случај еве обавезног здравственог реосигурања и 
поступку за остваривање накнаде у 1962. години. 

У броју 19. од 1. августа 1962. године објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о органи-

зацији и раду Извршног већа; 
Одлуку о одређивању висине накнада које се 

плаћају за друмска запрежна возила; 
Одлуку о мерилима за расподелу прихода од 

бензина и плинског уља намењених за јавне путеве; 
Правилник о регистрацији друмских запрежних 

возила; 
Решење о именовању Среске изборне комисије 

у Цетињу за спровођење допунских избора који ће 
се одржати 2. септембра 1962. године у Цетињу; 

Упутство о начину плаћања накнаде за јавне 
путеве које се плаћају за друмска запрежна возила. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

536. Упутство о издавању потврде о уредном 
пословању организација које се баве про-
метом робе и услуга са иностранством — 697 

537. Решење о изменама и допунама Решења о 
утврђивању подручја окружних и среских 
јавних тужиоштава — — — — — — 697 

538. Решење о пуштању у течај пригодне по-
штанске марке поводом Дечје недеље у 
1962. години — — — — — — — — 698 

Исправка Наредбе о минимуму средстава ко-
јим привредна организација мора распо-
лагате за вршење спољнотрговинских по-
слова — — — — — — — — — 698 

Исправка Наредбе о остваривању минималног 
обима производње намењене извозу као 
услова за вршење послова извоза и увоза 
од стране производних привредних орга-
низација — — — — — — — — 698 

Исправка Наредбе о евиденцији здравствених 
радника — — — — — — — — 698 

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

Штампа Београдски графички завод. Београд 


