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БЕОГРАД 

БРОЈ 5 ГОД, ХУИ 

Цена овом броју је 30.— дин. — Прет-
плата за 1961. годину износи 2.000.— дин. 
а за иностранство 3.000.— динара — 
Редакција: Улица Краљевића Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226 — Телефони: цен-
трала 28-010 и 28-417. Администрација 

26-276. Одељење продаје 22-619. 

28. 

На основу тачке 6. став 2. Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
р у ат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ 

МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 
1. П р о и з в о ђ а ч а организације не могу повиша-

вагги постојеће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) посуђе емајлирано, 
2) намештај (метални и од дрвета), 
3) све врсте предива (укључујући ту и синте-

тичка предива), 
4) памучне тканине, 
5) вунене тканине, 
6) тканине од цел-вланна, 
7) тканине од синтетичких предива, 
8) тканине од вештачке свиле, 
9) огревно дрво. 
2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 

тачке 1. ове наредбе, подразумевају се цене по ко-
јима су п р о и з в о ђ а ч а организације продавале од-
носне производе до дана ступања на снагу ове на-
редбе. 

3. Цене за производе из тачке 1. ове наредбе не 
могу се повишавати у року од 6 месеци од дана ње-
ног ступања на снагу, ако се у том року за поје-
дине производе односно групе производа друкчије 
не одреди. 

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

Бр. 649/1 
4. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

29. 

На основу члана 11. одељак III тачка 4. Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
пу блиских органа управе („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 18/58 и, 18/59), у сагласности са савезним Држав-
ним секретаријатом за унутрашње послове у сми-
слу члана 3. став 2. Основног закона о пр еиршајима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59), Сеиретаријат Са-
везног извршног већа за саобраћај и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О БРОЈУ И САСТАВУ ПОСАДЕ НА ПЛОВИЛИМА 

УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

Члан 1. 
У циљу обезбеђења сигурности пловидбе, н а ј -

мањ-и број чланова посаде и њен састав на плови-

лима унутрашње пловидбе Ф Н Р Ј утврђује се по 
одредбама овог правилника. 

Одредбе овог правилника не односе се на пло-
вила унутрашње пловидбе са сопственим погоном 
јачине до закључно 10 КС, на пловила без сопстве-
ног погона до закључно 10 тона носивости, на пло-
вила док се налазе у распреми, зимовнику или на 
оправци, нити на пловила која служе за спортске 
сврхе. 

Члан 2. 
Члан посаде пловила унутрашње пловидбе може 

бити само лице које има одговарајуће овлашћење за 
вршење послова одређеног радног места на пловилу 
(члан 69. Правилника о стицању и признавању зва-
ња чланова посаде пловила унутрашње пловидбе — 
„Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60). 

Члан 3. 
Пловило које нема број чланова посаде одређен 

овим правилником, са овлашћењем из члана 2. овог 
правилника за вршење послова радног места које 
заузимају на пловилу, не сме испловити из при-
станишта. 

Члан 4. 
Број чланова посаде који: према одредбама овог 

правилника пловило мора имати, уписује се у па-
тент односно пловидбену дозволу пловила. 

Члан 5. 
Пловила унутрашње пловидбе са сопственим по-

гоном морају за одређена радна места имати следе-
ћи број чланова посаде, и то: 

/ Т ј путнички бродови 
а) до 250 КС и 200 путничких места: заповед-

ника брода, управитеља строја, 1 бродског крмара 
и 1 морнара; 

б) преко 250 до 500 КС: заповедника брода, упра-
витеља строја, 1 бродског крмара и 2 морнара; 

в) преко 500 КС: заповедника брода, управите-
ља строја, 1 бродског крмара и 3 морнара. 

Путнички бродови на парни погон морају, по-
ред посаде из тачке 1. овог става, имати и по 1 ло-
жача за сваку котларницу; 

2) парни тегљачи 
а) до 400 КС: заповедника брода, управитеља 

строја, 1 бродског врмара, 2 морнара и 1 бродског 
ложача за сваку котларницу; 

б) преко 400 до 800 КС: за,поведника брода, 
управитеља строја/ 1 бродског крмара, 3 морнара и 
1 бродског ложача за сваку котларницу; 

в) преко 800 КС: заповедника брода, управитеља 
строја, 1 бродског ирма ра, 4 морнара и 1 бродског 
ложача за сваку котларницу; 

3) моторни тегљачи 
а) до 400 КС: заповедника брода, управитеља 

строја, 1 бродског крмара и 2 морнара; 
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б) преко 400 КС: заповедника брода, управите-
ља строја, 1 бродског ормара и 3 морнара; 

4) моторни теретњаци без вуче 
а) до 400 КС: заповедника брода, управитеља 

строја, 1 бродског крмара и 1 морнара; 
б) преко 400 до 800 КС: заповедника брода, 

управитеља строја, 1 бродског крмара и 2 морнара; 
в) преко 800 КС: заповедника брода, управите-

ља строја, 1 бродског крмара и 3 морнара. 
Моторни теретњаци који се употребљава ју за 

вучу, морају, поред броја морнара из става 1. ове 
тачке, имати још 1 морнара; 

5) моторне скеле 
а) до 75 КС: управљача скеле (морнар моторног 

I класе) и 1 морнара; 
6) преко 75 КС до 150 КС: управљача брода и 

1 молнара. 

Члан 6. 
Пловила унутрашње пловидбе без сопственог 

погона морају за одређена радна места имати сле-
дећи број чланова посаде, и то: 

1) теретњаци и танкови 
а) до 200 тона носивости: 1 крмара теретњака; 
б) преко 2/00 до 1000 тона носивости: 1 крмара 

теретњака и 1 морнара; 
в) преко 1000 тона носивости:: 1 крмара терет-

њака и 2 морнара. 
Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, терет-

њаци и тенкови преко 1000 тона носивости са ме-
хани зов агним уређајима за сидрење, морају имати 
само 1 морнара; 

2) дрварице 
а) до 200 тона носивости: 1 крмара теретњака; 
б) преко 200 тона носивости: 1 крмара теретња-

ка и 1 морнара. 

Члан 7. 
Моторни чамци унутрашње пловидбе морају за 

одређена радна места имати следећи број чланова 
посаде, и то: 

1) до 75 КС и 20 тона д е п л а с м а н : управљача 
моторног чамца; 

2) преко 75 до 160 КС: управљача брода и 1 
морнара 

Ако моторни чамац врши вучу или ако су на 
њему уређаји за крмарење просторно одвојени од 
уређаја за управљање главним погонским мотори-
ма, број чланова посаде повећава се, и то: за мо-
торни чамац до 75 КС и 20 тона депласмана за још 
1 морнара, а за моторни чамац преко 75 до 150 КС 
и за 1 бродског моториста. 

Члан 8. 
На пловилу које има уграђени радар или слич-

не направе, а под условом да су на пловном путу 
постављене радарске ознаке и да пловило има нави-
гациону карту, као и на пловилу које ћа пловној 
реци, језеЈ^у, пловном каналу или канашизованој 
реци Беге! врши локалне превозе на раздаљини до 
50 км, бродског крмара на радном месту може за-
менити члан посаде у звању морнара. 

Одредба става 1. овог члана примењује се и на 
пловило чији је заповедник бродовођа унутрашње 
пловидбе, ако је к-ао бродски крмар оспособљен за 
крмарење пловилом на делу пловног пута којим 
пловило плови. 

Члан 9. 
За пловила за која број чланова посаде није 

одређен чл. 5, 6. и 7. овог правилника, као и за 

техничка пловила, број чланова посаде потребан за 
сигурност пловила у пловидби одређује решењем 
орган управе надлежан за основни наутичко-тех-
нички преглед пловила унутрашње пловидбе, имају-
ћи при том у виду нарочито јачину погонског по-
стројења, истиснуће и намену пловила, као и окол-
ности које су од утицаја за одређивање броја чла-
нова посаде пловила. 

Члан 10. 
Ако орган управе надлежан за основни наутич-

ко-технички преглед пловила унутрашње пловидбе 
утврди при вршењу прегледа да пло-вило има та-
кве главне и помоћне строј еве и уређаје да за ру-
ковање пловилом није потребан број чланова поса-
де одређен у чл. 5, 6. и 7. овог правилника, може 
изузетно својим решењем смањити одређени број 
чланова посаде. 

Члан 11. 
За прекршај пловидбени-х прописа и прописа о 

безбедности унутрашње пловидбе казниће се: 
1) новчаном казном до 100.000 динара правно 

лице које управља плови лом, ако пловило при пло-
видби нема број чланова посаде одређен овим пра-
вилником (чл. 5. до 11); 

2) новчаном казном до 20.000 динара заповедник 
брода или старешина пловила односно члан посаде 
који замењује ова лица, ако исплови из пристани-
шта пловилом којим заповеда, без одређеног броја 
чланова посаде (члан 3). 

За прекршај из тачке 1. става 1. овог члана ка-
зниће се новчаном казном до 20.000 динара и од-
говорни службеник правног лица односно сопстве-
ник пловила. 

Члан 12. 
Орган управљања односно сопственик пловила 

дужан је у року од три месеца од дана ступања на 
снагу овог правилника саобразити бројно стање по-
саде пловила одредбама овог правилника. 

Члан 13. 
Овлашћује се Управа поморства и речно-г сао-

браћаја да може издавати упутства за спровођење 
овог правилника. 

Члан 14. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Решење о најмањем броју посаде на 
речним пловилима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
110/47). 

Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 201 

30. јануара 1961. године 
Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Марин Цетинић, с. р. 

30. 

На основу члана 4. Закона о југословеноким 
стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 1-6/60), 
Југословеноки завод за ст амд ард из ациј у доноси 

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

СТИ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ 

1. У издању Југословепског завода за стандар-
дне ари ју доносе се следећ,и југос л ов епски стан-
дарда: 
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Пређа од цел-влакана. Општи 
услови — — — — — — — — ЈТЈб Р.В2.061 

Тканине од цел-влакана. Општи 
услови — — — — — — — — ЈТЈ8 Е.СО.061 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Југословеноког завода за стан-
дард изациј у, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословен ски стандарди обавезни су и 
ступају на снагу 1. априла 1961. године. 

Нр. 10-744 
2. фебруара 1961. године 

Београд 
Директор 

Ју гос лов епског завода за ст амд ар ди з ациј у, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

31. 

О Б Ј А В А 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ПОТВРДИ 
КАНДИДАТУРЕ ЗА ИЗБОР НАРОДНОГ ПОСЛА-
НИКА ВЕЋА ПРОИЗВОЂАЧА САВЕЗНЕ НАРОД-
НЕ СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ТИТОВ 

ВЕЛЕС 

На основу члана 201. а у вези са чланом 103. 
став 1. Закона о правима и дужностима, избору и 
опозиву савезних народних посланика, Савезна из-
борна комисија 

о б ј а в љ у ј е 
да је у допунским изборима за народног посланика 
Већа произвођача Савезне народне скупштине у 
групи индустрије, трговине и занатства, који ће се 
одржати у 163. Изборном срезу Титов Велес 19. ф е -
бруара 1961. године, потврђена као прва по реду 
кандидатура зборова бирача Душка Апостолов Сто-
ева из Титовог Велеса. 

Бр. 4 
4. фебруара 1961. године 

Београд 
Савезна изборна комисија 

Секретар, Председ,ник, 
Стеван Бабић, с. р. др Дражен Сесардић, с. р. 

32. 

О Б Ј А В А 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ПОТВРДИ 
КАНДИДАТУРЕ ЗА ИЗБОР НАРОДНОГ ПОСЛА-
НИКА ВЕЋА ПРОИЗВОЂАЧА САВЕЗНЕ НАРОД-
НЕ СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ЛАЗА-

РЕВАЦ 

На основу члана 201. а у вези са чланом 103. 
став 1. Закона о правима и дужностима, избору и 
опозиву савезних народних посланика, Савезна из -
борна комисија 

о б ј а в љ у ј е 
да је у допунским изборима за народног посланика 
Већа произвођача Савезне народне скупштине у 
групи индустрије, трговине и занатства, који ће се 
одржати у 18. Изборном срезу Лазаревац 19. фебру-
ара 1961. године, потврђена као прва по реду кан-

дидатура зборова бирача Момчила Илије Симоно-
вића из Лазаревца. 

Бр. 5 
4. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезна изборна комисија 

Секретар, Председник, 
Стеван Бабић, с. р. да Дражен Сесардић, с. р. 

33. ' 

На основу члана 382. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), у вези са Одлуком о окви-
рима за утврђивање положајних плата службе-
ника савезних ортака („Службени лист ФНРЈ", бр. 
5/59), Управни одбор Савеза пољоприер е дно - шум-ар -
ских комора Југоелавије проп,исује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СЛУЖБЕНИЦИМА 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИХ КОМОРА И 
СЛУЖБЕНИЦИМА САВЕЗНИХ СТРУЧНИХ УДРУ-
ЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУ-

МАРСТВА 

Члан 1. 
У Правилнику о службеницима пољопривредно-

шугарских комора и службеницима савезних струч-
них удружења из области пољопривреде и шумар-
ства („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/58, 51/58 и 
50/59) у члану 9. став 3. после тачке в) додаје се 
нова тачка г), која гласи: 

,,г) у среској пољопривредно-шумарској комори: 
1) за секретара — — — — — — — 15.000 
2) за помоћ,ника секретара — — — — 14.000 
3) за руководећа места која одговарају 

положају начелника одређених оде-
љења — — — — — — — — — 14.000 

4) за руководећа места која одговарају 
положају начелника осталих одељења 12.000 

5) за руководећа места која одговарају 
положају шефа самосталног стручног 
одсека — — — — — — — — 12.000 

6) за радно место саветника — — — — 11.000 
7) за радно место референта — — — 10.000' 

Досадашња тачка г) постаје тачка д). 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 22. јула 1960. године. 

Овај правилник потврдило је Савезно извршно 
веће својим актом ОБ бр. 1/4 од 28. јануара 1961. 
године. 

03-Бр. 2961/5 
31. децембра 1960. године 

Београд 
Замењује председника 

Управног одбора Савеза 
пољопривредно-шумарских комора 

Југославије, 
инж. Јефта Јеремић, с. р. 
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РЕШЕЊА 
На основу члана 27. став 2. Закона о државној 

управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56) у вези 
с 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 ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 
У СЕКРЕТАРИ!АТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ИНДУСТРИЈУ 
Поставља се за државног подсекретара у Секре-

тари јату Савезног извршног већа за индустрију 
Винко Хафнер, савезни народни посланик. 

Б. бр. 5 
23. јануара 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потгтредоедник, 
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 2. од 14. јануара 1961. године објављује: 

Наредбу о привременој забрани риболова у Лом-
ничкој и Срндаљској реци. 

У броју 3. од 21. јануара 1961. године објављује: 
Одлуку о поступку додељивања допунских сред-

става за изградњу судских зграда; 
Наредбу о Генералном плану за одбрану од по-

плаве у 1961. години. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блике Хрватске у броју 54. од 31. децембра 1960. 
године објављују: 

Уредбу о оснивању Завода за заштиту природе; 
Уредбу о стављању ван снаге Уредбе о продаји 

дрвета у шуми на пању из шума општенародне 
имовине; 

Уредбу о Институту за океанограф^ у и рибар-
ство; 
' Уредбу о Ветеринарском институту у Загребу; 

Уредбу о Институту за геолошка истраживања. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" у броју 52. од 29. децембра 1960. го-
дине објављује: 

Уредбу о оснивању Института за рударска и 
хемијоко-технолошка истраживања у Тузли; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о хоно-
рарно ј настави: на факултетима Универзитета у 
Сарајеву; 

Одлуку о одређивању процента од годишњег 
износа пореза на доходак који се има наплатити у 
појединим тромесечјима 1961. год,ине; 

Одлуку о разрешењу и именовању чланова Са-
вета Музичке академије у Сарајеву. 

У броју 53. од 31 децембра 1960. године објав-
љује: 

Указ о проглашењу Закона о музејима, са тек-
стом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о Републичком 
фонду за научни рад, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допу-
нама Закона о организацији управе у народним од-
борима, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о измени и допуни 
Закона о слатководном рибарству, са текстом истог 
закона; 

Одлуку о изменама и допунама Друштвеног 
,плана НРБиХ за 1960. годину; 

Одлуку о привременом финансирању потреб-а по 
Буџету НРБиХ за месец јануар 1961. године; 

Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Републич-
ког инвестиционог фонда за 1959. годину; 

Одлуку о одређивању броја и избору чланова 
Факултетског савета Природно-математичког ф а -
култета Универзитета у Сарајеву; 

Решење о разрешењу државног секретара за 
послове робног промета НРБиХ; 

Решење о допуни Решења о одређивању пред-
мета који се сматрају етру чио-теоретски у стручним 
школама; 

Решење о обрасцу уговора о раду настојника 
зграде; 

Решење о именовању Управног одбора Репу-
бличког фонда за стамбену изградњу; 

Решење о постављењу управника Народне би-
блиотеке НРБиХ; 

Решење о постављењу директора Института за 
друштвено управљање у Сарајеву; 

Решење о разрешењу и именовању председника 
РепубЛИЧКОЈ дисциплниског суда; 

Исправку Правилника о ванредном полагању 
испита за о ш овну школу. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

28. Наредба о одређивању производа за које 
се не могу пов иш звати цене — — — — 57 

29. Правилник о броју и саставу посаде на 
пловилима унутрашње пловидбе — — 57 

3-0. Решење о југословћенским стандардима из 
области текстилне индустрије — — — 58 

31. Објава Савезне изборне комисије о потвр-
ди кандид атуре за избор народног посла-
ника Већа произвођача Савезне народне 
скупштине у Изборном срезу Титов Велес 5^ 

32. Објава Савезне изборне комисије о потвр-
ди кандидатуре за избор народно-г посла-
ника Већа произвођача Савезне народне 
скупштине у Изборном срезу Лазаревац 59 

33. Правилник о допуни Правилника о слу-
жбеницрма пољопривредно-шумарских ко-
мора и службеницима савезних стручних 
удружења из области пољопривреде и шу-
марства — — — — — — —' — — 

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 


