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На основу члана 48. Закона о а^тминис^ративним 
таксама („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/59 и 23/61). 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ОПШТИНСКИМ Т А К С АМ V 

Члан 1. 
У Уредби о општинским таксама („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 3/60 и 6/61) у члану 5. уводна ре-
ченица мења се и гласи: „Такса по члану 1. тач. 5 и 
10. ове уредбе умањује се најмање за 50% кад је 
плаћају:". 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењива^ се од 
1. јануара 1962. године. 

Савезно Извршно веће 

Р, п. бр. 226 
20. јула 1961. године 

Београд 
Председник Републике. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

701. 

На основу члана 71. Уредбе о девизном посло-
вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у споразуму 
са Комитетом за спољну трговину, савезни Државни 
секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ Н А Р Е Д Б Е О ПОДНОШЕЊУ П Р И Ј А В А 

О И З В О З У И УВОЗУ РОБЕ 

1. У Наредби о подношењу пријава о извозу и 
увозу робе („Службени лист ФНРЈ ', бр. ЗГ/(61 и 45 60 
у тачки 2. став 2. ка крају текста алинеје 8. тач^а-
и зарез замењује се зарезом и после тога додају 
се речи: „рицинусово уље;" 

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

Бр. 00-29891/1 
20. новембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

702. 

700. 

На основу чл. 3. и 70. Уредбе о девизном посло-
вању (, Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у вези са 
тачком 1. став 2. Одлуке о утврђивању обрачунског 
курса 'за плаћања и наплате у промету са иностран-
ством („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ В А Ж Е Њ А ОДЛУКЕ О У Т В Р Ђ И -
В А Њ У ПОСЕБНОГ ТУРИСТИЧКОГ К У Р С А У 

ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

1. Одлука о утврђивању посебног туристичког 
курса у платном промету са иностранством ( ,слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 6/61) престаје да важи. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а приме-
њив аће се од 1. јануара 1962. године. 

Р. п. бр. 220 
27. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, П отпре доедник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

На основу члана 6а. став 2. Уредбе о посебним 
условима за расподелу дохотка неких врста при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
15/58, 28/59, 46/60 и 13/61), у сагласности са Секрета-
р у атом Савезног извршног већа за просвету и кул-
туру, савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О НА-
ЧИНУ УПЛАЋИВАЊА ДОПРИНОСА ОД ПРОМЕТА 
ФИЛМОВА, О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВА ЗА РА-
СПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОД ТОГ ДОПРИНОСА И О 
РАСПОРЕДУ ТИХ СРЕДСТАВА НА ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА СНИМАЊЕ ФИЛМОВА 

1. У Наредби о начину уплаћивања доприноса 
од промета филмова, о одређивању основа за распо-
делу средстава бд тог доприноса и о распореду тих 
средстава на предузећа за снимање филмова („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 45/58 и 1/61) у тачки 1. став 1. 
речи: „стопама одређеним" замењују се речима: 
„стопи одређеној". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Предузећа за приказивање филмова дужна су 

допринос од промета филмова за протекли месец 
уплатити до петог дана у наредном месецу и том 
приликом поднети банци извештај о оствареном 
промету и обрачунатом доприносу." 
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Став 3. брише се. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став З, речи: 

„по стопи која одговара" замењују се речју: „према". 
2. У тач. 2, З, 5, 7. и 9. речи: „Удружење филм-

ских произвођача Ју гос лави је" у разним падежима, 
замењују се речима: „Савезна индустријска комора 
— Савет филмске индустрије" — у одговарајућим 
падежима. 

3. У тачки 3. став 1. замењује се оа три нова 
става, који гласе: 

„Средства одређена за унапређивање домаћег 
играног филма распоређује Народна банка у току 
године привремено по истеку тромесечја, а коначно 
по истеку године, на предузећа за снимање филмова 
према промету оствареном приказивањем домаћих 
играних филмова у земљи и у иностранству, и то 
тако да свако од тих предузећа добије део средстава 
сразмеран промету оствареном приказивањем дома-
ћих играних филмова које је оно произвело. 

У току године Народна ^ банка ће привремено 
распоређивати на предузећа за снимање филмова 
само онај износ средстава из става 1. ове тачке који 
одговара износу који се добија кад се на укупни 
остварени промет у односном тромесечју примени 
коефицијент на основу кога су средства за у н а р е -
ђивање домаћег играног филма распоређене у про-
теклој години, претходно умањен за 40%. Сгвезга 
индустријска комора — Савет филмске индустрије 
може, према кретању производње и промета домаћег 
играног филма, смањити тај коефицијент и више 
од 40%. 

Коначна расподела ових средстава на поједина 
предузећа за снимање филмова врши се по истеку 
године, и то применом одредаба тачке 7. ове на-
редбе " 

Досадашњи ст. 2. до 6. постају ст. 4. до 8. 
У истој тачки речи: „протеклој години" заме-

њују се речима: „протеклом тромесечју". 
У истој тачки у новик ст. б.-и 8. речи: „до 31 ја-

нуара наредне године" замењују се речима: „до 25. 
дана у наредном месецу по истеку тромесечја". 

4. У тачки 4. став 1. речи: „протеклој години" 
замењују се речима: „протеклом тромесечју". 

5. У тачки 5. у уводној реченици речи: „ у I 
тромесечју сваке године" бришу се. 

У одредби под 1 речи: ,,у протеклој години" 
бришу се. 

Додаје се нови став 2, који гласи: 
„Средства из одредбе под 1 става 1. ове тачке 

раепоређује Народна банка на предузећа за снима-
ње филмова у току године привремено по истеку 
тромесечја, а коначно — по истеку године. Ово ра-
споређивање односно расподела врши се сходно 
одредбама тачке 3. ст. 1. до 3. ове наредбе. Средства 
из одредаба под 2 и 3 става 1. ове тачке распоређују 
се само по истеку године." 

6. У тачки 7. став 1. речи: „сваке године до 15 
фебруара" замењују се речима: „до краја наредног 
месеца по истеку сваког тромесечја, а до 15. фебру-
ара наредне године извештаје о промету тих филмо-
ва оствареном у протеклој години". 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се и у целој 1961. години. 

Бр. 12-30933/1 
25. новембра 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р, 

703. 

На основу чл. 5. и 13. Уредбе о постављању и 
раду емисионих радио станица, („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57), Секретари јат Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ ПОТРЕБНОЈ З А ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА ПРИЈЕМА И ОТПРАВЉАЈУ А ЕМИСИ- 1 

ЈА У РАДИО-ТЕЛЕГРАФСКИМ И РАДИО-ТЕЛЕ-
ФОНСКИМ СТАНИЦАМА У ПРИВРЕДИ 

Члан 1. ^ 
Овим правилником одређује се коју стручну 

спрему морају имати лица за вршење послова при-
јема и отправљали емисија у радио-телеграфским 
и радио-телефонским станицама у привреди (у да-
љем тексту: радио-телеграфски послови). 

Члан 2. 
Радио-телеграфске послове може вршити лице 

које има положени посебан део стручног испита за 
радио-оператера предвиђеног Правилником о струч-
ној спреми и стручним испитима службеника радис-
те леграфс ке службе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
47/60 и 42/61), ако посебним прописима за поједине 
радио-службе није друкчије предвиђено. 

Радио-телеграфске послове из става 1. овог чла-
на може вршити и лице: 

1) које има положени стручни испит за радио-
телеграфиста II или I класе по Правилнику о стру-
чној спреми и стручним испитима службеника 
радио-телеграфске службе; 

2) које има положени стручни испит за радио-
телеграфиста II или I класе по Правилнику о сти-
цању и признавању звања чланова посаде трговачке 
морнарице („Службени лист ФНРЈ", бр. 42/58 и 
41 '61); 

3) које има положени стручни испит за звање ра-
дно-га или старијег радиста по Правилнику о при-
правничкој служби, стручним испитима и стручним 
курсевима у поштанско-телеграфско-телефонској 
струци („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/51); 

4) коме је признато звање радио-телеграфиста 
Ш, II или I класе по Уредби о струци цивилног 
ваздушног саобраћаја („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/50), или 

5) које има стручну спрему радио-огтератера 
стечену по важећим прописима, као и лице које ту 
спрему нема али има најмање 8 година практичног 
рада на пословима радио-оператера односно радио-
телеграфиста. 

Члан 
Привредне организације могу за вршење радио-

телеграфских послова у својим радио-телеграф-
ским и радио-телефонским станицама, поред услова 
у погледу стручне спреме из члана 2. овог правил-
ника, пропи сивати и друге услове у складу са од-
редбама Закона о радним односима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/61). 

Члан 4. 
Лица која врше радио-телеграфске послове у 

привредним организацијама а немају прописану 
стручну спрему за вршење тих послова, могу за 
време од једне године од дана ступања на снагу 
овог правилника и даље вршити те послове, с тим 
да су у том року дужна положити који од стручних 
испита из члана 2. овог правилника 
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Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 2027 ' 

30. октобра 1961. године 
Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Марин Цетинић, с. р. 

704. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југосло-
венским станд-ардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛАСТИ ИНДУСТРИЈЕ 

ОБУЋЕ 

1. У југословенском стандарду Лвољена обућа — 
Ј1Ј8 С.В2.136, који је донет Решењем о југословен-
ским стандардима из области индустрије обуће 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/61) у тачки 3. Ква-
литет материјала, тачка 3.1 мења се и гласи: 

„3.1 Материјал за горњи део обуће. За лице: све 
врсте горње коже квалитета прописаног одговара-
јућим југословенским стандардом, текстил или ве-
штачка кожа. За поставу и уложак (табан, полу-
табак или петица): све врсте поставке коже квали-
тета прописаног одговарајућим југословенским стан-
дардом, делови горње коже који се нису могли упо-
требни за лице а нису лошијег квалитета од по-
ставке коже, текстил или вештачка кожа. Полу-
табак или петица стављају се ако је темељна тава-
ница чиста и неоштећена и ако је цвикана искљу-
чиво лепљењем. Конац за шивење: обућарски, па-
мучни од броја 10 до 50, свилени или од вештачких 
влакана." 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 10-6525 
27. новембра 1961. године 

Београд 

Директор 
Југословенског завода 

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

РЕШЕЊА 
На основу члана 140. Општег закона о органи-

зацији здравствене службе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/60), а у вези с члаеом 33. Уредбе о органи-
зацији 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 ИМЕНОВАЊУ ПРВОГ САВЕТА САВЕЗНОГ З А -

ВОДА З А ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

I У први Савет Савезног завода за здравствену 
заштиту именују се, и то: 

За председника: 
1. Проф. др Мибмир Савићевић, професор Ме-

дицинског факултета у Београду; 

За чланове: 
2. Др Милосав Адамовић", управник Болнице 

,,Др Драгиша Мишовић" у Београду; 
3. Проф. др Радивоје Беровић, председник Са-

веза лекарских друштава Југославије; 
4. Др Јован Бијелић, главни савезни санитарни 

инспектор; 
5. Проф. др Зора Благојевић, генерални секре-

тар Савеза фармацеутских друштава Југославије; 
6. Др Тодор Ћурувија, председник Савета за 

народно здравље НР Хрватске; 
7. Проф. др Никтополион Нервозу бов, руководи-

лац епидемиолошке службе; 
8. Проф. др Вукан Чупић, директор Института 

НР Србије за здравствену заштиту мајке и детета; 
9. Др Радмило Феликс, руководилац Службе за 

комуналну хигијену; 
10. Никола Георгијевски, заменик директора За-

вода за здравствену заштиту НР Македоније; 
11. Проф. др Ернест Грин, директор Завода за 

д ерм атовенеро ло ги ј у у Сарајеву; 
12. Зденко Хас, директор Савезног завода за 

социјално осигурање; 
13. Саша Јаворина, председник Централног од-

бора Синдиката здравствених радника Југославае; 
14. Проф. др Бранко Кесић, директор школе за 

народно здравља „Професор др Андрија Штампар" 
у Загребу; 

15. Сока Крајачић, потпредседник Народног од-
бора града Загреба; 

16. Др Иво Краљ, генерал-мајор — начелник 
Одељења у Санитетској управи ЈНА; 

17. Др Херберт Краус, државни подсекретар у 
Секретари јату Савезног извршног већа за народно 
здравље; 

18. Велибор Љујић, председник Савета за на-
родно здравље НР Србије; 

19. Др Иво Маринић, помоћник председника Са-
везног савета за научни рад; 

20. Др Сава Михајловић, директор Савезне у-
праве за послове ветеринарства; 

21. Др Олга Милошевић, генерални секретар 
Југословенског црвеног крста; 

22. Др Мирјана Моцић, доцент Медицинско! фа-
култета у Београду; 

23. Др Ангелина Мојић, руководилац Службе за 
заштиту мајке и деце; 

24. Проф. др Марјан Морељ, пуковник — начел-
ник Бојно-хигијонског завода ВМА; 

25. Зехра Муидовић, савезни народни посланик; 
26. Проф. др Роберт Нојбауер, председник Са-

везне комисије за борбу против туберкулозе; 
27. Проф. др Исидор Папо, генерал-мајор — на-

челник Хируршке клинике ВМА; 
28. Мг. рћ. Венцеслав Павлов, начелник Управе 

за фармацеутску службу и медицинско снабдевање 
Секретаријата Савезног извршног већа за народно 
здравље; 

29. Др Славка Петровић, асистент Медицинског 
факултета у Београду; 

30. Др Драгутин Савић, руководилац Службе за 
сузбијање туберкулозе; 

31. Доцент др Божидар Симић, руководилац 
Службе за хигијену исхране; 

32. Др Марко Шарић, председник Савета за 
Здравље Народног одбора града Загреба; 

33. Др Ружа Шегедин, доцент Медицинског фа-
култета у Љубљани; 
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34. Олга Врабич. секретар Централног већа Са-
вез? с? чдиката Југославије; 

35. Проф. др Грујица Жарковић, професор Ме-
дицинског факултета у Сарајеву. 

II Директор Завода је члан Савета по своме 
положају. 

Б. бр. 62. 
20 новембра 1961. године 

Београд 
Савезно извршно вене 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

С Л У Ж Е Н И ГЛАСНИК НАРОДНЕ Р Е П У Б Л И К Е 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије4' 
у броју 47. од 18. новембра 1931. године објављује: 

Закон о спровођењу Основног закона о шумама; 
Закон о урбанистичком и регионалном простор-

ном планирању; 
Закон о заштити природе; 
Закон о измени Закона о учешћу политичкоте-

риторијалних јединица у заједничКим приходима; 
Закон о укидању пореза на промет дувана. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ Х Р В А Т С К Е 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 42. од 25. октобра 1961. 
године објављују: 

Упутство о п осуђивању књига међу библио!ека-
ма у Народној Републици Хрватској. 

У броју 43 од 1. новембра 1961. године нема слу-
жбеног дела. 

У броју 44. од 8. новембра 196?. године објав-
љују: 

Одлуку о продужењу траја-ња мандата народним 
од бо о има; 

Одлуку о оснивању Комисије за припрему на-
црта новог Устава Народне Републике Хрватске; 

Одлуку о именовању чланова Административне 
комисије Извршног већа Сабора. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 32 од 9. октобра 1961. године објав-
љује: 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допу-
нама Закона о буџету Народне Републике Македо-
није за 1961. годину, са текстом истог закона; 

Правилник о накнадама за судске изласке из-
вршене на захтев странака. 

У броју 33. од 16. октобра 1961. године објав-
љује: 

Одлуку о продужењу мандата народних од-
бор'- : 

Одлуку о оснивању Комисије за припремање 
нацпта новог устава НР Македоније, 

Одлуку о избору председника и чланова Коми-
сије за припремање нацрта новог устава НР Маке-
донке; 

Одлуку о утврђивању престанка посланичко? 
мандата: 

Препоруку за уцапређивање рада органа само-
управљања у пољопривредним задругама. 

У броју 34 од 24. октобра 1961. године објав-
љује: 

Одлуку о допуни Одлуке о износу дневница за 
службена путовања, накнаде за одвојен живот и 
километраже; 

Решење о оснивању Завода за социјална пи-
тања; 

Решење о разрешењу директора Завода за гео-
лошка истраживања. 

Решење о именовању главног инспектора Ин-
спекције жељезничког саобраћаја при Заједници 
железничких предузећа у Скопљу; 

Решење о именовању главног инспектора ПТТ 
инспекшпе при Заједници ПТТ предузећа у 
Скопљу, 

Правилник о саставу и раду ватрогасних ко-
мисија у привредним организацијама и установама. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе-

у броју 24. од 26. септембра 1961. године објављује: 
Правилник о условима за оснивање музеја; 
Правилник о реги отров ању музеја; 
Исправку Одлуке о посебном додатку за судије 

редовних и привредних судова и јавне правобра-
ниоце. 

У броју 25. од 14; октобра 1961. године објав-
љује: 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за народне посланике Већа про-
извођача Народне скупштине Народне Републике 
Ц,рне Горе у изборним (^резовима Титоград II и Ти-
тоград VII; 

Исправку Закона о смештају деце у друге гго-
родице. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЖИРО 
РАЧУНА 

Новинска установа „Службени лист 
ФНРЈ" обавештава да ће од 11. XII 1961. 
године имати следеће бројеве жиро рачуна: 

за претплату и посебна издања 
101-13/1-116 

за огласе 101-13/1-115. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страва 

699. Уредба о измени Уредбе о општинским 
таксама — — — — — — — — — 965 

700. Одлука о престанку важења Одлуке о 
утврђивању посебног туристичког курса 
у платном промету са иностранством — 965 

701. Наредба о допуни Наредбе о подношењу 
пријавна о извозу и увозу робе — — — 965 

702. Наредба о изменама и допун-ама Наредбе 
о начину уплаћивања доприноса од про-
мета филмова, о одређивању основа за ра-
споделу средстава од тог доприноса и о 
распореду тих средстава на предузећа за 
снимање филмова — — — — — — 965 

703. Правилник о стручној спреми потребној 
за вршење послова пријема и опорављања 
емисија у радио-телеграфским и радио-
телефонским станицама у привреди — 966 

704. Решење о измени Решења о југословен-
ским стандардима из области индустрије 
обуће — — — — — — — — — 967 

Издавач: Новинска установа .,Службени лист ФНРЈ", Београд. Краљевића Марка 9 Пошт фах 2X6. 
— Директор в одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. -

Штампа Београдска графички завод, Београд 


