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На основу тачке 1. став 1. Одлуке о овлашћењу 
Секретаријата Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство за доношење прописа о технич-
ким мерама и другим условима за производњу елит-
не приплодне стоке („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/61), у сагласности са савезним Државним секре-
т а р и ј а т а за унутрашње послове у смислу члана 
3. став 2. Основног закона о прекршајима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 2/59), Секрета.р.и јат Савез-
ног извршног већа за пољопривреду и шумарство 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКИМ МЕРАМА И ДРУГИМ УСЛОВИМА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛИТНЕ ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ 

Члан 1. 
Производња елитне приплодне стоке врши се 

у центрима за производњу елитне приплодне стоке 
(у даљем тексту: центри). 

Под елитном прпо леденом стоком подразумева се 
стака сврстана према посебним савезним прописима 
у: класу елита, класу 1а и класу I. 

Члан 2. 
Центри се оснивају: 
1) као посебни погони пољопривредних произ-

в о ђ а ч е м организација (пољопривредних добара, зе-
мљорадничким задруга, пољопривредних установа 
и др.); 

2) као предузећа; 
3) као установе. 
Оснивање и рад центара врши се према општим 

прописима о оснивању и раду привредних организа-
ција и самосталних установа односно према одред-
бама Уредбе о земљорадничким задругама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/61) и одредбама 
овог правилника. 

Члан 3. 
Центар се може основати тек пошто је при-

бављено мишљење органа управе наредите републике 
односно аутономне јединице надлежног за послове 
пољопривреде о томе да Л1И су испуњени услов,и 
одређени овим правилником. 

Члан 4. 
Центар се може основати само ако је, поред 

осталих услова предвиђених овим правилником, за 
њега обезбеђен: 

1) стручни кадар (зоотех нигчари, матичари, кон-
тролни асистенти и др.); 

2) правилан смештај, исхран-а и здрав-ствена за-
штита стоке. 

Центар не може основати оснивач чија стока 
болује од узгојних болести. 

Републички орган управе надлежан за послове 
пољопривреде донеће ближе прописе о минимуму 

х и г и ј е н с к а услова које центар мора испуњавати 
у погледу просторија за смештај стоке и начина 
држања, неге и исхране стоке, као и о условима 
у погледу узгој них болести у центру. 

Члан 5. 
Центри са територије народне републике одно-

сно подручја аутономне јединице, поред уписа у 
регистре по општим прописима, уписују се и као се-
лекци јом организације у регистар центара који 
воде, и то: за центре за производњу елитних 
приплодних говеда и коња — Југословенски сто-
чарски селекциони центар у Београду, а за центре 
за произ-водњу приплодних оваца, свиња и живине 
— селекцијека установа односно организација коју 
одреди орган управе народне републике односно 
аутономне јединице надлежан за послове пољо-
привреде. 

Регистар центара води се по обрасцу који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов са-
ставни део. 

Од дана регистрације привредна организација, 
установа односно погон стиче својство центра и 
може отпочети производњу елитне приплодне стоке. 

Против решења Југословеноког сточарског се-
лекциона центра или селекцијске установе односно 
организације којим се одбија регистрација центра, 
може се изјавити жалба органу управе надлежном 
за вршење надзора над Ју гос ловћенским сточарским 
селекционим центром или селекцијеком установом 
односно организацијом. 

Члан 6. 
Задатак центра је да, под надзором и према 

упутствима установе односно организације код које 
је центар уписан у регистар центара, гаји високо 
продукт пене расе говеда, коња, свиња, оваца и жи-
вине, у циљу побољшавања њиховог квалитета и 
производње што бољег приплода ове стоке, за даље 
ширење предуктивних раса те стоке и за поправку 
домаћих раса стоке. 

Члан 7. 
Центар може гајити само оне врсте и расе при-

плодне стоке које еу наведене у решењу о оснивању 
центра. 

Од приплодне отоке на.ведене у решењу из става 
1. овог члана, у центру мора бити женских грла 
способних за приплод најмање: од говеда 100, од 
коња 20, од свиња 50, од оваца 100 и ед живине 50'0. 

Члан 8. 
Центар може за приплод употребљавати само 

она матична грла за која се утврди да испуњавају 
одређене услове у погледу продуктивности, а мушке 
п р и р о д њ а к е говеда и свиња — и по претходном 
испитивању потомства (прогенотестирање). 

Члан 9. 
Овако матично грло у центру мора испуњавати 

следеће минималне норме продуктивности: 
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1) Говеда 
а) краве 

Производња краве 
Р а с а кг млека по лакта-

ш и м а (за 305 дана) 

Производња мајке 
и Меве мајке кг мле-
ка по лактацијама 

(за 305 дана) 

/о 
мас-

I II III I I III 
црно-
-бела 3.600 4.400 5.000 3.500 4.300 4.800 ЗВ 
црвено-
-шарена 3.500 4.300 4.800 3.400 4.200 4.600 3,7 
црвена 
данска 3.800 4.600 5.200 3.700 4.500 5 000 4,0 
џерзеј 3.000 3.500 3.800 3.000 3.500 3.800 5,8 
симен-
талска 3.200 3.800 4.400 3.000 3.500 4.000 4,0 
сиво-
- смеђа 3.200 3 800 4.400 3.000 3 500 4 000 4.0 
сива 
тиролска 2.500 3.000 3.300 2.500 2.800 3 000 3,8 

б) бикови 

Производња мајке Производња маји. 0  Ј и очеве маЈке кг мле- / 0 

мас-Р а с а кг млека по лакта-
ншама (њ 105 лана^ к а п 0 лактацијама цијама (за 305 дана) Г а д 3 0 5 дана) ти 

I II III I I I I I I 
црно-
-бела 4.000 5.000 5.500 4.000 4.500 5.000 4,0 
црвено-
-шарена 4.000 4.800 5.200 3.900 4.400 4.800 3,9 
црвена 
данска 4.200 5.400 6.000 4.200 5.000 5.500 4,2 
џерзеј 3.500 4.000 4.500 3.200 3.800 4.200 6,0 
симен-
талска 3.600 4.200 4.800 3.400 4.000 4.500 4,0 
сиво-
-смеђа 3.600 4.200 4.800 3.400 4.000 4.500 4,0 
сива 
тиролска 3.000 3.400 3.800 2.500 3.000 З.ЗОО 3.9 

3) Овце 
а) мери но ргеоосе 

тежина тела 
тежина руна 
финоћа вуне 
дужина прамена 
рандман вуне 

б) мерило (ГАг1е5 
тежина тела 
тежина руна 
финоћа вуне 
дужина прамена 
рандман вуне 

Овце 
60 кг 
4,5 „ 
24 микр. 

8 см 
40% 

45 кг 
3 „ 

22 мижр. 
8 см 

40% 

Овнови 
95 кг 

7 „ 
24 микр. 
9 см 

60 кг 
5 „ 

22 микр. 
10 см 
40% 

в) мермно (Зе 1'Езф Овце Овнови 
тежина тел,а 60 кг 90 кг 
тежина руна 4 „ 6 „ 
финоћа вуне 26 микр. 26 микр. 
дужина прамена 8 см 9 см 
рандман вуне 45% 45% 

г) виртембернжа овца 
тежина тела 60 кг 90 кг 
тежина руна 4 „ 6 „ 
финоћа вуне 30 миир. 30 микр. 
дужина прамена 8 см 10 см 
рандман вуне 45'% 45% 

д) хемпшир овца 
тежина тела 65 кг 95 кг 
тежина руна 4 „ 5 „ 
финоћа вуне 20 ми кр. 30 микр. 
дужина прамена 5 см 7 см 
рандман вуне 50% 50% 

Поред испуњења ових минималних норми про-
дуктивности, сбе овце и овнови морају имати ти-
пичне ознаке своје расе и познато порекло по оцу 
и м-ајци. 

4) Свиње 
а) к-омане 

Р а с а Број 
сиса 

Тежина легла 
Број одгај. 

са да- са ЈО да- прасади са 
на старо- на старо- 56 д а н а с т а р . 

сти сти 

велики јоркшир, 
холандска бела, 
шведска бела 12 

б) нерастови 

54 135 

Р а с а 

Поред испуњења ових минималних норми про-
дуктивности, све краве и бикови морају бити ти-
пични представници своје расе и имати нормалан 
узраст, добру кондицију и познато порекло по оцу 
и мајци, и то бикови за најмање три, а краве за 
најмање две генерације. 

2) Коњи 
Сва матична 1рла морају бити типични пред-

ставници своје расе и имати нормалан узраст, 
складну грађу (екстеријер), добру кондицију и по-
знато порекло по оцу и мајци за на јмање три ге-
нерације. 

а 
велики јоркшир, 
холандска бела, 
шведска бела 12 I класе 9 А класа I класа 

Поред испуњења ових мин,ималних норми про-
дуктивности, све крмаче и нерастови морају имати 
типичне ознаке своје расе и познато порекло по 
оцу и мајци за на јмања три генерације. 

5) Живина 
— — 

з ^ 
(Хи м С - п г 

Р а с а и . о ^ 

тВв 
3 8 5 1 

в ЗЈ Си 2? 

кокоши: 
— расе за ја ја 200 
— расе за месо 160 
патке 120 
ћурке 60 
гуске 20 

30 
0,25 
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Поред испуњења ових минималних норми про-
дуктивности, сва матична грла свих врста живина 
морају бити типични представници своје расе и 
имати познато порекло по оцу и маЈци за најмање 
три генерације. 

Члан 10. 
Услове из члана 9. овог правилника утврђује и 

друге послове одређене овим правилником врши 
стручна комисија од најмање три члана коју обра-
зује установа односно организација код које је цен-
тар уписан у регистар центара (члан 5). 

У стручну комисију одређују се стручњаци за 
одговарајућу врсту стоке, а за стручни преглед коња 
и представници Југословенске народне армије. 

Трошкови рада стручне комисије падају на 
терет центра. 

Члан 11-
Стручна комисија из члана 10. овог правилника 

врши у центру преглед стоке једанпут годишње (у 
јесен), а свиња двапут годишње (у пролеће и у је-
сен). 

При прегледу стоке стручна комисија врши и 
оцењивање и класирање приплодних грла. 

О нађеном стању стручна комисија сачињава за-
писник у два примерка, од којих један примерак 
доставља установи односно организацији која је 
образовала стручну комисију, а други примерак — 
центру. 

Члан 12. 
Из подмлатка се могу увести у елитни запат 

само она грла стоке која предложи стручна комисија 
из члана 10. овог правилника. 

Члан 13. 
Произведем елитна приплодна стока продаје 

се првенствено пољопривредним произвођачким ор-
ганизацијама и станицама за вештачко осемењавање 
стоке, а осталим организацијама и установама само 
ако то предложи установа односно организација код 
које је центар уписан у регистар центара. 

Грла стоке из става 1. овог члана могу се про-
давати тек кад стручна комисија из члана 10. овог 
правилника оцени њихову вредност и класира их. 

Услови из ет. 1. и 2. овог члана важе и за 
матична грла. 

Члан 14. 
Матична грла могу се излучивати (расходовати) 

из центра само на основу оцене стручне комисије из 
члана 10. овог правилника и предлога установе од-
носно организације код које је центар уписан у ре-
гистар центара. 

Излучена грла центар може слободно продавати. 

^ Члан 15-
О приплодној стоци центар је дужан водити 

матично књиговодство засновано на комплетној се-
лекцији и контроли продуктивности приплодних 
грла, а дрема упутству установе односно организа-
ције код које је извршен упис у регистар центара. 

Члан 16. 
Стручни надзор над радом центра врши уста-

нова односно организација код које је центар упи-
сан у регистар центара. 

Центар односно пољопривредна произвођача 
организација дужна је установи односно организа-
цији код које је центар уписан у регистар центара 
омогућити вршење стручног надзора и поступати 
према упутствима те установе односно организације, 

Члан 17. 
Центар ће се брисати из регистра центара: 
1) ако нема потребан стручни кадар или ако 

није обезбеђен правилан смештај, нега, исхрана или 
здравствена заштита стоке (члан 4); 

2) ако не гаји врсту и расу приплодне стоке 
одређену решењем о оснивању центра (члан 7. 
став 1); 

3) ако нема минимални број женских грла спо-
собних за приплод, прописан за поједине врсте 
стоке (члан 7. став 2). 

Решење о брисању центра из регистра центара 
доноси установа односно организација код које је 
центар уписан у регистар центара, на предлог стру-
чне комисије из члана 10. овог правилника. 

Привредна организација, установа односно по-
гон после брисања из регистра центара не може ви-
ше носити назив центра за производњу елитне при-
плодне стоке нити се сме бавити производњом елит-
не приплодне стоке, али не губи својство привредне 
организације, установе односно "погона. 

Члан 18. 
Новчаном казном до 100 000 динара казниће се 

за прекршај центар односно пољопривредна произ-
в о ђ а ч а организација која је .основала центар као 
свој погон: 

1) ако у центру употребљава за приплод мати-
чна грла за која стручна комисија није утврдила 
да испуњавају одређене услове у погледу проду-
ктивности, а мушке приплодњаке говеда и свиња 
— и без претходног испитивања потомства (проге-
нотеетирање) — (чл. 8. и 9); 

2) ако у центру употребљава за приплод грла 
уведена из подмлатка за која стручна комисија није 
дала предлог (члан 12); 

3) ако произведену елитну приплодну стоку или 
матична грла прода противно члану' 13. став 1. овог 
правилника, или из центра прода грла која стручна 
комисија није оценила или класирала (члан 13. 
став 2). 

Центар односно пољопривредна произвођача 
организација која је основала центар као свој по-
гон, казниће се новчаном казном до ЗОО 000 динара 
ако је прекршај из става 1. овог члана учинила из 
материјалне замнтересованости. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице у центру односно пољопривредној 
произвођачкој организацији која је основала цен-
тар као свој погон новчаном казном до 20.000 
динара. 

Члан 19. 
Новчаном казном до 100 000 динара казниће се 

за прекршај центар односно пољопривредна произ-
в о ђ а ч а организација која је основала центар као 
свој погон: 

1) ако не поднесе пријаву за упис центра у ре-
гистар центара код надлежне установе односно орга-
низације (члан 5); 

2) ако не излучи из приплода грла која је пре-
дложила стручна комисија или излучи из приплода 
грла која стручна комисија није предложила 
(члан 14); 

3) ако не води или не води уредно матично 
књиговодство према упутству установе односно 
организације код које је центар уписан у регистар 
центара (члан 15); 

4) ако не омогући вршење надзора установи 
односно организацији код које је центар уписан 
у регистар центара или не омогући рад стручној 
комисији (чл. 11. и 16). 
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За прекршај из става 1човог члана казниће се 
и одговорно лице у центру односно пољопривредној 
п р о и з в о ђ а ч ^ организацији која је основала цен-
тар као свој погон новчаном казном до 10.000 
динара-

Члан 20. 
Постојећи центри и пољопривредне произвођа-

ч а организације које су основале центре као своје 
погоне, дужни су у року од 60 дана од дана сту-
пања на снагу овог правилника прилагодити своје 
пословање одредбама овог правилника. 

Ако центри и пољопривредне п р о и з в о ђ а ч а орга-
низације из става 1. овог члана не поступе по одре-
дби тог става, губе право гајења и производње 
елитне приплодне стоке. 

Члан 21. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-1081/4 
28. Јуна 1961. године 

Београд ^ 
Секретар 

за пољопривреду и шз^марство, 
СЛАВКО Комар, С. р. 

Образац за регистровање центара 
(формат 210х297мм) 

Назив организације 
Редни 
број 

Датум Местр, (установе) која је % 
При-

медба 
Редни 
број регис тра- општина основала центар 

% 
При-

медба 
Редни 
број ци је и срез односно назив 

центра 

% 
При-

медба 

571. 

" На основу члана 205. став 3. Закона о радним 
односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61), Се-
кретаријат Савезног извршног већа за рад пропи-
сује 

У П У Т С Т В О л 

О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ПИСМЕНОГ ОБРА-
ЧУНА ЛИЧНОГ ДОХОТКА РАДНИКА ПРИВРЕД-

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. Писмени обрачун личног дохотка радника 

привредних организација садржи нарочито следеће 
податке: 

1) назив привредне организације, организа-
ционе јединице и радног места радника; 

2) породично, очево и рођено и-ме радника; 
3) период за који се врши исплата; 
4) редни број под којим је радник уписан У 

исплатну листу; 
6) број часова рада, и то: 

а) укупно, 
б) у редовном радном времену, 
в) у прековременом раду; 

в) основе за учешће радника у расподели 
средстава за личне дохотке (појединачно набро-
јане); 

7) укупан износ личног дохотка по основима' 
под бр. 6; 

8) укупан број часова одсутности с рада за које 
раднику припада накнада из средстава за личне 
дохотке; 

9) укупан износ накнаде личног дохотка за 
часове под бр. 8; 

10) укупно примање (збир личног дохотка и 
накнада); 

11) укупан износ доприноса из личног до-
хотка на укупно примање под бр. 10; 

12) нето износ укупног примања; 
13) обуставе, укупно и појединачно; 
14) нето износ за исплату. 

2. Писмени обрачун личног дохотка може бити 
изведен на коверту ако се лични доходак раднику 
предаје у коверту, на посебној траци, на исечку из 
исплатив листе и на сличне начине. 

3. Привредна организација није дужна давати 
радницима писмени обрачун приликом исплате 
аконтација у току месеца. 

4. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство о облику и садржини пи-
сменог обрачуна личног дохотка радника привред-
них организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/58). 

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Вр. 06-1694/1 
19. јула 1961. године 

Београд 
Секретар за рад, 

Љупчо Арсов, с. р. 

572. 

На основу чл^на 68. Правилника о стицању и 
признавању звења чланова посаде пловила уну-
трашње пловидбе („Службени лист ФНРЈ", бо. 
50/60), у сагласности са секретару атима Савезног 
извршног већа за рад и саобраћај и везе, Управа 
поморства и речног саобраћаја прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О СТРУЧ-
НОЈ СПРЕМИ ЕРО ДАР АЦА УНУТРАШЊЕ ПЛО-
ВИДБЕ и о ИЗДАТИМ ОВЛАШЋЕЊИМА ^А ВР-

ШЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА ОДНОСНО 
ОДРЕЂЕНЕ СЛУЖБЕ НА ПЛОВИЛУ 

I. Евиденција о стручној спреми 

1. Евиденцију о стручној спреми бродараца во-
ди републичка дирекција ити управа надлежна за 
послове унутрашње пловидбе односно у народним 
републикама у којима ови органи не постој0 — 
секретаријат извршног већа надлежан за послове 
унутрашње пловидбе (у даљем тексту: републички 
органи управе). Ова евиденција се води уписивањем 
у одговарајући уписник. 

2. Републички органи управ? воде, посебно за 
свако звање, уписник звања стечених на основу 
положеног испита и уписнике звања утврђених 
односно признатих од стране комисија за утврђи-
вање звања (чл. 74. и 38. Правилника о стицању и 
признавању звања чланова посаде пловила уну-
трашње пловидбе). 

3. Републички органи управе воде и евиденци!У 
о одбиј оним захтевима за утврђивање односно при-
знавање звања. Ова евиденција води се по систе-
му картотеке. 

II. Евиденција о издатим овлашћењима 
4. Евиденцију о издатим овлашћењима бродар-

цима за вршење одређених послова односно одре-
ђене службе на пловилу, воде капетаније приста-
ништа уписивањем у уписник издатих овлашћења. 

5. Капета^гије пристаништа воде посебно за 
свако звање уписник издатих овлашћења. 

III. Заједничке и завршне одредбе 
6. Ако су бродарцу призната два или више 

звања, у утренику издатих овлашћења, у рубрици 
за примедбе убележава ју се остала призната зва-
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ил, оа назначењем органа чија комисија је донела 
решење и броја и датума донетог решења. 

7. Уписници из тач. 2. и 4. овог упутства воде 
се према обрасцима бр. 1, 2 и З, који су одштам-
пани уз ово упутство и чине његов саставни део. 

8. Уз сваки уписних води се именични регистар, 
који је устројен по азбучном реду и садржи: редни 
број и датум уписа у регистар, породично и рођено 
име бродарца и редни број под којим је звање од-
носно овлашћење бродарца уведено у одговара-
јући упи сн ик. 

9. Уписници се састоје из потребног броја та-
бака прописаног обрасца, ^везаних у књигу са твр-
дим корицама. На корице се ставља назив уписника 
и година на коју се књига односи, као и назив 
органа који води уписних. 

Именични регистри састоје се од потребног бро-
ја листова са предвиђеним рубрикама, увезаних у 
књигу са тврдим корицама. На корицама мора се 
означити назив уписника уз који се регистар води 
и година на коју се регистар односи. 
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Органи оа мањим обимом пословања могу кори-
стити једну књигу као уписних за више година. У 
том случају ознака године ставља се на првој стра-
ни листа којим почиње нова година. 

Уписни ци и регистри закључују се последњим 
даном у години тако што се после последњег упи-
саног броја ставља клаузула која садржи: дан, ме-
сец и годину закључења, редни број последњег 
уписа и број поништених уписа. Ову клаузулу пот-
писују водилац уписника и старешина органа. 

10. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-261/8 
25. јула 1961. године 

Београд 

Заступа директора 
Управе поморства и речног саобраћаја 

начелник Наутичко-техничког одељења, 
Владо Меданић, с. р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

Уписних звања стечених на основу положеног испита 
Образац бр. 1 

(формат 420 X 297 мм) 

I 

ри 10 

Породично, очево и 
рођено име 

Датум и место рођења 1
Б р о ^ ^ а ^ т у м Ранија стручна 

и народна република ( уверења ' спрема 

3 ! 4 1 5 

Примедба 

Образац бр. 1 величине је 420 X297 мм, пресавијен на пола по дужој страни. Штампан је на белој хар-
тији. Рубрика бр. 1 широка је 10 мм, рубрика бр. 2 широка је 100 мм, рубрика бр. 3 широка је 90 м:л, 
рубрика бр. 4 широка је 50 ша, рубрика бр. 5 широ ка је 90 мм и рубрика бр. 6 широка је 60 мм. 

Уписник звања утврђених односно признатих од 
стране комисије за у з и ђ и в а њ е звања 

Образац бр. 2 
(формат 420 X 297 мм) 

1 1 Рч го 

Породично, очево и 
рођено име 

1 ! 2 

1 

Број и датум Докази на основу, 
Датум и место рођења (решења коми-којих је утврђено 

I и народна република јсије за утвр-ј — признато 
ђивање звања звање 

3 I 4 5 

Примедба 

I . I I 
Образац бр. 2 величине је 420 X 297 мм, пресавијен на пола по дужој страни. Штампан је на белој хар-
тији. Рубрика бр. 1 широка је 10 мм, рубрика бр. 2 широка је 100 мм, рубрика бр. 3 широка је 90 им, 
рубрика бр. 4 широка је 50 шо, рубрика бр. 5 широка је 90 мм и рубрика бр. 6 широка је 60 мм. 
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Уписник издатих овлашћења 
Образац бр. 3 

(формат 420 X 297 мм) 
Р

ед
ни

 
бр

ој
 Породично, очево и 

рођено име 
Датум и место рођења 

и народна република 
Број и датум 

издатог 
овлашћења 

Датум давања 
свечане изјаве Примедба 

1 2 ; 3 4 ! 5 1 6 

1 

1 1 

1 1 1 1 1 
Образац бр. 3 величине је 420X297 мм, пресавијен на пола ,по дужој страни. Штампан је на белој хар-
тији. Рубрика бр. 1 широка је 10 мм, рубрика бр. 2 широка је 100 мм, рубрика бр. 3 широка је 90 мм, 
рубрика бр. 4 широка је 60 мм, рубрика бр. 5 широ ка је 60 мм и рубрика бр. 6 широка је 80 мм. 

573. 

На основу члана 35. Закона о југословенским 
стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), 
а ва предлог Савезне спољнотрговинске коморе, 
Југословенски завод за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОПИСИМА О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА ОД 

МЕСА НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се: 

Прописи о квалитету производа од меса 
намењених извозу — — — — — — РК-Е1 
2. Наведени прописи објављени су у посебном 

издању Југословенског завода за стандардизације, 
жоје чини саставни део овог решења. 

3. Ови прописи ступају на снагу по истеку 30 
дана од дана објављивања овог решења у „Службе-
ном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-4684 
23. августа 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода за стандар-
дизацију, 

Инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

574. 

На основу чл. 4. и 29. Закона о југословен-
ским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

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

СТИ ИНДУСТРИЈЕ К О Ж Е 

1. Престају да важе следећи југословенски стан-' 
дарди: 

Сирова кожа домаћег порекла. 
Општи појмови — — — — Ј1Ј8 С.В0.001 
Сирова кожа домаћег порекла. 
Крупна сирова кожа — — Ј1ЈЗ С.^1.006 
Сирова кожа домаћег порекла. 
Ситна сирова кожа — — — ЈТЈ8 С.В1.016 

донети Решењем о доношењу југословенских стан-
дарда за квалитет сирових кожа, штављених кожа 
и кожне обуће („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/52) и 

Сирова кожа домаћег порекла. 
Свињска сирова кожа — ЈХЈ8 С.В1.011-1956 

донет Решењем о престанку важења југословенског 
стандарда за свињску сирову кожу, издања из 1952, 
и његовој замени југословенеким стандардом за 
свињску сирову кожу; издања из 1956. године („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 45/56). 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 30. новембра 1961. године. 

3. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди, 
издања 1961. године, са следећим насловима и озна-
кама: 

Сирова кожа. Опште одредбе ЈХЈб О.В1.001 
Сирова кожа. Крупна кожа — ЈТЈ8 О.В1.006 
Сирова кожа. Свињска кожа ЈТЈ8 О.В1.011 
Сирова кожа. Ситна кожа — ЈТЈ8 С.В1.016 
4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-

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

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. децембра 
1961. године. 

Бр. 10-4672 
23 августа 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода за стандар-
дизацију, 

Инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

575. 

На осАову члана 4. Закона о југословенским 
стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), Ј у -
гословенски завод за стандардизацију доноси 

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

СТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Узимање узорака- асфалтних ме-
шавина за коловозе н маса за 
заливање саставака — — — ЈХЈ8 ТЈ.МЗ 090 
Непосути битумеком импрегни-
сани папир — — — — — — ЈТЈ8 ТЈ.М3.220 
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Импрегнисани и обострано биту-
меном обложени папир — — — ЈТЈ5 ХЈ.М3.221 
Испитивање битуменом импрег-
нисаних папира — — — — ЈТЈ8 ТЈ.М3.225 
Хемијско испитивање агрегата 
за бетон — — — — — — ЈХЈ8 В.В8.042 

I Испитивање отпорности против 
удара туцаника апаратом Тре-
тон - — — — — — — — Ј1Ј8 В.В8.019 
2. Наведени југословенски стандарди објављени 

су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Ови југословенски стандарди обавезни су и 
ступају на снагу 1. новембра 1961. године. 

Бр. 17-4671 
23. августа 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода за стандар-
дизацију, 

Инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

576. 

На основу чл. 4. и 29. Закона о југословенским 
стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), 
Југословенски завод за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНЕ ПРОВОДНИКЕ ИЗОЛОВАНЕ 
РУС-МАСОМ 

1. Престају да важе следећи југословенски 
стандарди: 

Електроенергетика 
Ознаке водова — — — — — Ј1Ј8 М.СО.ООб 
Електроенергетика 
Вод са РУС-изолацијом за при-
кључак апарата Р/1, — — — ЈТЈ8 К.СЗ.ЗОО 
Електроенергетика 
Лаки вод са РУС-изолацијом и 
плаштом за преносна трошила 
рр/Х, — — — — — — — Ј1Ј8 Л.С3.301 
Електроенергетика 
Вод са РУС-изолацијом за све-
тиљке 5Р — — — — — — ЈХЈ8 К.С3.310 
Електроенергетска 
Аутомобилски инсталациони вод 
са РУС-изолацијом АР — — — ЈТЈЗ КС3.320 

донети Решењем о југословенским стандардима за 
електричне проводнике изоловане поливинил масом 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 46/55). 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 30. септембра 1961. године. 

3. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се нови јутословенски стандарди, 
издања 1961. године, са следећим насловима и озна-
кама: 

Ознаке изолованих проводника и 
каблова за електроенергетику — ЈТЈ8 И.СО 006 
Калемови за испоруку голе и изо-
ловане жице (нови тип) — — — ЈТЈ8 К.С0.511 
Електроенергетика 
Проводник за прикључак апарата, 
са изолацијом од РУС-масе ТП, ЈТЈ8 К ОЗ ЗОО 

Електроенергетика 
Лаки проводник за преносна тро-
шила, са изолацијом и плаштом 
од РУС-масе РР/Т, — — — — ЈТЈ8 К.СЗ 301 
Електроенергетска 
Проводник за преносна трошила, 
са појачаном изолацијом и пла-
штом од РУС-масе РР/Ј — — ЈХЈ8 к.СЗ 302 
Електроенергетика 
Проводници за светиљке, са изо-
лацијом од РУС-масе ВР и бР'Ј ЈХЈб КГ.С3.310 
Електроенергетика 
Аутомобилски инсталациони про-
водник са изолацијом од РУС-
масе АР — — — — — — — ЈТЈ8 КС3.320 
4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Јутосло-
венског завода за стандардизацију, које чини 
саставни део овог решења. ^ 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења су обавезни и ступају на снагу 1. октобра 1961. 
године. 

Бр. 15-4670 
23. августа 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода за стандард 
дизацију,, 

Инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

577. 

На основу члана 4. Уредбе о посебном додатку 
за службенике царинске службе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/61), Управа царина прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ О ПОСЕБНОМ ДО-
ДАТКУ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ 

1. Службеницима царинске службе који испу-
њавају услове за примање посебног додатка по од-
редбама Уредбе о посебном додатку за службенике 
царинске службе, посебан додатак тече, и то: 

1) службеницима који су се затекли у служби 
на дан 1. јануара 1961. године — од тог дана; 

2) службеницима који оу постављени после 1. 
јануара 1961. године — од дана ступања на дуж-
ност. 

2. Право на посебан додатак има службеник до 
траја месеца у коме је разрешен од дужности у 
царинској служби. 

3. Помоћницима управника царинарница одре-
ђује се посебан додатак у висини од 6.000 до 9.000 
динара месечно. 

4. Шефовима царинских одељака и одсека који 
имају потребно стручно знање без признате струч-
не спреме, одређује се посебан додатак у висини 
од 5.000 до 8.000 динара. 

5. Због нарочито тешких услова рада и живота 
у граничним царинарницама: Јесенице, Сежана, 
Ријека и Дубровник, свим службеницима који 
испуњавају услове за примање посебног додатка, 
повећава се посебан додатак за 3.000 денара месеч-
но, с тим да он не може прећи износ од 12.000 ди-
нара месечно. 

6. Због нарочито тешких услова рада и живота 
у граничним царинарницама: Копер, са одељцима 
Лука, Пиран и Умаг; Горица; Дравоград, са одељ-
ком Превале; Горња Радиша, са одељком на же-
лезничко ј станици; Коториба; одељак на желез-
нмчкој станици у Марибору; одељци Бели Манастир 
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и Вуковар царинарнице Осијек; одељак на желез-
ничко ј станици у Суботици; Велико Градиште, са 
одељком Кладово; одељак на железничкој станици 
у Димитровграду; Ђевђелија; Битољ; одељци Бар 
и Зеленика царинарнице Титоград; Сплит; Шибе-
ник; Пула и одељак на Аеородрому у Београду — 
вишим референтима и референтима прве и друге 
врсте, царинским инопекторима, цариницима и ра-
чунским референтима повећава се посебан додатак 
за 3 000 динара месечно, с тим да не може прећи 
износ од 12,000 динара месечно. 

Свим осталим службеницима царинарница и ца-
рина шх одељака наведених у ста,ву 1. ове тачке 
који по Уредби о посебном додатку за службенике 
царинске службе имају право на примање посебног 
додатЕ^а, повећава се посебни додатак за 2.500 ди-
нара месечно, с тим да он не може прећи износ од 
12 000 динара месечно. 

7. Царински службеници који примају дневни-
це од 200 до 500 динара по члану 43. Уредбе о нак-
надама путних и других трошкова јавних службе-
ника („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/60, 15/61 и 24/61), 
немају право на ово повећање посебног додатка. 

8. Приправницима за одређена звања из тач. 5. 
и 6. овог упутства повећани посебан додатак изно-
си 50% од наведених износа. 

9. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1961. године. 

Бр. 03-2615/1 
22. јула 1961. године 

Београд 
Директор 

Управе царина, 
Злате Биљановски, с. р. 

578. 

На основу члана 143. Царинског закона („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 24/59), у сагласности са 
савезним Државним секретаријатом за послове 
финансија, Управа царина прописује 

У П У Т С Т В О 
0 СПРОВОЂЕЊУ ЦАРИНСКОГ НАДЗОРА НАД 
РОБОМ СМЕШТЕНОМ У КОНСИГНАЦИОНОМ 
СКЛАДИШТУ и О НАЧИНУ ЦАРИЊЕЊА ТАКВЕ 

РОБЕ 

1, Спровођење царинског надзора над робом 
смештеном у консигнационогт складишту и цари-
њење такве робе врши се по одредбама овог упут-
ства 

2 Царински обвезник у смислу члана 37. став 
1 Царинског закона је привредна организација 
која је уписана у Спо љ но трг овгтн с ки регистар за 
вршење послова заступања иностраних фирми и 
која, сходно члану 142. Царинског закона, има 
отворена консигнациона складишта на која увози 
робV фирми које заступа. 

3. Под условима предвиђеним овим упутством, 
у истој згради односно просторији држалац кон-
сигнационог складишта може држати робу двеју 
или више иностраних фирми ако обезбеди потре-
бна техничка следства да се роба разних фирми 
држи одвојено и да се води одвојена евиденција о 
тој роби. Сматра се да има онолико консигнацио-
них складишта колико има заступаних иностраних 
фирми чија се роба држи у истој згради односно 
просторији. 

4. За робу коју хоће да смести у консигнационо 
складиште, држалац консигнационог 'складишта 
подноси царинарници декларацију за смештај робе 

у консигнационо складиште (у даљем тексту: дек-
ларација) у два примерка. 

Декларација мора имати рубрике и податке 
које садржи и декларација за дефинитивно цари-
њење. 

5. Држалац консигнационог складишта има при 
попуњавању декларације, у погледу тачности 
наименован^ робе и уношења осталих података о 
роби коју увози ради смештаја у конеигнационо 
складиште, исте дужности и обавезе као и при 
дефинитивном увозном царињењу робе. 

Уз декларацију држалац је дужан поднети све 
исправе предвиђене за дефинитивно увозно цари-
њење робе, осим пријаве о закљученом послу. 

6. По поднетој декларацији царинарница врши 
преглед робе. 

Ако царинарница при прегледу робе утврди 
мањак односно вишак робе, оштећење робе или ма 
какво друго неслагање стварног стања робе са по-
дацима датим у деклараци је поступиће на начин 
предвиђен за случај неслагања стварног стања ро-
бе са датим подацима приликом дефинитивног ца-
рињења робе. 

7. Царински преглед робе врши се у превозном 
средству, царинском магацину или стоваришту од-
носно царинском складишту или смеетишту, зависно 
од тога где је роба смештена пре уношења у кон-
сигнационо складиште. 

8. По извршеном царинском прегледу робе др-
жалац кономгнационог складишта подиже робу на 
основу дупликата декларације и смешта је у кон-
сигнационо складиште. 

Евиденцију о роби смештеној у консигнационом 
складишту води држалац консигнационог складишта 
и надлежна царинарница, и то у посебној књизи 
консигнационе робе. 

9. Држалац консигнационог складишта дужан 
је робу смештену у консигнационом складишту 
прокњижити у својој књизи консигнационе робе у 
року од два дана од дана смештаја робе. Књижења 
се врше на основу примљених декларација. 

У року из става 1. ове тачке и царинарница је 
дужна робу смештену у консигнационом складишту 
прокњижити у својој књизи консигнационе робе. 

10. Књига консигнационе робе коју води држа-
лац консигнационог складишта мора бити у пог-
леду броја листова оверена од стране надлежне 
царинарнице и испод овере мора бити утиснут пе-
чат царинарнице. 

Књига консигнационе робе има страну примања 
и страну издавања. 

Страна примања садржи следеће рубрике: ред-
ни број, датум књижења, број и датум декларације, 
врста робе прека наименован^ робе из Привремене 
опште царинске тарифе и Тарифе пореза на про-
мет, са назначењем одговарајућег тарифног броја, 
количина робе по јединици мере, вредност робе у 
страној валути и примедба. 

Страна издавања садржи исте рубрике које 
садржи страна примања. 

11. Држалац консигнационог складишта при 
вођењу књиге консигнационе робе дужан је наро-
чито п р и д р ж а в а м се начела наведених у чл. З, 11. 
и 12. Правилника о јединственом контном плану 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/61). 

12. Дефинитивно царињење робе стављене из 
консигн ацко ног складишта у промет, врши се У 
року из члана 202. Правилника за спровођење Ца-
ринског закона („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/60), 
на основу увозне царинске декларације, а према 
стању робе утврђеном у тренутку уношења робе У 
консигнационо складиште (члан 199. Правилника за 
спровођење Царинског закона). 

13. Ако се на основу уговора или налога инос-
тране фирме вредност консигнационе робе накнада 
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но промени, држалац консигнационог складишта 
дужан је о томе поднети потребну документацију 
и поднеће захтев за одобрење исправке вредности 
робе. 

14. По захтеву из тачке 13 овог упутства ца-
ринарница доноси решење. 

Ако је решењем царин^рнице уважен захтев из 
тачке 13. овог упутства, држалац консигнационог 
складишта дужан је извршити исправку вредности 
робе у својој књизи консигнационе р^бе. Ову ис-
правку извршиће и царинарница у својој књизи 
кономгнационе робе. 

15. Ако се роба в^а-ћа у иеостранство, у смислу 
члана 203. тачка 1. Правилника за спровођење Ца-
ринског закона, држалац консигнационог склади-
шта дужан је поднети надлежној царинарници за-
хтев за одобрење да робу смештену у консигна-
ционом складишту може вратити у иностранство. 

Уз захтев из става 1. ове тачке држалац кон-
сигнационог складишта прилаже у 2 примерка спе-
цификацију робе, која мора садржати све податке 
о роби из књиге консигвационе робе. 

По захтеву из става 1. ове тачке царинарница 
доноси решење. 

По доношењу решења и извршеном прегледу 
пријавл,ене робе царинарница оверава поднету 
спецификаци ј у. 

Паковање и стављање робе у колета и затва-
рање колета врши се под царинским надзором, а 
на колета се стављају царинске пломбе. 

Надлежна царинарница упућује ову робу из-
лазној царинарници са царинском пропратницом. 

Држалац консигнационог складишта и цари-
нарница раздужују се у својим књигама консигна-
ционе робе на основу царинске пропратним и 
оверене спецификације. 

16.Упућивање робе у друго консигнационо 
складиште истог држаоца, у смислу члана 203. тач-
ка 2. Правилника за спровођење Царинског закона, 
врши се сходно одредбама тачке 15. овог упутства, 
с тим што царинарница није дужна вршити прег-
лед робе јер се ради о истом држаоцу консигна-
ционог складишта. 

Пријемна паринарница извештава упутнуцари-
нарницу о роби из царинске пропратним која се 
упућује у друго консигнационо складиште истог 
држаоца. 

17. Пренос робе из консигнационог складишта у 
царински магацин или царинско стовариште, у 
смислу члана 203. тачка 3. Правилника за спрово-

.ђење Царинског закона, врши се на начин предви-
ђен за робу која се враћа у иностранство, с тим што 
се, по правилу, не испоставља царинска пропрат-
н и м . Спецификација мора. поред података из 
тачке 15. овог упутства, садржати и податке о броју, 
царинским обележјима и тежини колета. Ове по-
датке у спецификацију уноси царински службеник 
који је вршио преглед робе. 

Царинска пропрати ица испоставља се само кад 
се консигнационо складиште не налази у месту у 
коме се налази царински магацин или царинско 
стовариште у које се роба упућује. 

Држалац консигнационог складишта и цари-
нарница раздужују своје књиге на основу решења 
и оверене спецификације. 

Царинарница у чији се магацин или стовариште 
преноси роба из кон сиги ационог складишта, посту-
па са том робом на начин предвиђен за поступање 
са робом увезеном из иностранству. 

18. Ако роба смештена у консигнаипоном скла-
дишту треба да буде изложена на сајмовима (из-
ложбама), у смислу члана 203. тачка 4. Правилника 
за спровођење Царинског закона, држалац консиг-
национог складишта дужан је поднети надлежној 
царинарници захтев за одобрење да робу смештену 
у консигнационом складишту може изложити на 
сајмовима (изложбама). 

И у овом случају царинарница не мора вршити 
преглед робе, већ се изношење робе врши на осно-
ву решења и оверене спецификације. 

Држалац консигнационог складишта подноси 
спецификацију у два примерка. Један примерак 
спецификације прати робу, а други остаје као 
прилог уз књигу консигнационе роОе. 

19. Редован преглед консигнационог складишта 
надлежна царинарница врши. најмање једанпут го-
дишње, а ванредан — према потреби. 

О сваком извршеном прегледу консигнационог 
складишта царинарница подноси извештај Управи 
царина. 

20. Ако се утврди мањак робе смештене у кон-
сигнационом складишту или да је та роба употреб-
љена у друге сврхе, а не у оне због којих је та 
роба увезена и смештена у консигнационо склади-
ште, против држаоца консигнационог складишта 
покренуће се административно-казнени поступак 
због прекршаја из члана 151. тачка 5. Царинског 
закона. 

21. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Ф Н р Ј " . 

Бр. 06-19691/1 
31. јула 1961. године 

Београд 
Замењује директора Управе 

царина 
помоћник директор а, 

Митар Ковачевић, с. р. 

579. 

На основу члана 95г тачка 4. Закона о органи-
зацији Југословенских пошта, телеграфа и теле-
фона (,Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60'), За једнина 
Југословенских пошта,' телеграфа и телефона до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАН-
СКИХ МАРАКА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА КОН-
ФЕРЕНЦИЈЕ ШЕФОВА ДРЖАВА И ВЛАДА 

ВАНБЛОКОВСКИХ ЗЕМАЉА У БЕОГРАДУ 

Ла дан 1. септембра 1961. године пустиће се у 
течај пет пригодних поштанских марака поводом 
одржавања Конференције шефова држава и влпда 
ванблокопских земаља у, Београду (Београдска кон-
ференција), и то: 
1) од 25 динара, с мотивом који приказује ликове 

представника 'пет раса, у црномр-
кој боји; 

2) од 50 динара, с мотивом који приказује зграду 
Савезне народне скупштине у Бео-
граду, у црноплавозеленој боји; 

3) од 250 динара за ваздушну пошту, с мотивом 
марке од 25 динара, у мркољуби-
частој боји; 

4) од 500 динара за ваздушну пошту, с мотивом 
марке од 50 динара, у тамноплавој 
боји; 

5) од 1.000 динара у спомен-блоку, с мотивом ма,р-
ке од 25 динара, у тамнокармтгн-
скомркој боји. 

На маркама од 25, 250 и 1.000 динара изнад 
мотива одштампано је: „Југосчавија", а испод мо-
тива: „Београдска конференција септембар 1961.", 
и то све латиницом. Ознаке вредности на матжа^а 
од 25 и 1.000 динара штампане су у горњем д е т о м 
углу, а на марки од 250 динара у горњем ле^ом 
углу. На гарки од 250 динара уцртан је још авион 
у горњем десном углу. -
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На маркама од 50 и 500 динара испод мотива 
одштампано је: „Југослав^ а", а изнад мотива: , Б е -
оградска конференција" с леве стране, а: „септем-
бар 1961." с десне стране, и то све латиницом. На 
марки од 500 динара уцртан је још авион у горњем 
десном углу. 

Ове марке биће у продаји код свих већих по-
шта до утрошка, а за франкирање поштанских по-
шиљака важиће неограничено време. 

Бр. 09-8609/1 
17. августа 1961. године 

Београд 

Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

580. 

На основу члана 95. тачка 4. Закона о органи-
зацији Југословенских пошта, телеграфа и телефо-
на („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60), Заједница 
Југословенских пошта, телеграфа и телефона до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ 
МАРКЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА МЕЋУНАРОД-

НОГ КОНГРЕСА ВИЗАНТОЛОГА У ОХРИДУ 
На дан 10. септембра 1961, године пустиће се Ј 

течај пригодна поштанска марка од 25 динара по-
водом одржавања Међународног конгреса византо-
л о г у Охриду. 

Слика марке, тамномрке и маслинасте боје, 
приказује лик светог Климента по скулптури у 
дрвету из XIV века. Поред лика уцртан је у ма-
лом облику манастир светог Климента. Око слике 
је текст назива конгреса на француском језику: 
аХНе Соп^ге8 ш1егпа1;1опа1 (Јев ЗДидез ТоугапИпез 1961 ж. 
Испод слике одштампан је натпис: „ Ју гос л азија" 
латиницом, а ознака вредности је у доњем десном 
углу марке. 

Ова марка биће у продаји код свих већих по-
шта у земљи до утрошка, а за франкирање по-
штанских пошиљака важиће неограничено време. 

Бр. 09-7772/1 
10. августа 1961. године 

Београд 
Заједница Југословенских пошта, телеграфа 

и телефона 
Заменик 

генералног директора, 
Владимир Шеик, с. р. 

По извршеном сравњиване са изворним тек-
стом утрђено је да се у тексту Одлуке о давању 
регреса при куповини вештачког ђубрива и сред-
става за заштиту биља за потребе пољопривреде 
и шумарства, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр 24/61, поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ КУПОВИНИ 
ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И СРЕДСТАВА ЗА ЗА-
ШТИТУ БИЉА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ШУМАРСТВА 
У тачки 3. став 1. под 4 уместо речи: „Калци-

ј у м о м " треба да стоји: „Калијумова". 
Из Савезног извршног већа, Београд, 22 авгу-

ста 1961. године. 

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 II 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У КАМ-

БОЏИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У КАМ-

БОЏИ, СА СЕДИШТЕМ У ПНОМ-ПЕНУ 

I 
Опозива се 

Исо Његован са дужности изванредног и олуно-
моћеног амбасадора ФНРЈ у Камбоџи. 

II / 
Поставља се 
Берислав Жуљ, досадашњи опуномоћени мини-

стар у Државном секретар иј ату за иностране по-
слове, за из ван ред ног и опуномоћеног амбасадора 
ФНРЈ у Камбоџи, са седиштем у ГХном-Пену. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

Вр. 10 
17. августа 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 166. Закона о јавним службе-

н и ц и ^ („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), у вези с чланом 30. став 
3. Закона о државној управи („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) и чланом 33. Уредбе о 
организацији и раду Савезног извршног већа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/^9), Савезно 
извршно веће доноси 

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

ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Поставља се за помоћника секретара у Секре-
тари јату Савезног извршног већа за општу управу 
Мијушко Шибалић, досадашњи државни саветник 
у истом Секретари јату. 

Б. бр. 48 
20. јула 1961. године. 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредоедник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. 
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И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 16. од 26. априла 1961. 
године немају службеног дела. 

У броју 17. од 5. маја 1961. године објављују: 
Одлуку о измени у саставу Комисије за кадро-

ве Извршног већа Сабора; 
Решење о измени у саставу Комисије за слу-

ж б е н и ч е послове НР Хрватске; 
Одлуку о измени Одлуке о одређивању броја 

студената који ће се уписати на поједине факулте-
те Свеучилиште у Загребу и Високу пољопривред-
ну школу у Осијеку и о привременом одлагању 
увођења ванредног студирања на појединим ф а -
култетима у школској 1961/62 години; 

Одлуку о одређивању броја студената који ће 
се уписати на Високу привредну школу у Загребу; 

Исправку решења о именовању и разрешењу 
чланова савета за научни рад Народне Републике 
Хрватске. 

У броју 18. од 10. маја 1961. године објављују: 
Одлуку о посебном додатку за службенике про-

светних установа који раде под условима штетним 
по здравље; 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за утвр-
ђивање положајник плата службеника установа у 
области културе које оснивају републички органи; 

Одлуку о укидању Одлуке о оквирима за 
утврђивање положајник плата службеника уста-
нова у области културе које оснивају народни 
одбори; 

Одлуку о оснивању Дирекције за регулационе 
и мелиорационе радове у сливу реке Саве. 

У броју 19. од 17. маја 1961. године објављују: 
Закон о здравствено^ заштити и организацији 

здравствено службе. 

У броју 20. од 24. маја 1961. године објављују: 
Одлуку о обавезном удруживању одређеног де-

ла средстава општинских друштвених фондова за 
школство на подручју града Загреба и среза Ко-
привница, Крапина и Сплит; 

\ Одлуку о утврђивању броја чланова Управног 
Одбора и одређивању организација и установа које 
бирају представник у Управни одбор Републичког 
друштвеног фонда за школство; 

Одлуку о основици и стопи доприноса који 
плаћају приватне радње и о делу доприноса који 
припада општинским фондовима за школство; 

Правилник о регистрацији музеја и евиденцији 
музејских збирки; 

Упутство о давању награда налазнику споме-
ника културе; 

Решење о изменама Решења о раздеоби шум-
ских предела у разреде с обзиром на трошкове из-
воза; 

Одлуку о награђиван^ научних радника. 

У броју 21. од 31. маја 1961. године објављују: 
Закон о урбанистичком и регионалном простор- . 

ном планирању; 
Закон о допуни Закона о Републичком фонду 

за непривредне инвестиције; 

Одлуку о измени у саставу Одбора Извршног 
већа Сабора за народно здравље и социјалну за-
штиту; 

Одлуку о изменама Одлуке о избору чланова 
које бира Извршно веће Сабора Народне Републике 
Хрватске у факултетске савете Свеучилишта у 
Загребу; 

Решење о именовању председника, секретара и 
чланова Комисије за исељеничка питања; 

Наредбу о одређивању Лимског канала за ри-
боловни резерват; 

Договор о највишим откупним ценама за вишњу 
рода 1961. године. 

У броју 22. од 7. јула 1961. године објављују: 
Одлуку о измени Одлуке о висини дневница, 

накнаде због одвојеног живота породице и киломе-
траже за службенике републички^ органа и уста-
нова; 

Наредбу о измени Наредбе о одређивању судо-
ва који ће решавати кривичне предмете малолетни-
ка из надлежности више среских судова; 

Упутство о давању мишљења републичког за-
вода за заштиту споменика културе на урбани-
стичке планове; 

Решење о оснивању Ветеринарске станице 
Смилчић. 

У броју 23. од"14. јуна 1961. године објављују: 
Одлуку о оснивању Одбора Извршног већа Са-

бора за регионални развој; 
Одлуку о именовању председника и чланова 

Одбора Извршног већа Сабора за регионални 
развој; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усло-
вима за установљење посебних стопа доприноса за 
здравствено осигурање. 

У броју 24. од 21. јуна 1961. године објављују: 
Одлуку о Сервису за вршење транспортних 

услуга републичким органима и установама; 
Одлуку о одређивању броја студената који ће 

се уписати на уметничке академије у школској 
1961/62. години; 

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о утро-
шку огрева за потребе државних органа, установа 
и установа са самосталним финансирањем; 

Одлуку о изменама у саставу неких одбора 
Извршног већа Сабора; 

Одлуку о изменама у саставу Одбора за буџет 
Извршног већа Сабора; 

Одлуку о измени Одлуке о избору чланова које 
бира Извршно веће Сабора Народне Републике 
Хрватске у факултетске савете Свеучилиште у 
Загребу. 

У броју 25. од 28. јуна 1961. године објављују: 
Правилник о полагању испита за стицање сте-

пена стручног образовања радника ва практичном 
раду у привредној организацији; 

Наредбу о одређивању трошкова промета на 
велико сточне хране индустријског порекла. 

У броју 26. од 5. јула 1961. године објављују: 
Одлуку о накнади трошкова превоза средстви-

ма јавног саобраћаја за долазак на посао и повра-
так с посла; 

Одлуку о посебном додатку за инспекторе рада; 
Одлуку о посебном додатку за ветеринаре^ 

инспекторе; 
Одлуку о додељивању посебног додатка за ру-

дарске инспекторе; 
Одлуку о посебном додатку за тржишне ин-

спекторе републичког тржишног инспектората. 
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У броју 27. од 12. јула 1961. године објављују: 
Закон о високошколском образовању, 
Закон о изменама и допунама Закона о орга-

нима управе у Народној Републици Хрватској; 
Закон о изменама и допунама Закона о терито-

ријалној надлежности и седиштима среских окру-
жних судова на подручју Н Р Хрватско; 

Одлуку о утврђивању стопа доприноса з^ со-
цијално осигурање за поједине гране осигурања; 

Одлуку о ре. орни Републичког фонда за непри-
вредие инвестиције; 

Решење о расписивању допунских избора за 
народног посланика Републичког већа Сабора Н а -
родне Републике Хрватске у Изборном срезу К и -
стање, 

Решење о расписивању допунских избора за 
народног посланика Већа произвођача Сабора Н а -
родне Републике Хрватске у Изборном срезу Осијек 
— Доњи град; 

Одлуку о предрачуну прихода и расхода Заво-
да за социјално осигурање Н Р Хрватске за 1961. го-
дину; 

Одлуку о предрачуну и програму Фонда пре-
зент ивне здравствено заштите Завода за социјално 
осигурање НР Хрватске за 1961. годину. 

У броју 28. од 19. јула 1961. године објављују: 
Закон о експлоатацији цигларске и грнчарске 

глине, песка, шљунка и камена; 
Закон о Републичком фонду за научни рад; 
Закон о изменама и допунама Закона о буџету 

Народне Републике Хрватске (Републичком буџе-
ту) за 1961. годину; 

Закон о начину управљања и располагању 
средствима заједничких резерви привредних орга-
низација; 

Одлуку о утврђивању процента доприноса који 
припада резервном фонду Народне Републике 
Хрватске од износа средстава издвојених за з-ајед-
ничке резерве привредних организација за 1961. го-
дину; 

Уредбу о измени Уредбе о организацији и раду 
Савета за просвету. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 14. од 1. јуна 1961. године обј-ављује: 

Закон о Завршном рачуну о изоршењу Буџета 
Народне Републике Словеније (Републичког буџе-
та) за 1960. годину; 

Закон о изменама Закона о подручјима сре-
зова и општина у Народној Републици Словенији; 

Закон о хигијени производње и промета млека; 
Закон о оснивању Удружења високошколских 

установа у Марибору; 
Одлуку о завршним рачунима Резервног фонда 

НРС, Водног фонда НРС и Друмског фонда 
Б Р С за 1960. годину; 

Одлуку о новом одређивању месних надлежно-
сти неких среских судова у Народној Републици 
Словенији; 

Одлуку о потврди Статута Коморе за инду-
стрију, рударство, грађевинарство и саобраћај за 
Народну Републику Словенију; 

Одлуку о одобрењу извештаја Извршног већа 
Народне скупштине НРС за 1960. годину; 

Одлуку о разрешењу односно избору судија 
Окружног суда у Цељу; 

Препоруку о стипендарању. 
У броју 15. од 8. јуна 1961. године објављује 

само одлуке народних одбора. 
У броју 16. од 15. јуна 1961, године објављује: 
Одлуку о одређивању средстава Републичког 

резервног фонда за потребе привредних организа-
ција Н Р Словеније; 

Одлуку о саставу и начину избора чланова Са-
вета за школство НРС; 

Одлуку о увођењу посебног додатка за репуб-
личке инспекторе рада; 

Одлуку о увођењу посебног додатка за репуб-
личке тржишне инспекторе; 

Одлуку о увођењу посебног додатка за репуб-
личке ветеринарске инспекторе; 

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора Републичког резервног фонда за 
потребе привредних организација Н Р Словеније; 

Решење о разрешењу и именовању члана Од-
бора Извршног већа за привреду; 

Решење о именовању чланова, Филмског савета 
Предузећа за снимање филмова „Триглав филм" у 
Љубљани. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

570. Правилник о техничким мерама и дру-
гим условима за производњу елитне при-
плодне стоке — — — — — — — 817 

571. Упутство о облику и садржини писме-
ног обрачуна личног дохотка радника 
привредних организација — — — — 820 

572. Упутство о начину вођења евиденције о 
стручној опреми бродараца унутрашње 
пловидбе и о издатим овлашћењима за 
вршење одређених послова односно од-
ређене службе на пловилу — — — — 820 

573. Решење о прописима о квалитету про-
извода од меса намењених извозу — — 822 

574. Решење о ју ̂ словенским стандардима и з 
области индустрије коже — — — — 822 

575. Решење о југословенеким стандардима из 
области грађевинарства — — — — 822 

576. Решење о југословенским стандардима за 
електричне проводнике изоловане РУС-
-масом — — — — — — — — — 823 

577. Упутство за спровођење Уредбе о посе-
бном додатку за службенике царинске 
службе — — — — — — — — — 823 

578. Упутство о спровођењу царинског над-
зора над робом смештеном у консигнаци-
оном складишту и о начину царињења 
такве робе — — — — — — — — 824 

579. Решење о пуштању у течај пригодних 
поштанских марака поводом одржавања 
Конференције шефова држава и влада 
ванблоковских земаља у Београду — — 825 

580. Решење о пуштању у течај пр-игодне 
поштанске марке поводом одржавања 
Међународног конгреса в и з а н т о л о г у 
Охриду — — — — — — — — — 826 

Исправка Одлуке о давању регреса при ку-
повини вештачког ђубрива и средстава 
за заштиту биља за потребе пољопривре-
де и шумарства — — — — — — — 826 

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

Штампа Београдски графички завод. Београд 


