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18. 

На основу тачке 1. Одлуке о овлашћењу Са-
везног извршног већа за доношење прописа о ко-
ришћењу друштвених средстава за путничке ауто-
мобиле („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/61), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О КОРИШЋЕЊУ ДРУШТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗЛ 

ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ 

Ч/лан 1. 
Државни органи, .самосталне установе, привред-

не и друге самоуправне организације (у даљем тек-
сту: корисници друштвених средстава) могу кори-
стити путничке аутомобиле искључиво ради вршења 
послова из свог делокруга односно своје делатности 
(у даљем тексту: службени послови). 

Путнички аутомобили у друштвеној својини не 
могу се давати на лично коришћење појединим ли-
цима ради вршења службених послова и за друге 
потребе. 

Члан 2. 
Извршна већа могу имати путничке аутомобиле 

за потребе државне репрезентацијо. Ови аутомобили 
могу се користити за вожњу државних и других 
делегација, као и иностраних државних, политичких 
и других функционера кад долазе у Југослава у 
као гости извршних већа или других државних 
органа, или појединих државних и других највиших 
функционера. 

Путничке аутомобиле наведене у ставу 1. овог 
члана могу користити ради вршења-5 послова своје 
репрезентативне функције државни и други н а ј -
виши функционери које одреди надлежно извршно 
веће. 

Члан 3. 
Лицима на одређеним положајима и радним 

местима у државним органима, уместо коришћења 
аутомобила у друштвеној својини ради вршења 
службених послова, може се одредити паушална 
новчана накнада за коришћење аутомобила. Ове 
положаје и радна места, као и износ паушалне 
новчане накнаде, одређује надлежно извршно веће. 

Члан 4. 
Самосталне установе и привредне и друге са-

моуправна организације прописују, у складу оа 
чланом 1. ове уредбе, службене послове ради чијег 
се вршења могу користити путнички аутомобили. 
Ове послове, као и начин и услове коришћења 
аутомобила ради вршења тих послова, прописују 
највиши органи управљања тих установа односно 
организација. 

Члан 5. 
Надлежна извршна већа у свом делокругу, а у 

складу оа начелима из ове уредбе, прописују ближе 
услове и начин коришћења друштвених средстава 
за путничке аутомобиле. 

Члан б. 
Овлашћује се Државни секретаријат за послове 

народне одбране да, у складу са начелима из ове 
уредбе, донесе ближе прописе о коришћењу дру-
штвених средстава за путничке аутомобиле у Ј у -
гословенско ј народној армији и у органима народне 
одбране. 

Овлашћује се савезни Државни секретаријат 
за унутрашње послове да, у складу са начелима из 
ове уредбе, а у сагласности са Савезним извршним 
већем, донесе ближе прописе о коришћењу 
друштвених средстава за путничке аутомобиле у 
органима и службама унутрашњих послова. 

Овлашћује се Државни секретаријат за ино-
стране послове да, у складу са начелима из ове 
уредбе, а у сагласности са Савезним извршним ве-
ћем, донесе ближе прописе о коришћењу друштве-
них средстава за путничке аутомобиле у том Секре-
тари] ату и у дип домат е клм и конзул аршим пред-
ста в ниш тв им а Југосл авије у иностранству. 

Члан 7. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје 

да важи Уредба о коришћењу друштвених сред-
става за путничке аутомобиле („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/61). 

Члан 8. 
Корисници друштвених средстава дужни су 

своје пословање у вези оа коришћењем ових сред-
става за куповину, одржавање и коришћење пут-
ничких аутомобила, саобразити са одредбама ове 
Зфедбе до 30. јуна 1962. године. 

Члан 9. 
Ова уредба ступа на снагу даном об1ављивања 

у ..Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1962. године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 2 

13. јануара 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

19. 
На основу члана 69. Закона о јавним службени-

цима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 
52/59, 27/60, 53/60 и 52/61), Савезно извршно веће 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О НАГРАДАМА ЗА ВАН-
РЕДАН РАД И НАРОЧИТЕ УСПЕХЕ У РАДУ И О 
НАКНАДАМА ЗА П Р Е Д В Р Е М Е Н И РАД СЛУ-

ЖБЕНИКА ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
Члан 1. 

У Уредби о наградама за ванредан рад и наро-
чите успехе у раду и о накнадама за п р е д в р е м е н и 
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рад службеника државних органа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/59 и 24/60) у члану 5. от. 2. и 3. ме-
н и ј у се и гласе: 

„Решење о давању награде службеничиња саве-
зних органа односно републичких органа доноси 
старешина органа. 

Решење о давању награда службениците на-
родног одбора доноси орган који одреди народни 
одбор." 

Став 4. брише се. 

Члан 2. 
Члан 9. мења се и гласи: 
„Службеницима савезних и републичких органа 

додељују се награде у границама средстава предви-
ђених у предрачуну тих органа, а службеницима 
народних одбора у границама средстава предвиђе-
них у буџету народног одбора. 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 5 
15. јануара 1962. године 

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

20. 
На основу члана 69. Закона о јавним службени* 

пима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 
52/59, 27/60, 53/60 и 52/61), Савезно извршно веће 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О НАГРАДАМА ЗА ВАНРЕ-
ДАН РАД И НАРОЧИТЕ УСПЕХЕ У РАДУ И О 
НАКНАДАМА ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД СЛУ-
ЖБЕНИКА КОМОРА, СТРУЧНИХ УДРУЖЕЊА И 

ЗАДРУЖНИХ САВЕЗА 

Члан 1. 
У Уредби о наградама за ванредан рад и наро-

чите успехе у раду и о накнадама за предвремени 
рад службеника комора, стручних удружења и за-
дружних савеза („Службени лист ФНРЈ", бр, 9/60) 
у члану 2. став 3. мења се и гласи: 

„Решење о давању награде службвинцима ре-
публичких, покрајинских, обласних и среских ко-
мора и задружних савеза доноси предоедништво ре-
публичке, покрај ниске, обласне или среске коморе 
односно задружног савеза, на предлог председника 
или секретара коморе односно председника задру-
жног савеза.* 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

7 »Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 4 
15. јануара 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, е. Р-

21. 
На основу чл. 71. и 72. Закона о јавним сл у џ б е -

ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60, 53/60 и 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПЛАТА-

МА ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА И ПОМОЋНИХ 
. СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1. 
У Уредби о платама техничког особља и помоћ-

них службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 7/58, 
44/58, 6/59, 53/59 и 47/61) члан 6. меша се и гласи: 

„Особљу запошљеном на пословима одржавања 
и другим техничким пословима (члан 2. тачка 1) 
плата се одређује у месечном износу, према степену 
квалификације, и износи: 

1) за лице са квалификацијом висококвалифи-
кованог радника — 19.200, а са повишицама плате 
— до 25.000 динара; 

2) за лице са квалификации ом квалификованог 
радника — 14.600, а са повишицама плате — до 
19.500 динара; 

3) за лице оа ква л и ф и ка ци ј ом полуквалифико-
ваног радника — 12.000, а са повишицама плате — 
до 14.800 динара; 

4) за лице без квалификације — 10.800, а са по-
вишицама плате — до 13.500 динара." 

Члан 2. 
У члану 7. став 2. мења се и гласи: 
„Повишица плате даје се после сваке три го-

дине проведене у служби у истој к в а л и ф и к а ц и ј е 
Повишица плате има пет и оне износе месечно: 

1) за лице са квалификацијом висококвалифи-
кованог радника — прве две повишице по 1.100, а 
остале по 1.200 динара; 

2) за лице са ква лификаци ј ом квалификованог 
радника — прва повишица 900, а остале по 1.000 
динара; 

3) за лице оа квалификацијом полуквалифико-
ваног радника — прве две повишице по 500, а оста-
ле по 600 динара; 

4) за лице без квалификације , прва повишица 
400, друга 500, а остале по 600 динара." 

Члан 3. 
У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
„Послови из члана 9. ове уредбе распоређују се 

у десет група. За послове појединих група плата по 
часу износи: 

Група послова 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

Члан 4. 
У члану 13. став 1. мења се и гласи: 
„Особљу запошљеном на бродовима за управне 

сврхе (члан 2. тачка 3) плата се одређује у месечном 
износу, према степену квалификације, и износи: 

1) за бродовођу, бродског стројовођу и првог 
бродског крчмара — 19.200, а са повишицама плате — 
до 25.000 динара; 

Динара 
120 
108 

98 
90 
82 
74 
67 
60 
56 
52." 
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2) за бродског моториста, самостално? морнара, 
кормилара, вођу палубе, ложача, мавача, вођу стро-
ја, . трећег строј ара унутрашње пловидбе, другог 
бродског крмара, управљача моторног чамца* крма« 
ра теретњака и редара брода — 14.600, а оа пови-
шицама плате — до 19.500 динара; 

3) за морнара и помоћног ложача — 12.000, а са 
повишицама плате — до 14.800 динара; 

4) за лице без квалификације — 10.800, а оа по-
вишицама плате — до 13.500 динара." 

Члан 5. 
Члан 15. мења се и гласи: 
„Техничком особљу стално укрцаном на бродо-

вима и пловним објектима (пловилима!), припада 
додатак за посебне услове рада (ванредни рад, не-
нормирагао радно време, ноћни рад, вршење послова 
који не спадају у редовну дужност). Износ овог до-
датка одређује старешина надлежан за постављење, 
према намени брода, врсти службе коју оообл>е вр-
ши на броду и тежини услова рада, а у оквиру сред-
става' за ту сврху предвиђених у предрачуну. 

Б л и ж е прописе о одређивању додатка из става 
1. овог члана доноси Управа поморства и речног 
саобраћаја." 

Члан 6. 
Члан 16. мења се и гласи: 
„Возачима моторних возила плата се одређује 

према возачкој категорији и износи: 
1) за возача Д категорије — 15.300, а са пови-

шицама плате — до- 20.600 динара месечно, или од 
74 до 99 динара по часу; 

2) за возача Ц категорије — 14.600, а са пови-
шицама плате — до 19.300 динара месечно, или од 
70 до 93 динара по часу; 

3) за возача Б категорије — 13.900, а са пови-
шицама плате — до 17.900 динара месечно, или од 67 
до 86~ динара по часу; 

4) за возача А категорије — 12.000, а са повиши-
цама плате — до 14.700 динара месечно, или од 58 
до 71 динар по часу. 

За возаче моторних возила оа квалификацијом 
аутомеханичара или висококвалификованог возача 
моторних возила плата износи: 

1) за возача Д категорије — 16.700, а оа повиши-
цама плате — до 22.100 динара месечно, или од 80 
до 106 динара по часу; 

2) за возача Ц категорије — 16.100, а са пови-
шицама плате — до 20.600 динара месечно, или од 
77 до 90 динара по часу; 

3) за возача Б категорије — 15.300, а са повиши-
цама плате — до 19.300 динара месечно, или од 74 
до 93 динара по часу." 

Члан 7. 
У члану 17. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 
„Повишице за возаче моторних возила из члана 

16. став 1. ове уредбе износе: . 
1) за возача из тачке 1 — прве три повишице 

по 1.000, четврта 1.100, а пета 1.200 динара месечно, 
или 4,70 односно 5,20 односно 5,70 динара по часу; 

2) за возача из тачке 2 — прва повишица 800, 
друга, 900, а остале по 1.000 динара месечно, или 3,90 
односно 4,40 односно 4,90 динара, по часу; 

3) за возача из тачке 3 — све повишице по 800 
динара месечно, или 3,80 динара по часу; 

4) за возача из тачке 4 — прве три повишице 
по 500, а остале по 6Q0 динара месечно, или 2,40 од-
носно 2,90 динара по часу. 

Повишице за возаче моторних возила из члана 
16. ста^ 2. ове уредбе износе: 

Број 3 — Страна 3 

1) за возача из тачке 1 — прве две повишице 
по 1.000, трећа и четврта по 1.100, а пета 1.200 ди-
нара месечно, или 4,80 односно 5,30 односно 5,80 ди-
нара по часу; 

2) за возача из тачке 2 — све повишице по 900 
динара месечно, или 4,40 динара по часу; 

3) за возача из тачке 3 — све повишице по 800 
динара месечно, или 3,80 динара по часу." 

Члан 8. 
Члан 20. мења се и гласи: 
„Возачима моторних возила плаћеним месечном 

платом припада за ненормирано радно време (рад 
ван редовног радног времена, рад на дане недељног 
одмора и на дане државних празника) накнада у 
паушалном износу. Износ ове накнаде до висине од 
50% од плате одређује старешина надлежан за по-
стављење, према просечном броју часова заузет зети 
возача ван редовног радног времена у току месеца^ 
а у границама средстава за ту сврху предвиђених 
у предрачуну. 

За одређивана накнаде преко висиле од 50®/о од 
плате потребна је сагласност органа надлежног за 
послове опште управе.44 

Члан 9. 
ч. 

У члану 21. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Ако потребе репрезентације захтевају, возачима 

моторних возила може се одредити посебан додатак 
до 5.000 динара месечно. v 

Возачима моторних возила који возе путничке 
аутомобиле за потребе државне репрезенташије (члан 
2. Уредбе о коришћењу друштвених средстава за 
путничке аутомобиле — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
3/62), додатак из става 1. овог члана може се одре-
дити у износу већем од 5.ООО динара месечно." 

Члан 10. 
Члан 24. мења се и гласи: 
„Плата за чишћење просторија износи од 1,10 

до 1,30 динара дневно по квадратном метру пода.* 

Члан 11. 
Члан 27. мења се и гласи: 
„Плата помоћних службеника износи 10.800, а 

оа повишицама плате — до 13.500 динара месечно. 
Плата помоћних службеника који врше посло-

ве телефониста, пријавника, настојника зграде, ру-
коваоца магацина, курира у већим местима и 
сличне послове — износи, 11.300, а са повишицама 
плате — до 14.000 динара месечно." 

Члан 12. 
У члану 28. став 2. мења се и гласи: 
„За службенике из члана 27. ст. 1. и 2. — прва 

повишица износи 400, друга 500, а остале по 600 
динара месечно." 

Члан 13. 
.Члан 38. мења се и гласи: 
„Техничком особљу може се одредити посебан 

додатак према врсти и карактеру службе или усло-
в и м а рада односно према посебном стручном знању 
потребном за вршење послова радног места. 

Решење о одређивању посебног додатка из стака 
1. овог члана у висини до 50°/о од плате доноси ста-
решина надлежан за постављење, у границама сред-
става у ту сврху предвиђених у предрачуну. 

За одређивање додатка у висини преко 50% од 
плате потребна је сагласност органа надлежног за 
послове опште управе. 

За техничко особље које служи у Југословен-
ско ј народној армији или у органима унутрашњих 
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послова одређује се посебан додатак у оквиру про-
писа који доноси надлежни савезни државни секре-
таријат. 

Одредбе овог члана не односе се на техничко 
особље из чл. 1*5. и 20. ове уредбе." 

Члан 14. 
Члан 39. мења се и гласи: 
„Помоћним службеницима припада посебан до-

датак према врсти и карактеру службе или усло-
вима рада. 

Решење о одређивању посебног додатка из става 
1. овог члана у висини до 50% од плате доноси ста-
решина надлежан за постављење у границама сред-
става у ту сврху предвиђених у предрачуну. 

За одређивање додатка у висини преко 50% од 
плате потребна је сагласност органа надлежног за 
послове опште управе." 

Члан 15. 
Даном почетка применувања ове уредбе преста-

ју да важе одредбе тач. 2. и 2а. Упутства о спрово-
ђењу Закона о изменама и допунама Закона о јав-
ним службеницима и Уредбе о изменама и допунама 
Уредбе о платама техничког особља и помоћних 
службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 46/58 и 
51/58) и Упутство о утврђивању услова и мерила за 
одређивање паушалне накнаде возачима моторних 
возила преко 30% до 50% од плате („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/60). 

Члан 16. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

ј „Службеном листу ФНРЈ", а примењиеаће се од 
L јануара 1962. године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 8 
19. Јану ајра 1962. године 

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

22. 

На основу члана 18. став 2. Закона о изменама 
и допунама Закона о јавним службеницима („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
0> ОВЛАШЋЕЊУ ОДБОРА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА ЗА БУЏЕТ И СЛУЖБЕНИЧКА ПИТАЊА 
ДА ОДРЕДИ ОРГАНЕ У КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
ПРОВЕРАВАЊЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 18. ЗАКОНА 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

СЛУЖБЕНИЦИМА 

1. Овлашћује се Одбор Савезног, извршног већа 
за буџет и службеничка питања да, у смислу члана 
18. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о 
јавним службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), одреди органе у којима ће се вршити прове-
р а в а т е могућности обезбеђења средстава за рад 
државних органа и унутрашње расподеле тих сред-
става по принципима дохотка. 

, 2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 6 
15. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршио веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић, с. р. 

23. 

На основу члана 18. став 2 . 'Закона о изменама 
и допунама Закона о јавним службеницима („Слу-
жбени4 лист ФНРЈ" , бр. 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА У КОЈИМА Ћ Е СЕ 
ВРШИТИ П Р О В Е Р А В А Н ^ ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕД-
СТАВА ЗА РАД ДРЖАВНИХ ОРГАНА И УНУ-
ТРАШЊЕ РАСПОДЕЛЕ ТИХ СРЕДСТАВА ПО 

ПРИНЦИПИМА ДОХОТКА 
1. Проверавате обезбеђења средстава за рад 

државних органа и унутрашње расподеле тих сред-
става по принципима дохотка, у смислу члана 18. 
став 1. Закона о изменама и допунама Закона о 
јавним службеницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
52/61), вршиће се у следећим државним органима 
односно народним одборима и организацијама: 

а) у Народној Републици Србији: 
1) у народним одборима општина: Ниш, Савски 

Венац — Београд, Параћин, Крагујевац, Богатић, 
Суботица, Рума и Приштина; 

2) у Народном одбору среза Ниш; 
3) у Државном секретари] ату за послове робног 

промета и Заводу за статистику; 
4) у Другом среском суду у Београду, Среском 

суду Ниш и Окружном јавном тужилаштву Ниш; 
5) у Среском заводу за социјално осигурање 

Смедерево; ' 
б) у Народној Републици Хрватској: 
1) у народним одборима општина: Максимир-

Загреб, Цриквеница, Дуга Реса, Сисак и Вараждин; 
2) у народним одборима срезова: Вараждин, 

Карловац, Сисак, Осијек и Пула; 
3) у Секретаријату Извршног већа Сабора На-

родне Републике Хрватске за општу управу; 
4) у III среском суду Загреб, Окружном суду 

Вараждин и Среском јавном тужилаштву Загреб; 
5) у Индустрија«^ комори Загреб; 
6) у среским заводима за социјално осигурање: 

Загреб и Вараждин; 
в) у Народној Републици Боски и Херцеговини: 
1) у народним одборима општина: Приједор, 

Бановићи, Требиње, Нови Травник, Сарајево-Центар, 
Маглај и Какањ; 

2) у Народном одбору среза Тузла; 
3) у Секретаријату Извршног већа Скупштине 

Народне Републике Босне и Херцеговине за рад; 
4) у Среском суду Тузла, Окружном суду Трав-

ник и Окружном јавном тужилаштву Сарајево; 
г) у Народној Рчепублици Словенији: 
1) у народним одборима општина: Цеље, Жалец , 

Љубљана — Центар, Љубл^ана — Вич, Љутомер, 
Загорје и Марибор — Табор; 

2) у народним одборима срезова: Марибор и 
Љубљана; 

3) у Државном секретари јату за послове робног 
промета и у Секретаријату Извршног већа за урба-
низам Народне Републике Словеније; 

4) у Среском суду Цеље, Окружном суду Љуб-
љана, Окружном привредном суду Марибор и Окру-
жном јавном тужилаштву Љубљана; 

д) у Народној Републици Македонији: 
1) у народним одборима општина: Титов Велес 

— Град, Теарци, Богданци, Дебар и Скопље — Кале ; 
2) у Народном одбору среза Битољ; 
3) у Државном секретари јату за послове ф и н а н -

сија ; 
4) у Окружном суду Битољ; 
ђ) у Народној Републици Црној Гори: 
1) у народним одборима општина: Будва, Хер-

цег-Нови и Никшић; 
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2) у Секретари јату Извршног већа Народне 
скупштине Народне Републике Црне Горе за општу 
управу; 

е) у савезним органима и организацијама: „ 
1) у савезном Државном секретари јату за по-

слове робног промета; 
2) у Секретари јату Савезног извршног већа 

за рад; 
3) у царинарницама: Београд, Јесенице и Би-

тољ; 
4) у Савезној индустријској комори. 
2. Проверава ње ће се вршити по упутству које 

ће донети Секретаријат Савезног извршног већа за 
општу управу. 

3. Одлуку о проценту учешћа органа народних 
одбора из тачке 1. ове одлуке у заједничким при-
ходима општине односно среза доноси народни 
одбор. 

Приликом утврђивања укупних средстава за 
покриће трошкова редовног пословања органа (сред-
става за м а т е р и ј а л а расходе и за личне дохотке), 
ради одређивања процента из става >1. ове тачке, 
водиће се рачуна о томе да средства за личне 
дохотке буду у укупним средствима за покриће 
трошкова редовног пословања утврђена у граница-
ма из члана 17. Закона о изменама и допунама 
Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ", 52/61). 

4. Одлуку о проценту учешћа администрације 
комора односно о проценту учешћа завода за соци-
јално осигурање из тачке 1. ове одлуке у средствима 
комора односно у средствима фондова којима управ-
љају заводи, доноси сагласно тачки 3. став 2. ове 
одлуке, овлашћени орган управљања коморе од-
носно завода. 

Код* органа самоуправљања завода за социјално 
осигурање неће се вршити провераван^ у смислу 
одредаба ове одлуке, и средства за њихов рад не 
улазе у процент из става 1. ове тачке. 

5. Средства за трошкове редовног пословања 
републичких и савезних органа управе из тачке 1. 
ове одлуке утврђује надлежно извршно веће односио 
орган који оно одреди. 

6. Државни органи односно народни одбори и 
организације из тачке 1. ове одлуке почеће са про-
веравањем жад изврше све припреме потребне за 
проверавање. 

Републички секретаријата за општу управу од-
носно* Секретаријат Савезног извршног већа за 
општу управу оцењује да ли су извршене припреме 
у смислу става 1. ове тачке. 

Државни органи односно народни одбори и орга-
низације из става 1. ове тачке који до 31. марта 
1962. године не изврше потребне припреме за про-
вераван^, неће учествовати- у провераван^. 

7. Органи, народни одбори и организације из 
тачке 1. ове одлуке неће примењивати одредбе З а -
кона о изменама и допунама Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61) које 
се односе на плате службеника. 

Плате службеника до почетка спровођења про-
веравања сматраће се као аконтације. 

8. Прописи које на основу овлашћења из ове 
одлуке донесу органи, народни одбори и организа-
ције из тачке 1. ове одлуке примењиваће се од 1. 
јануара 1962. године. 

9. О спровођењу ове одлуке стараће се органи 
управе надлежни з^ послове опште управе и за 
послове финансија. 

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

Р. п. бр. 9 
23. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, ' Потпредседник, 
Вељко Зековић, е p. Мијалко Тодоровић, с. р. 

24. 

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уредбе о 
трговинској делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ" , бр. 49'59, 9/60, 
19/60 и 13/61), савезни Државни секретаријат за по-
слове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОЈ ИСПОРУЦИ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ JEJIE-
- СМРЧЕ И БОРА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЕЂЕНИХ КА-

ТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА ЗА 1962. ГОДИНУ 

1. За 1962. годину утврђује се контингент резане 
грађе јеле-смрче и бора, и то: од 36.000 м3 јеле-смрче 
и 4.000 м3 бора у димензијава и квалитету по JUS 
D. С1. 041 и JUS D. CI. 042, за потребе: 

1) ремонтних и производних предузећа шинских 
возила (вагона): 
а) резане грађе јеле-смрче — — 23.500 мл; 
б) резане грађе бора — — — 2.500 мѕ;» 

2) железни нк их транспортни х предузећа: 
а) резане грађе јеле-смрче — — 12.500 м3; 
б) резане грађе бора — — — 1.500 м3. 

2. Уговоре о куповини и продаји резане грађе 
јеле-смрче и бора з а к љ у ч и в а о предузећа дрвне 
индустрије са потрошна чима према распореду (про-
граму) који утврди савезни Државни секретаријат 
за послове робног промета, на предлог одговарај у-
ћих савета грана Савезне индустријске коморе од-
носно стручних удружења и Заједнице Југословен-
ских железница. 

3. Предузећа дрвне индустрије дужна су у току 
1962. године испоручити резану грађу јеле-смрче и 
бора у количинама, димензијама и квалитету одре-
ђеним у т а ч к и 1. ове наредбе. 

4. Предузећа дрвне индустрије и потрошачи од-
ређени у смислу ове наредбе, дужни су достављати 
савезном Државном секретар и јату за послове робног 
промета на његов захтев податке о производњи ре-
зане грађе јеле-смрче и бора, као и о испорукама, 
Залихама и потрошњи тих производа. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном об јан д а в а -
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 7578/1 
30. децембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

' з а послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

25. 

На основу тач. 2. и 11. Одлуке о евиденцији и 
контроли цена одређених производа (, Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секретари-
јат за послове робног промета прописује 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ И КОНТРОЛИ ЦЕНА 

ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. У Списку производа на које се односи евиден-
ција и контрола цена, који је саставни део Упутства 
за спровођење Одлуке о евиденцији и^ контроли 
цена одређених производа („Службени ^гист ФНРЈ", 
бр 7/58 49/58 2/59 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 11/60, 
15'60, 20/60, 27/60, 31/60, 41/60, 44/60, 51/60, 4/61, 8/61, 
9/61, 19/61, 20/61, 25/61, 28/61, 45/61 и 51/61) у грани 
120 'после тачке 21. додају се две нове тачке, које 
гласе: 
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„22) Средства за заштиту биља 
23* Амбалажа од пластичних маоа — полиети-

ленс^ . 
У грани 123 после тачке 10. додаје се нова тачка 

11, која гласи: 
„11) Амбалажа од папира, картона и лепенке". 
2. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 210/1 

15. јануара 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове робног про?"ета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

26. 

На основу тачке 8. Одлуке о вакцинисан^ ста-
новништва против заразних болести („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/57), чл. 86, 87. тачка 2. и члана 
90. став 3. Општег закона о организацији здрав-
с т в е н службе („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60 
и 9/61), Секретаријат Савезног извршног већа за 
народно здравље издаје 

Н А Р Е Д Б У ! 
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНОШЕЊА И 

ШИРЕЊА ВЕЛИКИХ БОГИЊА 

1. У циљу заштите становништва од великих 
богиња, вакцинисаће се односно ревакцинисаће се 
против великих богиња сва лица која по службеној 
дужности или иначе долазе Ј у додир са путницима 
у међу народном саобраћају, и то: 

1) саобраћај но особље запошљено на објектима 
међународног железничко^ друмског, ваздушног, 
поморског и речног саобраћаја, као и особље погра-
ничних железничких и аутобуских станица, аеро-
дрома, лука и пристаништа отворених за међуна-
родни саобраћај; 

2) шофери и кондуктери заштићени у међуград-
ском и градском јавном саобраћају (на аутобусима, 
тролејбусима, трамвајима), као и шофери ауто-
таксија и носачи; 

3) службеници органа унутрашњих послова и 
Народне милиције, као и царински службеници за-
пошљени у пограничним местима преко којих се 
врши међународни железнички и друмски саобра-
ћај. односно на аеродромима, и лукама и пристани-
штима отвореним за међународни саобраћај; 

4) медицинско особље у органима санитарне ин-
спекције и особље здравствених установа које до-
лази у додир са болесницима или њиховим стварима, 
осим особља запошљеног у лечилиштима за тубер-
кулозу и породилиштима; 

5) поштанско особље које ради са лицима и па-
кетима који долазе из иностранства; 

6) особље шпедитгрских предузећа која врше 
услуге у међународном промету, као и особље спољ-
нотрговинских предузећа, мењачнит^а и банака које 
долази у додир са путницима у међународном сао-
браћају; 

7) особље запошљено у хотелима и другим уго-
ститељским предузећима и радњама: 

а) у пограничним местима преко којих се врши 
међународни железнички и друмски саобра! ^ј; 

6) у градовима и туристичким местима која по-
сећују путници у међународном саобраћају; 

_ в) у сервисним станицама и мотелима дуж ауто-
пута „Братство—Јединство" и свих путева првог 
Реда; 

8) особље бензинских и ауто-сервисних станица; 

9) новинари и фото-репортери који долазе у 
додир са путницима у међународном саобраћају; 

10) лица других установа, организација и пре-
дузећа која долазе у додир оа путницима у међу-
народном саобраћају. 

2. Обавези вакцинисан^ подлеже и сва лица која 
долазе у Југославију из подручја заражених вели-
ким богињама, ако ова лица немају прописано уве-
рење о вакцинисан^ у складу са одредбама Међу-
народног санитарног правилника. Ова лица вакци-
нисаће једна од здравствених установа одређена у 
смислу тач. 3. све наредбе, на граничном железнич-
ком или друмском дрелазу односно на аеродрому у 
луци или пристаништу преко кога долазе у Југо-
славију. 

Поред обавезе вакцинирања, лица из става 1. ове 
тачке држаће се под здравственим надзором или у 
карантину у року од 14 дана од дана поласка са 
зараженог подручја. О томе да ли ће такво лице 
бити стављено под здравствени надзор, изолацију 
или карантин, одлучује Савезни санитарни инспек-
торат или од њега овлашћени орган санитарне 
инспекције. 

3. Органи управе општинских народних одбора 
надлежни за послове народног здравља одредиће 
одмах здравствене установе које ће извршити вак-
цинисан^ односно ревакцинисање лица на свом под-
ручју која подлеже овој обавези. 

Органи из става 1. ове тачке одредиће једну од 
здравствених установа на свом подручју која ћ е 
вршити набавку вакцине и снабдевање осталих 
здравствених установа потребном количином вак-
цине, као и спровести организацију вакцинисан^ у 
прописаном року. Одређена здравствена установа 
набавиће најхитније вакцину од И м у н о л о ш к е за-
вода, Загреб, Рокфелерова ул. бр. 2. 

4. Републички савети за народно здравље одре-
диће одмах здравствене установе које ће на тери-
торији народне републике спроводити здравствени 
надзор, изолацију или карантин над лицима из тач. 
2. ове наредбе, као и над другим лицима која могу 
бити носиоци заразе и о томе ће обавестити Савезни 
санитарни инспекторат. 

Републички савети за народно здравље одредиће 
одмах здравствену установу или привремени објект 
за потпуну изолацију и лечење лица оболелих или 
за која се сумња да су оболела од великих богиња 
на територији народне републике. Објекти' пред-
виђени за ову сврху користиће се и даље за своју 
редовну намену док се не укаже потреба да служе 
за смештај оболелих лица или лица за која се сумња 
да су оболела од великих богиња. 

Органи из става 1. ове тачке одредиће здравстве-
не установе које ће вршити превоз лица оболелих 
или за која се сумња да су оболела од великих 
богиња као и здравствене установе које ће у таквим 
случајевима вршити дезинфекцију превозних сред-
става, просторија и ствари, за које се сумња да су 
могли бити заражени преко тих лица. 

5. Лекар који постави дијагнозу великих богиња 
или посумња на њих дужан је одмах обавестити 
здравствену установу одређену за изолацију;односно 
карантин, територијално надлежни општински ор-
ган санитарне инспекције, републички санитарни 

/инспекторат и Савезни санитарни инспекторат. При-
јава се подноси телефонски или телеграфски®« 
путем. 

6. Трошкови вакцинисан^ односно ревакцини-
оања лица из тач. 1. и 2. ове наредбе, трошкови 
утврђивања дијагнозе (клиничке и лабораторијске), 
као и трошкови здравственог надзора, карантина, 
изолације, лечења, превоза и дезинфекције, плаћаће 
се по посебном пропису. 

7. Лица наведена у тачки lv ове наредбе дужна 
су одмах, а најдоцније у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове наредбе, да се подвргну вакци-



0>еда, 24. јануар 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј Бро ј 3 — Страна 19 

нисању односно ревакцинисању против великих бо-
гиња у одређеној здравственој установи. Одређене 
здравствене установе дужне су да се благовремено 
оспособе за извршавање предвиђеног вакцинирања. 

8. З д р а в с т в е н установе одређене за извршава-
ње вакцинисан^ против великих богиња у смислу 
ове наредбе, дужне су водити евиденцију о вакци-
н и с а н ^ лицима и сваком вакцинисаном лицу из-
дати потврду да је вакцинирано. 

9. Новчаном казном до 20.000 динара казниће се 
за прекршај: 

1) лица наведена у тачки 1. ове наредбе која се 
не подвргну вакцинацији односно ревакцинацији по 
одредбама ове наредбе; 

2) лекари који не поступе по одредбама тачке 
5, ове наредбе. 

Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 
за прекршај организације или установе које не 
омогуће лицима из тачке 1. ове наредбе благовре-
мено вакцинисан^. 

Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 
за прекршај здравствена установа која не поступи 
по одредбама тач. 4. ст. 1. и 3. ове наредбе. 

За прекршај из ст. 2. и 3 ове тачке казниће се 
и одговорно лице у организацији или установи нов-
чаном казном до 20.000 динара. 

10. Лица која су дужна да се вакцинишу односно 
ревакцинишу на основу ове наредбе, не морају се 
вакцинисати ако су вакцинисана против i великих 
богиња у току последње две године и то докажу 
потврдом здравствене установе. 

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

Бр. 06-126/1 
22. јануара 1962. године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
Мома Марковић, с. р. 

27. 

На основу члана 19. Закона © изменама и до-
пунама Закона о јавним сл уџбеницима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/61), Секретаријат Савезног из-
вршног већа за општу управу прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗЛ СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 
И УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ 
О ПЛАТАМА ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА И ПОМОЋ-

НИХ СЛУЖБЕНИКА 

1. Из средстава утврђених у смислу члана 17. 
став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јав-
ним службеницима (у даљем тексту: Закон), издва-
ја ју се средства за нова постављења и унапређења 
службеника за све органе политичкотериторијалне 
јединице, по правилу, према потребама које су биле 
узете у обзир приликом одређивања процента пове-
ћања личних расхода. Прописом извршног већа или 
народног одбора, односно органа који они одреде 
одредиће се да ли ће се та средства расподели™ у 
току године према указаним потребама појединих 
органа или ће се њихова расподела вршити исто-
времено са расподелом средстава за повећање 
плата. 

Орган из става 1. ове тачке може поставити и 
услове за коришћење тих средстава за нова постав-
љења, нарочито ако се та расподела врши истовре-
мено са расподелом средстава за повећање плата 
(да се одобрена средства за повећање плататмогу ко-

ристити од дана попуњавања упражњеног радног 
места и сл.). 

2. Средства која преостану после издвајања 
средстава у смислу тачке 1. овог упутства ра-спо-
дељују се у складу са Препоруком о спровођењу 
законских одредаба о повећању плате службеници-
ма у државној управи и просвети — „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/61 (у даљем тексту: Препорука). 

Ако су у средства која су утврђена према чла-
ну 17. став 1. Закона унета и средства за повећање 
осталих личних расхода (хонорари, награде, нак-
наде за п р е д в р е м е н и рад), органу се стављају на 
располагање и та средства. 

3. Приликом коришћења средстава за повећање 
плата, треба имати у виду да су основне плате утвр-
ђене законом и да се другим прописима оне не могу 
мењати. Другим прописима не Morjf се мењати ни 
плате техничког особља и помоћних службеника, 
ни прописи о посебним додацима службеника, осим 
ако савезним прописима надлежност за доношење 
тих прописа није пренета на републичка извршна 
већа или народне одборе. 

Према томе, сва средства одобрена за повећање 
плата, могу се користити само за повећање поло-
ж а ј н е плате сагласно Препоруци. Повећање плата 
техничког особља и помоћних службеника вршиће 
се повећањем посебног додатка сагласно одговара-
јућим одредбама Уредбе о платама техничког осо-
бља и помоћних службеника („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58, 6/50, 53/59, 47/61 и 3/62). 

4. О новим положај ним платама донеће се бли-
ж и прописи пошто су Законом укинути сви доса-
дашњи допунски савезни и републички прописи 
о положајним платама. 

Б л и ж е прописе о одређивању положајних плата 
доносиће, и то: 

1) за службенике савезних и републичких ор-
гана — старешина органа у сагласности са извр-
ним већем (члан 4. став 1. Закона); 

2) за службенике народног одбора — народни 
одбор (члан 4. став 2. Закона); 

3) за судије и председнике судова, као и јавне 
тужиоце и њихове заменике — орган у чијем се 
буџету обезбеђују средства за финансирање суда 
односно јавног тужилаштва — (члан 6. став 1. За -
кона); * 

4) за службенике просветних установа — осни-
вач, који ово право може пренети на органе управ-
љања (члан 8. ст. 2. и 3. Закона); 

5) за службенике установа у области културе — 
орган који врши права оснивача, који ово право 
може пренети на органе управљања тих установа 
(члан 9. Закона); 

6) за службенике ветеринарских установа — ор-
ган који врши права оснивача, који ово право може 
пренети на органе управљања тих установа (члан 
10. Закона).; 

7) за службенике завода за социјално осигура-
ње — извршни одбори завода (члан 11. Закона); 

8) за службенике самосталних установа — на ј -
виши орган управљања установе (члан 12. Закона); 

9) за службенике комора и задружних савеза 
управни одбор (члан 14. Закона). 
5. Б л и ж и прописи о положајним платама садр-

ж а л и би оквире положај них плата за извесна тип- j 
ска радна места слично досадашњим одлукама Са- \ 
везног извршног већа односно одлукама републич-
ких извршних већа, које су стављене ван снаге. 
Тако ће се добити шире могућности и већа само-
сталност за појединачно одређивање положајне пла-
те што је у складу и са Препоруком према којој 
сразмерно веће повећање треба да добију службе-
ници са нижим платама. Исто тако, повећањем по-
ложајне плате треба извршити нужне исправке ^ 
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плата службеника на појединим радним местима, 
е тим што ће се водити рачуна да се изврше по-
требна усклађивања а не да ое битно наруше по-
стојећи односи у платама. 

6. Ако се пропис из тачке 5. овог упутства од-
носи на службенике просветних установа, треба во-
дити рачуна о Препоруци да се овлашћења за од-
ређивање положајне плате пренесу на органе управ-
љања тим установама. 

7. На основу прописа из тачке 4. овог упутства, 
донеће се појединачна решења о положајним пла-
тама. Ова решења, сагласно члану 79. Закона о 
јавним службеницима, не подлеже оцењивању за-
конитости. Појединачна решења доноси старешина 
надлежан за постављење (члан 47. Закона о јавним 
службеницима). 

8. Пошто посебан додатак техничког особља има 
карактер положајне плате, повећање плата тех-
ничког особља и помоћних службеника вршиће се 
путем повећања посебног додатка до процента до 
кога може одређивати посебан додатак старешина 
органа у границама одобрених средстава по члану 
17. став 1. Закона, а у складу са Препоруком. 

9. Уштедама у средствима за личне расходе (не-
попуњавање упражњених радних места, неутроше-
на средства за хонораре, за накнаде за п р е д в р е -
мени рад, за награде и др.), располаже орган који 
ће вршити расподелу по члану 17. став 1. Закона. 

Расподела средстава остварених уштедама врши 
се на поједине органе на начин из тач. 1. и 2. овог 
упутства, е тим што се један део тих средстава мо-
же резервисан и за нова постављења у случају 
осетнијег повећања обима пословања код појединих 
органа и сл. 

Приликом расподеле средстава по одредбама ст. 
1. и 2. ове тачке, може се одредити да део средстава 
у одређеном проценту остаје органу који је остварио 
уштеде, осим ако су уштеде настале услед смањења 
обима послова. 

Средства која добије из остварених уштеда, ор-
ган може користити само за додељивање награда 
и накнада за прековремени рад. 

10. Основне плате предвиђене у члану 16. Зако-
на, као и плате техничког особља по Уредби о изме-
нама и допунама Уредбе о платама техничког осо-
бља и помоћних службеника, садрже lWo повећања 
по одредбама члана 9. ст. 1, 2. и 3. Закона о изме-
нама и допунама Закона о јавним службеницима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/60) и повећање извр-
шено у циљу њиховог заокруживања. На та ј н а ч и н 
стављене су ван снаге одредбе о вари ј абил ном делу 
плате од 5%, које су се примењива ле до краја 1961. 
године. 

Повећање износа основне плате које је изврше-
н о ј циљу заокружив ања износи око 2®/о од плата 
на дан 31. децембра 1961. године, и то повећање те-
рети средства предвиђена за повећање плата, за 
нова постављења и за напредовање службеника у 
1962. години. 

11. Пошто су прописима из тачке 10. овог упут-
ства одређене нове плате, потребно је да се за слу-
жбенике и техничко оообл>е државних органа, уста-
нова и организација на које се примењује Закон о 
јавним службеницима донесу нова решења, која би 
садржала износе нове основне плате која службе-
нику припада према платном разреду, односно нове 
плате техничког особља према одговарајућој ква-
л и ф и к а ц и ј е 

Решењем из става 1. ове тачке може се одредити 
и нова положај на плата службеника односно нови 
износ посебног додатка техничког особл»а (за возаче 
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моторних возила — нови износ паушалне накнаде 
за н©нормирано радно време). 

Ова решења не подлеже оцењивању законито-
сти по члану 79. Закона о јавним службеницима. 

Пошто важећи прописи о посебним додацима 
законом нису измењени нити укинути, исплата по-
себних додатака вршиће се и после 1. јануара 1962. 
године према решењима којима су одређени ти 
додаци. 

Старешина који доноси ново решење о основној 
и положај ној плати, може одлучити да једним ре-
шењем буду обухваћена сва три облика плате (ос-
новна плата, положај на плата и посебан додатак). 

12. До доношења појединачних решења по од-, 
редбама тачке 11. овог упутства, службеницима и 
радницима исплаћиваће се, као аконтација, плате 
одређене по прописима који су били на снази 31. 
децембра 1961. године, укључујући и варијабилни 
део плате од 5%. 

13. Спровођење Закона вршиће се у сарадњи са 
одговарајућим органима синдиката службеника. 

14. Ово упутство ступа ка снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 06-2126/1 
16. јануара 1962. године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо БиљановиН, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

18. Уредба о коришћењу друштвених средста-
ва за путничке аутомобиле —4 — — — 13 

19. Уредба о изменама Уредбе о наградама за 
ванредан рад и нарочите успехе у раду и 
о накнадама за предвремени рад службе-
ника државних органа —> — — — — 13 

20. Уредба о измени Уредбе о наградама за 
ванредан рад и нарочите успехе у раду и 
о накнадама за предвремени рад службе-
ника комора, стручних удружења и за-
дружних савеза — — — — — — .— 14 

21. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
платама техничког особља и помоћних слу-
жбеника — — — — — — — — — 14 

22. Одлука о овлашћењу Одбора Савезног из-
вршног већа за буџет и службеничка пи-
тања да одреди органе у којима ће се вр-
шити провераван^ у смислу члана 18. За -
кона о изменама и допунама Закона о јав-
ним службеницима — —• — — ~ — 16 

23. Одлука о одређивању органа у којима ће 
се вршити проверување обезбеђења сред-
става за рад државних органа и унутра-
шње расподеле тих средстава по принцин 
пима дохотка — — — — — — — — 16 

24. Наредба о обавезној .испоруци резане гра-
ђе јеле-смрче и бора за потребе одређених 
категорија потрошача за 1962. годину — 17 

25. Упутство о допунама Упутства за спрово-
ђење Одлуке о евиденцији и контроли це-
на одређених производа — — — — — 1Т 

26. Наредба о мерама за заштиту од уношења 
и ширења великих богиња — — — — 18 

27. Упутство за спровођење Закона о измена-
ма и допунама Закона о јавним службени-
чиња и Уредбе о изменама и допунама 
Уредбе о платама техничког особља и по-
моћних службеника — — — — — — 
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