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БЕОГРАД 

БРОЈ 42 ГОД. XVIII 

582. 

На основу члана 79. став 1. тачка 7. Уставног 
закона и члана 195. став 2. Закона о буџетима и 
финансирању самосталних установа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61 и 52/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗДАВАЧКО-ПУБЈ1ИЦИСТИЧКОМ ЗАВОДУ 

СЛУЖБИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

Члан 1. 
Оснива се Издавачко-публицистички завод слу-

жби унутрашњих послова (у даљем тексту: Завод), 
као самостална установа. 

Седиште Завода је у Београду. 

Члан 2. 
Задатак је Завода да својим издањима и пу-

бликацијама упознаје јавност са делатношћу и ре-
зултатима рада органа унутрашњих послова и 'њи-
хових служби, да указује на појаве и околности 
које доводе до угрожавања личне и друштвене и-
мовине и безбедности грађана ц да издаје уџбенике, 
часописе и друге публикације за потребе органа 
унутрашњих послова и њихових школа и курсова. 

Члан 3. 
Завод има својство правног лица.. 

Члан 4. 
Органи управљања Завода јесу: савет, управни 

одбор и директор. 

Члан 5. 
Савет Завода врши следеће послове: 
1) претреса извештаје управног одбора и даје 

опште смернице за рад Завода; 
2) на предлог управног одбора, доноси правила 

Завода и утврђује план и програм рада; 
3) утврђује тарифу за услуге Завода; 
4) даје сагласност на финансијски план, завр-

шни рачун, висину накнаде за услуге и правилник 
о расподели чистог прихода; 

5) поставља и разрешава од дужности руково-
деће службенике за које је то правилима одређено. 

Савет има и права и дужности које у издавач-
ким предузећима има издавачки савет. 

Члан 6. 
Савет Завода има највише девет чланова. 
Пет чланова одређује савезни Државни секре-

таријат за унутрашње послове као своје представ-
н и к , а три члана бира радни колектив из своје 
средине. 

Директор Завода је по свом положају члан са-
вета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може бити председник савета. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор непосредно управља пословима 

Завода у складу са важећим прописима, правили-
ма Завода и општим смерницама савета, и врши 
нарочито ове послове: 

1) утврђује предлоге правила Завода, и плана 
и програма рада Завода; 

2) у сагласности са саветом, доноси финансијски 
план, утврђује завршни рачун, одређује висину на-
кнада за услуге и доноси правилник о расподели 
чистог прихода; 

3) доноси правилник о радним односима и пра-
вилник о расподели ЈГИЧНИХ доходака; 

4) на предлог директора, поставља и разрешава 
од дужности службенике и раднике и решава о 
приговорима против аката о радним односима које 
доноси директор; 

5) врши и друге послове одређене правилима. 

Члан 9. 
Управни одбор Завода има највише 7 чланова. 
Чланове управног одбора бира радни колектив 

Завода из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две го-

дине. 
Директор Завода је по свом положају члан у-

празног одбора. 
Председника управног одбора бира управни од-

бор из реда својих чланова. 
Директор не може бити председник управног 

одбора. 
Члан 10. 

Савет и управни одбор доносе своје закључке 
на седницама, већином гласова чланова савета од-
носно чланова управног одбора. 

Члан И. 
Директор руководи непосредно радом Завода на 

основу важећих прописа, правила Завода и закљу-
чака савета и управног одбора, и организује тај рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
службеника и радника Завода за која је овлашћен, 
издаје решења о постављењу и отказу службени-
цима и радницима које поставља савет односно у-
правни одбор, и дисциплински је старешина слу-
жбеника и радника Завода. 

Директор представља и заступа Завод. 
Директор помаже председнику савета и пред-

с е д н и к управног одбора у припремању седница са-
вета и управног одбора, и спроводи закључке са-
вета ц управног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави из-
вршење закључака савета и управног одбора, ако 
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сматра да су у супротности са законом, другим про-
писима и правилима Завода, и да их, заједно са 
својим решењем, достави на решавање органу који 
врши надзор Над законитсшћу рада Завода. 

Ако орган који врши надзор над законитошћу 
рада Завода не донесе решење у року од 30 дана 
од дана пријема закључка, закључак савета одно-
сно закључак управног одбора остаје на снази. 

Директора Завода поставља савезни Државни 
секретаријат за унутрашње послове, на предлог 
савета Завода. 

Члан 12. 
Завод има своја правила. 
Правила Завода доноси савет, а потврђује са-

везни Државни секретаријат за унутрашње послове. 
Правила нарочито садрже ближе одредбе о по-

словима Завода, о његовој унутрашњој организа-
цији и раду, о правима и дужностима органа у-
прављања и о њиховим међусобним односима, о 
начину избора управног одбора и чланова савета 
које бира колектив Завода и о начину њиховог о-
позива, као и одредбе о финансирању и финансиј-
ском пословању Завода. 

Члан 13. 
Завод се финансира по прописима о финанси-

рању самосталних установа. 
Члан 14. 

Завод остварује своје приходе накнадама за 
услуге које врши у свом делокругу и продајом сво-
јих издања. 

Висина накнаде за услуге утврђује се тарифом 
или уговором закљученим између Завода и кори-
сника услуга. 

Члан 15. 
Завод не обрачунава и не плаћа камату на по-

словни фонд, допринос из дохотка и допринос дру-
штвеним инвестиционим фондовима. 

Члан 16. 
Надзор над законитошћу рада Завода врши са-

везни Државни секретаријат за унутрашње по-
слове. 

Члан 17. 
До образовања савета и управног одбора по од-

редбама чл. 6. и 9. ове уредбе, послове савета и 
управног одбора из чл. 5. и 8. ове уредбе врши са-
вет који именује савезни Државни секретаријат за 
унутрашње послове. 

Члан 18. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 221 
9. октобра 1962. године 

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

583. 
На основу члана 13. став 1. Закона о организа-

цији научног рада („Службени лист ФНРЈ", бр. 
34/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЈУГОСЛОВЕНСКО!*! ЛЕКСИКОГРАФСКИ 

ЗАВОДУ 
Члан 1. 

Лексикографски завод ФНРЈ, који је Решењем 
о Лексикографском заводу ФНРЈ као установи са 

самосталним финансирањем („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 25/54) постао установа са самосталним финан-
с и р а њ а , наставља са радом као научна установа 
под називом: „Југословенски лексикографски завод" 
(у даљем тексту: Завод). 

Седиште Завода је у Загребу. 

Члан 2. 
Задатак је Завода да по научним методима ради 

на састављању, прикупљању и обради рукописа 
за енциклопедијска, библиографска и друга дела, 
да издаје и растура ова дела, да објављује резултате 
свог рада и да сарађује са одговарајућим устано-
вама и организацијама у земљи и иностранству. 

Члан 3. 
Органи управљања Завода јесу: савет, управа 

и директор. 

Члан 4. 
Органи управљања Завода врше послове који 

су Законом о организацији научног рада и другим 
прописима стављени у надлежност органа управ-
љања у научним установама. 

Члан 5. 
Савет Завода има највише 13 чланова. 
Две трећине чланова савета именује Савезно 

извршно веће4 из редова научних, стручних и дру-
гих јавних радника, а једну трећину чланова бира 
научно-стручни колектив Завода из реда својих 
чланова. 

Укупан број чланова савета и начин избора 
чланова савета које бира научно-стручни колектив, 
утврђују правила Завода. 

Директор Завода је по свом положају члан 
савета. 

Члан 6. 
Управу Завода сачињавају директор и чланови 

које из своје средине бира радни колектив Завода. 
• Број чланова управе које бијза радни колектив 

и начин њиховог избора утврђују правила Завода. 

Члан 7. 
Директора бира савет Завода, а поставља га 

Савезно извршно веће. 

Члан 8. 
До образовања савета и управе Завода по чл. 

5. и 6. ове уредбе, послове савета и управе Завода 
врши управни одбор досадашњег Лексикографског 
завода ФНРЈ. 

Члан 9. 
Организација и рад Завода саобразиће се од-

редбама ове уредбе до 31. децембра 1962. године. 

Члан 10. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Решење о Лексикографском заводу ФНРЈ, 
као установи са самосталним финансирањем. 

Члан 11. 
Ова уредба ступа на снагу оомог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 220 
9. октобра 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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584. 

На основу члана 49. Закона о национализации 
најамних зграда и грађевинског земљишта („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 52/58) и члана 119. став 5. За-
кона о стамбеним односима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/62), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О СРЕДСТВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАЋИВАН^ 
НАКНАДЕ ЗА НАЦИОНАЛИЗОВАНЕ НАЈАМНЕ 

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

1. Средства за исплату накнаде 

Члан 1. 
Накнада за објекте национал изова« е Законом о 

национализации ји најамних зграда и грађевинског 
земљишта исплаћиваће се из средстава општинског 
фонда за стамбену изградњу и из средстава општине. 

Члан 2. 
Ако се за коришћење станова односно пословних 

просторија у национализованој згради или делу 
зграде не плаћа станарина односно закупнина, или 
се не уплаћује део станарине односно закупнине у 
општински фонд за стамбену изградњу, општински 
народни одбор може, на седницама оба већа, пропи-
сати да национализоване стамбене зграде односно 
корисници национализоваиих пословних зграда или 
делови зграда уплаћују средства за давање накнаде 
ранијим сопственицима у износима и у роковима 
као и стамбене зграде односно корисници пословних 
зграда који део станарине односно закупнине упла-
ћују у општински фонд за стамбену изградњу. Ова 
средства уплаћују се у општински фонд за стамбену 
изградњу. 

Из средстава општине исплаћиван се накнада: 
1) за национализована грађевинска земљишта; 
2) за национализоване зграде и делове зграда 

за које се не плаћа станарина односно закупнина 
или се не врши уплата дела станарине односно за-
купнине у општински фонд за стамбену изградњу — 
ако општински народни одбор није донео пропис из 
става 1. овог члана. 

Члан 3. 
Средства за исплаћиван^ накнаде за национа-

лизо-ване зграде и делове зграда уплаћује општин-
ски фонд за стамбену изградњу сваког месеца на 
посебан рачун код банке код које се налазе сред-
ства тог фонда. 

У случајевима из члана 2. став 2. ове уредбе 
средства за исплаћиван^ накнаде за национализо-
ване зграде и грађевинско земљиште општински на-
родни одбор уплаћује на рачун из става 1, овог чла-
на повремено у износима који су потребни да се 
њима ранијим сопственицима благовремено испла-
ћују доспеле обавезе. 

2. Начин исплаћиван^ накнаде 

Члан 4. 
Исплаћивање накнаде за национализоване згра-

де, делове зграда и грађевинска земљишта врши се 
у шестомесечним оброцима, и то 15. јуна и 15. децем-
бра сваке године, осим у случајевима из става 2. 
овог члана и из члана 6. ове уредбе. 

Ако је општински народни одбор донео одлуку 
у смислу члана 48. Закона о национализации на-
јамних зграда и грађевинског земљишта, накнада 
ће се исплаћиван: о роковима прописаним том од-
луком. 

Накнада се исплаћује готовим новцем. 

Члан 5. 
Исплаћивање накнаде врши банка са рачуна из 

члана 3. став 1. ове уредбе, на основу правоснажног 
решења органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове финансија односно на основу 
правоснажног судског решења о накнади (члан 44. 
став 2. и члан 48. став 2. Уредбе о поступку за спро-
вођење национа лиз аци је најамних зграда и грађе-
винског земљишта — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
4/59). 

Члан 6. 
Када ранији сопственик национализованог гра-

ђевинског земљишта који је на том земљишту вршио 
пољопривредну делатност која му је била једини 
или главни извор прихода (члан 47. став 1. Закона 
о национализацији најамних зграда и грађевинског 
земљишта) прими решење општинског народног од-
бора о поеузимању земљишта, он може поднети у 
року од 30 дана од дана доставе тог решења захтев 
органу управе општинског народног одбора надле-
жном за послове финансија за исплату накнаде 
одједном односно за додељивање другог земљишта у 
замену за нацркшализовано земљиште. 

О захтеву за додељивање другог земљишта од-
лучује општински народни одбор на седницама оба 
већа. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за имовинскоправне послове стара се о из-
вршењу решења општинског народног одбора а до-
дељивању другог земљишта у замену за нацисна-
лизовано земљиште. 

Ако општински народни одбор не усвоји захтев 
за замену земљишта или ако ранији сопственик на-
ционализованог земљишта тражи исплату накнаде 
одједном, орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија доноси решење о 
исплати накнаде одједном. 

Члан 7. 
Сва решења о накнади достављају се надлеж-

ном општинског јавном правобранилаштву, односно 
среском јавном правобракилаштву ако нема општин-
ског. 

Члан 8. 
Ближе прописе за примену ове уредбе доноси, по 

потреби, савезни Државни секретаријат за послове 
финансија. 

Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 
послове финансија да пропише начин извршења 
решења о накнади донетих по одредбама уредбе на-
ведене у члану 9. ове уредбе, а које предвиђају ис-
плату накнаде у обвезницама. 

Члан 9. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о средствима и начину исплате накна-
де за националргзоване нај ами е зграде и грађевин-
ско земљиште („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61). 

Члан 10. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 215 
9. октобра 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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585. 

На основу члана 170. став 1. Царинског закона 
(„Службени л^ст ФНРЈ", бр. 24/50), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПРИВРЕМЕНО! 

ОПШТОЈ ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 

Члан 1. 
У Уредби о Привремено] општој царинској тари-

фи („Службени лист ФНРЈ", бр. 4/62 и 16/62), у чла-
ну 13. тачка 5. после речи: „превозна средства" став-
ља се зарез и додају се речи: „осим на моторна 
возила,". 

У тачки 5. после става 1. додаје се нови став, 
који гласи: 

„Царину на моторна возила не плаћају лица из 
става 1. ове тачке која су се из Југославије иселила 
до 6. априла 1941 године а испуњавају услове на-
ведене у том ставу." 

Тачка 6. брише се. 
Досадашње тач. 7. до 20. постају тач. 6. до 19. 

Члан 2. 
— Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 214 
9. октобра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

586. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), у вези са чланом 3. Ургдбе о 
порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61, 
6/62, 11/62 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62 и 40/62) у делу V тачка 
I став 1. под 3 мења се и гласи: 

. „3) на накнаду за непокретности дате у закуп 
или пазакуп — до 5°/о од износа закупнине. Овај се 
порез не може прописивати на накнаду за закуп или 
пазакуп зграда нити на накнаду за закуп земљишта 
кад је закупац привредна или доуга организација 
са средствима у друштвеној својини која се бави 
пољопривредном делатношћу или производњом се-
мена и садница за подизање и гајење шума;". 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се од 1. јануара 1963. године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 216 

0. октобра 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

587. 

На основу одељка II Одлуке о поврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на припре-
ми закона о привредном систему („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ 

ПОРЕЗА И ДРУГИХ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА 

Члан 1. 
У Уредби о принудној наплати пореза и других 

буџетских прихода („Службени лист ФНРЈ", бр. 
33/53 и 25/57) после члана 60. додаје се нови члан 
60а, који гласи: 

„Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове финансија може од грађана и гра-
ђанских правних лица примити земљиште које му 
ови писмено понуде у друштвену својину ради от-
плате пореза доспелог за плаћање, под условом да 
вредност земљишта утврђена по Закону о експро-
пријацији („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/57), не 
прелази укупан износ доспелог пореза. 

Ако је вредност земљишта, утврђена на начин 
из ставал, овог члана, већа од доспелог пореза, са-
вет општинског народног одбора надлежан за посло-
ве финансија може одлучити да се од пореског ду-
жника понуђено земљиште прими и да тлу се ис-
плати разлика између вредности земљишта и из-
носа доспелог пореза. У том случају ће орган упра-
ве општинског народног одбора надлежан за посло-
ве финансија у споразуму са пореским дужником 
одредити начин и време исплате те разлике. 

Савет општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија може одлучити да се од пореског 
дужника прими земљиште ради отплате доспелог 
пореза и по вредности већој од накнаде која се даје 
по Закону о експропријација 

Земљиште примљено у смислу овог члана уред-
бе, општински народни одбор може дати на кориш-
ћење пољопривредној организацији или другој при-
вредној организацији на основу уговора којим се 
утврђују њихове међусобне обавезе (уступање на 
бесплатно коришћење, давање у закуп, уступање уз 
накнаду и сл.)." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 218 
9. октобра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

588. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ! 

НА ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАВА 

Члан 1. 
У Уредби о порезу на промет непокретности и 

права („Службени лист ФНРЈ", бр. 46/60) у члану 1. 
став 2. брише се. 
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Члан 2. 
У члану 14. став 1. тачка 5. мења се и гласи: 
„5) кад привредна или друга организација са 

средствима у друштвеној својини која се бави по-
љопривредном делатношћу или производњом семена 
и садница продаје земљишта и зграде ради куповине 
другог земљишта у циљу арондације са земљиштем 
које већ користи у пољопривредној делатности или 
у циљу куповине или изградње зграда на другом 
месту које јој је погодније за вршење те делатно-
сти;". 

После тачке 5. додаје се нова тачка 5а, која 
гласи: 

,,5а) кад грађанин или грађанско правно лице 
продаје непокретног привредној или другој орга-
низацији са средствима у друштвеној својини која 
испуњава у с л о в е и з тачке 5. овог става;". 

На крају тачке 11. тачка се замењује тачком и 
зарезом и после тога додаје се нова тачка 12, која 
гласи: 

„12) кад се врши прва продаја још ненастањене 
новосаграђене стамбене зграде или стамбеног дела 
послови о- ста мб ене зграде или још ненастањеног 
новосаграђеног стана, ако су зграда или стан сагра-
ђени од стране овлашћеног грађевинског предузећа 
у циљу продаје или ако су зграда или стан сагра-
ђени из средстава фонда за стамбену изградњу у 
циљу продаје.". 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 217 
9. октобра 1962. године 

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

589. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ НА 

ДОХОДАК 

Члан 1. 
У Уредби о порезу на доходак („Службени лист 

ФНРЈ«, бр. 22/61, 53/61 и 30/62) члан 22. меша се и 
гласи: 

„На приходе од земљишта датог у закуп закупо-
давач плаћа порез на доходак од пољопривреде пре-
ма катастарском приходу као да то земљиште сам 
обрађује, а ако је закупнина већа од катастарско г 
прихода закуподавач плаћа порез на доходак од 
пољопривреде према закупнини. 

Ако се закупац пољопривредног земљишта коме 
пољопривредна делатност није основно занимање 
на закупљеном земљишту бави производњом за 
тржиште уз употребу туђе радне снаге, он на при-
ходе од таквог земљишта плаћа порез на доходак 
од самосталних занимања и остале имовине. 

Ако је закупац привредна, задружна или дру-
штвена организација, државни орган, буџетска уста-
нова или самостална установа, а закупнина је мања 
од катастареког прихода, закуподавач плаћа порез 
на доходак од пољопривреде на износ закупнине, 
а ако је закупнина већа од катастарско? прихода, 

закуподавач плаћа порез на износ катастарсхог 
прихода 

Годишњи разрезани порез по ставу 3. овог члана 
који сразмерно отпада на земљиште дато у закуп 
умањиће се за сваку годину према уговореном тра-
јању закупа, и то: за једну годину 10%, за две го-
дине 30%, за три године 50%, за време преко три 
до пет година 70%, а за земљиште дато у закуп ду-
жи од 5 година укупно разрезани порез умањиће се 
за чео износ пореза који сразмерно отпада на зем-
љиште дато у закуп. Ако се уговор раскине пре 
истека уговореног трајања закупа, коначан обрачун 
пореза ће се извршити према фактичком трајању 
закупа. 

Ако се закупнина даје у виду једног дела пло-
дова, у натури, у другим добрима или у услугама, 
као износ закупнине сматра се тржишна вредност 
тих плодова, добара или услуга у години за коју је 
земљиште дато у закуп. 

Ако је репу блиским прописима дозвољено изда-
вање земљишта у закуп на основу јавног надме-
тања, као износ закупнине сматра се износ постиг-
нут јавним надметањем." 

Члан 2. 
У члану 64. на крају става 2. тачка се замењује 

зарезбм и после тога се додају речи: „без обзира на 
то да ли је извршена наплата или не.". 

У истом ставу додаје се нова реченича, која 
гласи: „Ненаплаћена истраживања чија "је ненан ла-
тивост доказана судским путем пре извршеног раз-
реза пореза, не улазе у бруто приход, а за ^ н а п л а -
ћена истраживања чија је ненанлативост доказана 
судским путем после извршеног разреза пореза, 
сразмеран део разрезаног пореза ће се отписати.". » 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 219 
9. октобра 1962. године 

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

590. 

На основу члана 33. став 2. Закона о мерним 
јединицама и мерилима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ДЕЛА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
НАПЛАТОМ ЖИГОВИНЕ И ДРУГИХ НАКНАДА 
КОЈИМ САМОСТАЛНО РАСПОЛАЖЕ УПРАВА 

ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

1. Управа за мере и драгоцене метале самостал-
но располаже са 20% од укупних средстава оства-
рених наплатом жиговине и других накнада за 
преглед и типско испитивање мерила. 

2. Средства из тачке 1. ове одлуке служе за 
набављање нове и одржавање постојеће опреме за 
вршење прегледа и типског испитивања мерила 
и за набављање превозних средстава за преношење 
те опреме до места вршења прегледа, за стручно 
уздизање кадрова и за награђиван^ научних и 
стручних радова из области метрологије којима се 
доприноси унапређивању службе контроле мера. 

3. Средства из тачке 1. ове одлуке воде се на 
посебном рачуну код банке. 

Део тих средстава који се не утроши у току 
године, може се користити у следећој години. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ*'. 

Р. п. бр. 225 
9. окто-опа 1ЅЅ2. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

591. 

На основу члана 35. став 2. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ У 
1962. ГОДИНИ ОД СТРАНЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ БАНКЕ КРЕДИТА ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ И НАБАВКУ ОДРЕЂЕНИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
1. Југословенска пољопривредна банка може у 

1962. години из средстава свог кредитног фонда 
давати путем непосредне погодбе кредите до укуп-
ног износа од 500 милиона динара за изградњу и 
набавку основних средстава за крупне капацитете. 

Кредити из става 1. ове тачке" могу се давати 
пољопривредним и другим привредним организаци-
јама у пољопривреди за улагања у основна средства 
која ће се користити за вршење обимнијих опита 
у непосредној пољопривредној производњи, у циљу 
увођења нових техничких и технолошких решења 
уз пуну примену механизације, као што су наро-
чито: пуна механизација това говеда и свиња, из-
градња хидропона за производњу поврћа у вештач-
ким климатским условима и слично. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 224 
9. октобра 19t62. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

592. 

На основу тачке 13. главе XIV Савезног дру-
штвеног плана за 1962. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НИЖИМ СТОПАМА КА-
МАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ПОВРЕМЕНА ОБРТНА 

СРЕДСТВА И НА ПОТРОШАЧКЕ КРЕДИТЕ 
1. У Одлуци о нижим стопама камате на кредите 

за повремена обртна средства и на потрошачке 
кредите („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61 и 31/62) 
у тачки 1. став 1. одредба под 2 мења се и гласи: 

„2) по стопи од 2°/о годишње: 
а) Дирекција за сировине; 
б) рудници угл^а — за залихе ситног угља;". 
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Р. п. бр. 226 

9. октобра 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

593. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРИ КУПОВИНИ ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ПОТРЕБЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 

1. У Одлуци о давању регреса при куповрши 
вештачког ђубрива и средстава за заштиту биља за 
потребе пољопривреде и шумарства („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/61 и 31/62) у тачки 3. став 1 после 
одредбе под 9 додају се четири нове одредбе, које 
гласе: 

„10) Суперфосфат Са(ЊР04)2 са 17% до 
18% Рк Оз — — — — — — — — — 13.500 

11) Томасфосфат Са4РгО« • (4СаО • Р2О5) 
са 16% Р2О5 топиво у двопроцентној лимун-
ској киселини — — — — — — — — 13.000 

12) Концентровани ^анулирани супер-
фосфат (триплекс) Са(Н2Р04)2 са 46% Р2О3 32.500 

13) Амонијуммитрат. (амонијачна шали-
тра) NH4NOs са 34,5% N — — — — — 35.000". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. септембра 1962. године. 

^ Р. п. бр. 228 
9. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

594. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕМИЈАМА ЗА 

СТОКУ У 1962. ГОДИНИ 

1.-У Одлуци о премијама за стоку у 1962. го-
дини („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/62) у тачки 
1, одељак А под 2 под в после речи: „по комаду4 

додају се речи: „или теже ако нису старије од 
12 месеци". 

У одељку А под 3 под в после речи: „по комаду" 
додају се речи: „или теже ако нису старије од 
12 месеци". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 223 
9. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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595. 

На основу одредбе под 1 тачке 1. главе XVII Са-
везног друштвеног плана за 1962. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕ-
ЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА 

СИРОВУ КОЖУ 

1. У Одлуци о одређивању највиших продајних 
цена за сирову кожу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
6/62) у тачки 1. став 1. после одредбе под 8 додаје се 
нова одредба, која гласи: 

,,8а) јунећу од утовљене јунади, тежине: 
Дин/kg 

а) до 30 kg 297 
б) преко 30 до 35 kg 238 
в) преко 35 до 5*0 kg 212 
г) преко 50 kg 185". 
У одредби под 9 речи: „осим од утовљене ју-

нади," бришу се. 
После одредбе под 17 додају се две нове одредбе, 

које гласе: 
Дин/ком. 

„18) јагњећу, тежине до 200 g 200 
19) јагњећу, тежине преко 200 до 500 g 400". 

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

Р. п. бр. 222 
9. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

596. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 

. 52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ 
ПРОДАЈИ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ 

ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 
1. У Одлуци о давању регреса при продаји 

огревног материјала за потребе широке потрошње 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/59, 52/59 и 29/62) 
у тачки 1. одредба под 1 мења се и гласи: 

„1) за количине продате од 1. априла до 31. јула, 
а испоручене најдоцније до 30. септембра — 45%;". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 227 
9. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

597. 
На основу члана 86. Уредбе о трговинској де-

латности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 
27/61, 6/62 и 16/62), представници секција Савезне 
привредне коморе, и то: Секције за трговину, Сек-
ције за пољопривреду и шумарство, Секције за 
спољну трговину, Секције за индустрију и Главног 
савеза земљорадничких задруга Југославије, на са-
станку одржаном 4. октобра 1962. године, постигли 
су следећи 

Д О Г О В О Р 
О ИЗМЕНИ ДОГОВОРА О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА 

КУКУРУЗА У ЗРНУ РОДА 1962. ГОДИНЕ 
1. У Договору о највишим ценама кукуруза у 

зрну рода 1962. године („Службени лист ФНРЈ", бр. 
37/62) тачка 1. мења се и гласи: 

„Привредне организације које се баве проме-
том односно прерадом житарица, као и привредне 
организације које врше набавку кукуруза за соп-
ствене потребе, могу куповати кукуруз у зрну од 
пољопривредних и других произвођачких органи-
зација и земљорадничких задруга по цени од нај-
више 38 динара за један килограм." 

2. Овај договор ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01.1949/1 
4. октобра 1962. године 

Београд 
Савезна привредна комора 

Потпредседник, 
Ристо Баја леки, с. р. 

По извршеном ср«авњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Измене Статута Са-
везног завода за социјално осигурање, објављеном 
у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 41/62, поткрале ни-
же наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ИЗМЕНЕ СТАТУТА САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
У члану 1, којим се мења члан 36. Статута Са-

везног завода за социјално осигурање, у ставу 3. 
уместо речи: „осигурања и сектор за спровођење 
социјалног осигурања и документацију" треба да 
стоје речи: „осигурања, сектор за спровођење со-
цијалног осигурања и сектор за документацију". 

У ставу 5. уместо речи: „социјално осигурање" 
треба да стоје речи: „Социјално осигурање". 

Из Савезног завода за социјално осигурање, 
12. октобра 1962. године, Београд. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тачка 

4. Уставног закона, а на предлог државног секретара 
за иностране послове, доноси. 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ 
ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА 
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГО-
СЛВИЈЕ у НЕПАЛУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ^ В А Н -
РЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИ-
НИСТРА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ У НЕПАЛУ 
I 

Опозива се 
Душан Кведер са дужности изванредног посла-

ника и опуномоћеног министра Федеративне На-
родне Републике Ју гос лави је у Непалу. 
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II 
Поставља се 
Радивој Увалић, досадашњи директор Института 

за друштвене науке, за изванредног посланика и 
опуномоћеног министра Федеративне Народне Ре^ 
публике Југославије у Непалу. 

III 
Овим указом замењује се Указ о опозиву са 

дужности изванредно^ амбасадора Федеративне На-
родне Републике Ју гос лави је у Непалу и о постав-
љењу изванредног и опуномоћеног амбасадора Фе-
деративне Народне Републике Југос лави је у Непалу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 38/62). 

IV 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
V 

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

б. октобра 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник Републике на основу члана 71. тачка 
4. Уставног закона, а на предлог државног секретара 
за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗА ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНО-
МОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ДЕМО-
КРАТСКО! НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ АЛЖИРУ 

I 
Поставља се 
Нијаз Диздаревић, досадашњи опуномоћени 

министар у Државном секретару ату за иностране 
послове, за изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Федеративне Народне Републике Југосл авије у 
Демократско} Народној Републици Алжиру. 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
III 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У. бр. 20 

2. октобра 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 13. Уредбе о Институту за 

изучавање радничког покрета („Службени "лист 
ФНРЈ", бр. 39/61) у вези е чланом 33. Уредбе о орга-
низацији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШАВАЊУ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА 

ИЗУЧАВАЊЕ РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА 
Разрешава се дужности директора Института за 

изучавање радничког покрета Лазар Мојсов, због 
одласка на другу дужност. 

Б. бр. 75 
10. октобра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 13. Уредбе о Институту за изуча-
вање радничког покрета („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 39/61) у вези е чланом 33. Уредбе о организацији 
и раду Савезног И З Е О Ш Н О Г већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА 

ИЗУЧАВАЊЕ РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА 
Поставља се за директора Института за изуча-

вање радничког покрета Милка Минић, савезни 
народни посланик. 

Б. бр. 74 
10. октобра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

582. Уредба о Издавачко-публицистичком за-
воду служби унутрашњих послова — — 733 

583. Уредба о Југоеловенском лексикограф-
ском заводу — — — — — — — — 734 

584. Уредба о средствима и начину исплаћи-
ван^ накнаде за национализоване најамне 
зграде и грађевинско земљиште — — — 735 

585. Уредба о измени и допуни Уредбе о При-
времено.! општој царинској тарифи — — 736 

586. Уредба о измени Тарифе пореза на промет 736 
587. Уредба о допуни Уредбе о принудној на-

плати пореза и других буџетских прихода 736 
588. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 

порезу на промет непокретности и права 736 
589. Уредба о измени и допуни Уредбе о по-

резу на доходак — — — — — — — 737 
590. Одлука о висини дела средстава оства-

рених наплатом жиговине и других на-
кнада којим самостално располаже Упра-
ва за мере и драгоцене метале — — — 737 

591. Одлука о давању путем непосредне по-
годбе у 1962. години од стране Југословен-
о в пољопривредне банке кредита за из-
градњу и набавку одређених основних 
средстава — — — — — — — — 738 

592. Одлука о измени Одлуке о нижим сто-
пама камате на кредите за повремена 
обртна средства и на потрошачке кредите 738 

593. Одлука о допунама Одлуке о давању ре-
греса при куповини вештачког ђубрива и 
средстава за заштиту биља за потребе 
пољопривреде и шумарства — — — — 738 

594. Одлука о допунама Одлуке о премијама 
за стоку у 1962. години — — — — — 738 

595. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
одређивању највиших продајних цена за 
сирову кожу — — — — — — — 739 

596 Одлука о измени Одлуке о давању регре-
са при продаји огревног материјала за по 
требе широке потрошње — — — — — 739 

597. Договоо о измени Договора о највишим 
ценама кукуруза у зрну рода 1962. године 739 

Исправка Измене Статута Савезног завода за 
социјално осигурање — — — — — 739 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


