
Среда, 7. фебруар 1962. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. XVIII 

46. 

На основу члана 7. Закона о уређењу имовин-
ских односа насталих услед ликвидација права и 
обавеза југословенска држављана на основу ме-
ђ у н а р о д н и уговора („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УРЕЂЕЊУ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА НАСТА-
ЛИХ УСЛЕД ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖАВЉАНА НА ОСНОВУ 
СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГО СЛАВИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ГРЧ-

КЕ О РЕГУЛИСАЊУ УЗАЈАМНИХ СТАРИХ 
ПОТРАЈУВАЊА И ДУГОВАЊА 

Члан 1. 
По одредбама ове уредбе даваће се накнада за 

имовинска права југословенских физичких и прав-
них лица, настала до 6. априла 1941. године, а ли-
квидирана Споразумом између Федеративне Народ-
не Републике Југославија и Краљевине Грчке о ре-
гулисању узајамних старих истраживања и дуго-
вања, од 18. јуна 1959. године. 

Члан 2. 
Висина накнаде из члана 1. ове уредбе одре-

ђује се на следећи начин: 
1) робна и новчана истраживања у драхмама 

обрачунаће се тако што ће драхме бити најпре пре-
рачунате у предратне динаре по курсу који је ва-
жио за те валуте пре рата, тј. 100 драхми = 36 бб 
предратних динара, а затим ће добивени износ ди-
нара бити конвертован у данашње динаре по члану 
1. Закона о регулисању предратних обавеза („Слу-
жбени лист ДФЈ", бр. 88/45); 

2) робна и новчана истраживања у динарима 
обрачунаће се по члану 1. Закона о регулисању 
предратних обавеза; 

3) истраживања која гласе на друге стране ва-
луте осим на драхме, обрачунаће се по курсевима 
утврђеним у члану 5. тачка 4. Упутства за спровође-
ње валоризације и за прекњижавање у динаре ДФЈ 
у вези са заменом новца („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 98/45), тј. на бази 1 долар = 50 динара. 

Члан 3. 
За камату на истраживања и за измаклу добит 

неће се давати накнада. 

Члан 4. 
Поступак за давање накнаде по овој уредби по-

креће се само на захтев лица из члана 1. ове уредбе. 
Захтев за накнаду подноси се Комисији за од-

ређивање накнаде лицима чија су имовинска права 
ликвидирана на основу међународних уговора, при 
Уреду за заштиту југословенов имовине у иностран-
ству. 

У захтеву за накнаду морају се навести подаци 
и докази о истраживању за које се тражи накнада. 

Захтев за накнаду подноси се у року од једне 
године од дана ступања на снагу ове уредбе. Зах-
теви поднети после овог рока неће се узимати у 
поступак. 

Члан 5. 
Пријаве које су лица из члана 1. ове уредбе 

за своја имовинска права у Краљевини Грчкој под-
нела по ранијим прописима Уреду за заштиту југо-
словенско имовине у иностранству, неће се сматрати 
као захтеви у смислу ове уредбе. 

Члан 6. 
Уред за заштиту југословенско имовине у ино-

странству издаваће Народној банци налоге за ис-
плату на основу извршних решења о накнади. 

Члан 7. 
Југословенска физичка и правна лица дужна су 

уплатити у савезни буџет своја дуговања према 
грчким физичким и правним лицима обухваћена 
Споразумом наведеним у члану 1. ове уредбе. 

Дужници из става 1. овог члана пријавиће своја 
дуговања Уреду за заштиту југословенско имовине 
у иностранству у року од 6 месеци од дана ступања 
на снагу ове уредбе. 

Обрачун дуговања саставља Уред за заштиту 
југословенско имовине у иностранству сходно члану 
2. ове уредбе. 

Д а основу тог обрачуна Уред за заштиту југо-
словенско имовине у иностранству позваће дужника 
да плати дуг. 

Ако дужник но плати дуг, Уред за заштиту ју-
гословенско имовине у иностранству поднеће Савез-
ном јавном правобранилаштву предлог за покрета-
ње спора. 

Члан 8. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 14 
2. фебруара 1962. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
Потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

47. 
На основу члана 79. став 1. тачка 1. Уставног 

закона, у вези са чланом 12. Уредбе о ученицима 
у привреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 39/52), 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О НАГРАЂИВАН^ УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ 

Члан 1. 
Ученици у привреди примају месечну награду 

за време изучавања занимања (заната), по одред-
бама ове уредбе. 
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Члан 2. 
Износи награде ученика у привреди одређују се 

правилником привредне организације или самостал-
не установе, а у радионицама државних органа и 
код приватних послодавац — уговором о учењу. 

Члан 3. 
Месечна награда ученика у привреди, одређена 

правилником одаосно уговором о учењу, не може 
бити нижа: 

1) у првој години учења — од 4.000 динара; 
2) у другој години учења — од 5.000 динаре; 
3) у трећој години учења — од 6.000 динара. 
Општински народни одбор може за ученике у 

привреди појединих занимања (заната) или за све 
ученике у привреди на свом подручју повећати из-
нос награде из става 1. овог члана. Општински на-
родни одбор може износ награде из става 1. овог 
члана и смањити али највише до 20%. 

Износ награде изнад најмањих износа може се 
условити успехом у учењу. 

Члан 4. 
Награда ученика у привреди не може се услов-

љаван* резултатима практичног рада нити успехом 
привредне организације, самосталне установе одно-
сно радионице државног органа^.. 

Члан 5. 
Савет општинског народног одбора надлежан за 

послове рада и радних односа може одлучити да се 
исплата награде ученика у привреди код приват-
них послодаваца на подручју општине врши преко 
општинског народног одбора. Начин исплате награ-
де утврдиће орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове рада и радних односа. 

Члан 6. 
Исплата награде ученика у привреди врши се 

месечно унапред, најдоцније до 5-ог дана у месецу. 

Члан 7. 
Висина награде ученика у привреди одређена по 

члану 2. ове уредбе, не утиче на примање сталног 
додатка на децу. 

Члан 8. 
Награда припада ученику и за време летњег 

односно зимског одмора. 

Члан 9. 
Привредна организација, самостална установа 

или приватни послодавац казниће се за прекршај 
новчаном казном од 5.000 до ЗОО.ООО динара: 

1) ако не исплати награду ученику у привреди 
уопште или је не исплати у одређеном року (члан 6); 

2) ако општинском народном одбору не достави 
износе награде за исплату ученицима у привреди 
уопште или не достави у одређеном року (члан 5); 

3) ако ученику у привреди одреди награду у из-
носу мањем него што је прописано у члану 3. ове 
уредбе; 

4) ако ученику у привреди не исплати награду 
за време летњег односно зимског одмора (члан 8). 

За коју од радњи из става 1. овог члана казниће 
се за прекршај и одговорно лице у привредној ор-
ганизацији, самосталној установи или радионици 
државног органа новчаном казном од 1.000 до 20.ООО 
динара. 

Члан 10. 
Награде одређене по члану 2. ове уредбе, испла-

ћиваће се од 1. јануара 1962. године. 

Члан 11. 
Б л и ж е прописе за спровођење ове уредбе до-

неће, по потреби, Секретаријат Савезног извршног 
већа за рад. 

Члан 12. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о награђиван^ ученика у привреди 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/52 и 39/58) и Уредба 
о повећању награда ученика у привреди („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 51/59). 

Члан 13. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 15 

2. фебруара 1962. године 
Београд 

Замењује 
Председника Републике 

Потпр ед сед ник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

48. 

На основу тачке 2. Одлуке о додељивању сред-
става из привредних резерви федерације за потре-
бе државних материјалних резерви и овлашћењу 
Савезном извршном већу да регулише употребу др-
жавних материјалних резерви („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ДРЖАВНИМ 

МАТЕРИ ЈАДНИМ РЕЗЕРВАМА 
Члан 1. 

У Уредби о државним материјалним резервама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/57 и 30/61) у члану 
18. став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. и у њему се 
речи: „и 2" бришу. 

Члан 2. 
У члану 20. став 1. брише се. 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 17 
2. фебруара 1962. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
Потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

49. 

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 УРЕДБЕ О УГОСТИТЕЉСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА 
Члан 1. 

У Уредби о угоститељским предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/54, 47/54, 51/53 
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и 12/61) назив главе XIII и одредбе те главе мењају 
се и гласе: 

„XIII. КАЗНЕНЕ МЕРЕ ЗБОГ ПОВРЕДА ОД-
РЕДАБА ОВЕ УРЕДБЕ 

Члан 75. 
Новчаном казном од 50.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ угостителско пре-
дузеће или самостална угостителска радња: 

1) ако угоститељску делатност врши без одо-
брења или противно одобрењу, или је врши про-
тивно одредбама ове уредбе и прописа донетих на 
основу ње; 

2) ако приликом вршења угоститељских услуга 
прода потрошачу производе штетне по здравље 
људи. 

Казном из става 1. овог члана казниће се и 
угостителска привредна организација оа сезонским 
пословањем ако приступи извршењу закључака из 
члана 30. ове уредбе пре добивене сагласности ор-
гана управе општинског народног одбора надлеж-
ног за послове угоститељства. 

За коју од радњи* из ст. 1. и 2. овог члана каз-
ниће се и одговорно лице у угоститељском преду-
зећу, самостално^ угоститељској радњи односно у 
угоститељској привредној организацији са сезон-
ским пословањем новчаном казном од 10.000 до 
100.000 динара. 

Ч^ан 76. 
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара 

казниће се за прекршај угостителско предузеће или 
самостална угостителска радња: 

1) ако под ознаком једног квалитета д& други 
квалитет; 

2) ако просторије, уређаји и опрема не одгова-
рају прописаним условима у погледу техничке и 
здравствено-техничке заштите рада или згсловима 
здравствене заштите потрошача, или ако нису по-
десни за правилно вршење угоститељ е ки х услуга; 

3) ако без одобрења из члана 5. ове уредбе вр-
ши угостителско услуге ван пословног места; 

4) ако за вршење угоститељ ски х услуга кори-
сти особље без прописане стручне спреме или које 
не испуњава прописане з д р а в с т в е н услове; 

5) ако својим радницима и службени цима на-
плати угоститељске услуге по нижим ценама, про-
тивно одредбама правилника предузећа односно 
радње; 

6) ако појединим потрошачима врши угоститељ-
ске услуге истог квалитета и квантитета по нижим 
(повлашћеним) ценама од оних по којима те исте 
услуге врши осталим потрошачима. 

За коју од радњи из става 1. овог члана каз -
ниће се и одговорно лице у угоститељ ском преду-
зећу односно самосталној угоститељ ској радњи нов-
чаном казном од 2.000 до 20.000 динара. 

Члан 77. 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара каз-

ниће се за прекршај угоститељ еко предузеће или 
самостална угостителска радња: 

1) ако наплати од потрошача угостителско 
услуге по ценама вишим од оних у ценовнику од-
носно од оних које су истакнуте у предузећу или 
радњи; 

2) ако на начин уобичајен у угоститељству не 
истакне цене угоститељских услуга; 

3) ако не послује у одређеном пословном вре-
мену; 

4) ако на захтев потрошача не пружи услугу 
чијим се вршењем бави, осим ако је посебним про-

писима забрањено вршење појединих услуга одре-
ђеним лицима; 

5) ако на захтев потрошача одбије да изда ра* 
чун о извршеној угостителско^ услузи; 

6) ако под ознаком једне количине да другу ко-
личину. 

За коју од радњи из става 1. овог члана казни-
ће се и одговорно лице у угоститељском предузећу 
односно радњи новчаном казном од 2.000 до 10.000 
динара. 

Члан 78. 
Одредбе чл. 75. до 77. ове уредбе примениће се 

и на угоститељску радњу дату на управљање уго-
ститељским радницима, ако учини коју од радњи 
предвиђених одредбама тих чланова. 

По одредбама члана 75. ове уредбе казниће се 
угостителска радња дата на управљање угоститељ-
ским радницима ако ствари из основних средстава 
прода или на други начин њима располаже без са-
гласности из члана 36. ове уредбе. 

Новчаном казном од 2.000 до 50.000 динара каз-
ниће се угостителска радња дата на управљање 
угоститељским радницима ако прими нове раднике 
који нису прихватили правила радње према одред-
бама члана 34. ове уредбе. 

Члан 79. 
Одредбе чл. 75. до 77. ове уредбе примениће се 

и на привредне организације, друштвене организа-
ције или самосталне установе ако коју од радњи 
предвиђених у одредбама тих чланова учини уго-
стителска јединица из члана 52. ове уредбе чији је 
оснивач привредна организација, друштвена орга-
низација или самостална установа. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара каз-
ниће се за прекршај Јфивредна организација, дру-
штвена организација и самостална установа ако 
угостителска јединица из става 1. овог члана пру-
ж и угостителске услуге и потрошачима који нису 
чланови радног колектива привредне организације, 
друштвене организације односно самосталне уста-
нове или ако угостителска јединица посебно не 
искаже укупни приход и не води прописане послов-
не књиге. 

За коју од радњи из става 2. овог члана каз-
ниле се и одговорно лице у угоститељској јединици 
новчаном казном од 2.000 до 20.000 динара. 

Члан 80. 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара каз-

ниће се за прекршај одговорно лице угоститељске 
јединице из члана 52. ове уредбе чији је оснивач 
установа која није правно лице или државни орган: 

1) ако угостителска јединица учини коју од 
радњи из чл. 75. до 77. ове уредбе; 

2) ако угостителска јединица пружи угоститељ-
ске услуге и потрошачима који нису чланови рад-
ног колектива установе односно државног органа; 

3) ако угостителска јединица посебно не иска-
же укупни приход и не води прописане пословна 
књиге. 

Члан 81. 
Новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара каз-

ниће се за прекршај одговорно лице у организацији, 
установи или државном органу ако се угоститељске 
услуге које се врше у смислу члана 55. ове уредба 
врше без одобрења или противно одобрењу. 

Члан 82. 
Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара каз-

ниће се за прекршај туристичка привредна органи-
зација, туристичко друштво или угоститељ ска при-
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вредна организација ако поступи противно одред-
бама чл. 5в, 58а, 586. и 58в. и прописа донетих на 
основу члана 586. ове уредбе. 

Члан 83. 
Новчаном казном од 5.000 до 100.ООО динара каз-

ниће се за прекршај ималац приватне угоститељске 
радње: 

1) ако учини коју од радњи из чл. 75. до 77. 
ове уредбе; 

2) ако врши угоститељску делатност противно 
прописима из члана 50. ове уредбе; 

3) ако упосли туђу радну снагу противно од-
оедбама члана 51. ове уредбе. 

Члан 84. 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара каз-

ниће се за прекршај физичко лице: 
1) ако противно прописима продаје алкохолна 

пића течењем на мало; 
2) ако се не придржава прописа о издавању соба 

туристима и путницима. 

Члан 85. 
Тржишни инспектори могу за прекршаје из 

члана 77. ове уредбе у мандатном поступку изрећи 
угоститељским предузећима или самосталним уго-
ститељ ски м радњама новчану казну од 5.000 динара, 
а одговорним лицима у угоститељском предузећу 
или у самосталној угостителско^ радњи новчану 
казну од 2.000 динара. 

Члан 86. 
Општински народни одбор може прописати да 

тржишни инспектори могу у мандатном поступку 
изрицати новчане казне за прекршаје предвиђене 
прописима које доноси народни одбор на основу 
одредаба ове уредбе." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на CHaiy даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 18 

2. фебруара 1962. године 
Београд 

Замењује 
Председника Републике 

Потпр ед еедник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

50. 

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 

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

ФНРЈ", бр. 19/61) у члану 4. додају се два нова ста-
ва, који гласе: 

„Привредним организацијама не може се одре-
ђивати паушална основица пореза на промет нити 
паушални износ тог пореза. 

Изузетно, малим угоститељским радњама у ко-
бима раде до три радника, а које се предају радни-
цима на управљање прихваташем правила од стра-

не радника, може се и даље одређивати паушална 
основица пореза на промет." 

Члан 2. 
У члану 20. став 2. мења се и гласи: 
„Привредне организације које су обавезне да 

подносе завршни рачун дужне су у року од 20 дана 
по истеку сваких 10 дана обрачунати доспели порез 
на промет у току протеклих 10 дана и о томе до-
ставити банци извештај о обрачун атом порезу са 
налогом за његову наплату." 

Члан 3. 
Послове који су Уредбом о порезу на промет 

стављени у надлежност органа управе општинског 
народног одбора надлежног за послове финансија 
врши орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове прихода, ако је такав орган 
посебно организован у општинском народном од-
бору. 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

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

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 13 

2. фебруара 1962. године 
Београд 

Замењује 
Председника Републике 

Потпредседник 
Савезног извршног већа 

Едвард Кардељ, с. р. 

51. 

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

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА 

НА ПРОМЕТ 

Члан 1'. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лисi 

ФНРЈ", бр. 19/61, 27/61, 31/61 и 45/61) у делу I Та-
рифе, у тачки 6. став 2. речи: „у року од 5 дана" 
замењују се речима: „у року од 10 дана". 

Члан 2. 
1. У делу II Тарифе тар. број 1. мења се и гласи: 

„1 Производи прераде нафте: 
1) моторни бензин од 84 и преко 84 ок-

тана — — — — — — — — — 41% 
2) моторни бензин испод 84 октана — — 39°/о 
3) авионски бензин и остали специјални 

бензини и вајтшпирит — — — — 36% 
4) петролеј за осветљење, моторни петро-

леј и специјални петро ле ји — — — 22% 
5) све врсте дизел-горива — плинског 

у љ а — — — — — — — — — 41% 
6) авионска и моторна уља — — 41% 
7) минералне мазиве масти — — — — 20% 
8) остали деривати нафте, осим: вретен-

ског раскината и филтрата, уља за ло-
жење лежишног уља, цилиндарског 
уља за засићену пару, осовинског уља, 
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подлог уља, уља за импрешацију, ре-
генерисаног и хипоидног уља, биту-
мена, петролкокса, плинов а-бутана, 
пропана и чађи — —~ — — — — 22% 

Напомена: 
1) Пореском основицом пореза на промет 

оних производа из овог тар. броја ко-
јима је савезним прописима одређена 
пена у продаји на мало или чија је 
пепа у продаји на мало евидентирана, 
сматра се одређена односно евиден-
тирана цена у продаји на мало по од-
битку рабата од 8% од ове цене и 
просечног подвозног става од 5,50 ди-
нара по килограму. Код осталих про-
извода из овог тар. броја пореском о-
сновицом сматра се продајна цена 
произвођача. 

2) Порез по овом тар. броју не плаћа се 
на промет авионског бензина октан-
ског броја 70/72, 100/130 и 108/136 и 
авионског уља, кад се ови производи 
увозе за потребе Јутословенске на-
родне армије. 

3) Осим пореза по овом тар. броју, на 
промет петролеја за осветљење плаћа 
се и порез по тар. броју 2 овог дела 
Тарифе, е тим што се у пореску осно-
вицу по овом тар. броју не урачунава 
и порез по тар. броју 2 овог дела Та-
рифе. 

4) Порез по овом тар. броју не плаћа се 
ако се производи једне рафинерије 
продају другој рафинерији или дру-
гим индустријским предузећима ради 
даље прераде у друге производе из 
овог тар. броја. Исто тако, не плаћа се 
порез на промет брајштока и неутрал-
них (базних) уља кад их увозе рафи-
нерије нафте и друга индустријска 
предузећа за производњу моторних и 
хипоидних уља." 

2. Tap. број 4 мења се и гласи: 
„4 Ваљани и вучени производи од бакра и 

бакарних легура: 
бакарни лим; месингани лим; бакарне 
траке; бронзане траке; месингане тра-
ке; бакарна жица, ваљана и вучена; 
бронзана жица, ваљана и вучена; месин-
гана жица, ваљана и вучена; бакарне 
шипке, профили и цеви, пресоване и 
вучене; месинган^ шипке, профили и 
цеви; бронзане шипке и цеви, пресоване 
и вучене; гола бакарна ужад; ронделе 
бакарне; ронделе месингане; локомотив-
ска ложишта; бакарне шипке за завари-
вање и месингане шипке за заваривање 
и све врсте фолија — — — — — — 25% 

Напомена: 
У производе из овог и других тар. бро-
јева дела II Тарифе не спада метални 
новац." 
3. Tap. број 5 мења се и гласи: 

„5 Ватростална производи: 
1) магнезита, хромомагнезитне и хро-

митне опеке — — — — — — — 28% 
2) шамотне опеке — — — — — — 10% 
3) остали шамотни производи, осим од-

ливних производа — — — — — 10% 

Напомена: 
На утрошак производа из тачке 3. овог 
тар. броја за производњу других произ-
вода из овог тар. броја не плаћа се по-
рез." 

4. Tap. број 6. мења се и гласи: 
„6 Вештачки брусеви: 

1) равне плоче за брушење, свих врста; 
брусни обручи: и сегменти; бруски 
лонци, равни и коси; бруски чепови и 
пиле; камен за оштрење и глачање; 
брусеви за косе; брусеви за оштрење 
алата; бруски материјал, у праху и 
зрну — — — — — — — — 20% 

2) бруени материјал на папиру, картону, 
платну и другим материјалима — — 10Р/оа. 

5. У тар. броју 7 стопа: „10%" замењује се сто-
пом: „15°/о". 

6. Tap. број 8. мења се и гласи: 
„8 Азбестни производи: 

Заптивни материјал на бази азбеста, па и 
комбинован са другим материј алом (ме-
тало-пластични); ч фрикционе гарнитуре 
(сегменти, кругови, ронделе, траке, ли-
стови, плоче, ваљци и сл.) на бази азбе-
ста, па и са другим материјалом; фрик-
циони производи; остале израђевине од 
азбеста (картони, плоче, предива, ткани-
не, одело, капе за главу, обућа) — — — 10%" 
7. У тар. броју 11 тачка 1 стопа: „Динара 17* 

замењује се стопом: „Динара 16". 
8. После тар. броја 11 додају се три нова тар. 

броја, који гласе: 
„Па Кристално (оловно) стакло: 

1) пресовано — — — — — — — .15% 
2) брушено — — — — — _ __ _ 20% 

116 Висококвалитетни порцелан урађен са 
златом, кобалтом, сребром или слично, 
као и уметнички порцелан: 
посуђе и предмети за сто или тоалету, 
фигуре и украсни предмети — — — 20% 

Напомена: 
На промет производа од белог порцелана 
без икаквих шара или са једноставном 
шаром по ивици, која није од злата, ко-
балта или сребра, не плаћа се порез по 
овом тар. броју. 

11в Декоративна керамика, фајанс, мајолика 
и теракота: 
предмети за сто или тоалету, фигуре и 
украсни предмети — — — — — — 15% . 
9. Tap. број 16 мења се и гласи: 

„16 Фитинзи и прирубнице од темпер-лива 15%а. 
10. После тар. броја 16 додају се два нова тар. 

броја, који гласе: 
„16а Вентили, засуни, славине и остале арма-

туре за течности, пару и гас — — — 15% 
166 Ваге свих врста, осетљивост!^ до 5 сан-

тиграма, и тегови — — — — — — 20%". 
11. Tap, број 17 мења се и гласи: 

„17 Посуђе: 
1) емајлирано посуђе и посуђе од челич-

ног лима који не рђа: 
а) до 1 литра запремине и поклопци 

свих врста — — — — — — 15% 
б) преко 1 литра запремине — — — 30°/о 

2) алуминијумско посуђе — — — — 15% 
3) остало посуђе: 
брушено, поцинкова.но, калајисано и др., 
осим посуђа од бакра и бакарних легура, 
неемајлираних канти за млеко и канти 
за смеће од поцинкованог лима — — — 25%". 
12. После тар. броја 17 додаје се нови тар. број 

17а, који гласи: 
„17а Санитарни судови од метала: каде, уми-

ваоници, казани за купатила, клозетске 
шоље, резервоари за воду, писоари (осим 
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производа из тар. броја 16а овог дела Та-
рифе) — — — — — — — — — 7°/о". 
13. Tap. број 21 мења се и гласи: 

„21 Производи прецизне механике: 
1) писаће машине-портабл и будилници 7% 
2) писаће машине, остале; рачунске ма-

шине; манометри; водомери; дурби-
ни; шестари и сетови (прибор за црта-
ње); регистар-касе и све врсте реги-
стратора (бројача); апарати за увели-
чавање и смањивање; фото-апарати и 
камере вредности до 22.000 динара и 
сатови вредности до 15.000 динара — 15% 

3) фото-апарати вредности преко 22.000 
динара и сатови вредности преко 15.000 
динара — — — — — — — — 20% 

4) шиваће машине, механичке и са угра-
ђеним мосором — — — — — — 8%". 

14. Tap. број 22 мења се и гласи: 
,22 Метална галантерија: 

1) перорези и ножеви свих врста (осим 
ножева који спадају у прибор за јело) 5% 

2) катанци; пепељаре; табакере; пушаће 
гарнитуре; вазе; рамови; свећњаци; 
ланци и ланчићи (осим ланаца из тар. 
бр. 14 и 27 овог дела Тарифе); пегле 
на угаљ; карике за кључеве; метални 
бројеви, слова и ознаке; укоснице, 
обичне; отварачи за флаше; прибор 
за негу руку и ногу; жилети — — 15% 

3) патент-оловке; хемијске оловке; мака-
зе; лењири; рајсфершлус^, чиоде и 
игле за плетење, шивење и везење; 
копче; спајалица, механизам за фас-
цикле и регистраторе; ексерчићи за 
притискивање; метална дугмад; знач-
ке; справе за бушење хартије; налив-
пера вредности до 4.000 динара — — 20% 

4) налив-пера вредности преко 4.000 ди-
нара — — — — — — — — 30% 

Напомена: 
На промет значки разних удружења, 
других друштвених организација и за 
униформу Југословенов народне армије 
не плаћа се порез по овом тар. броју." 
15. Tap. број 23 мења се и гласи: 

„23 Пећи и штедњаци за чврста горива и гас 5%". 
16. Tap. број 24 мења се и гласи: 

„24 Млинови: за кафу, месо, орахе, бибер и 
сл.; машине за пасирани воћа и поврћа 
и остали механички апарати за припрему 
јела; прибор за јело у сетовима и посеб-
но; цедиљке — — — — — — — 15%". 
17. Tap. број 25 мења се и гласи: 

„25 Упаљачи свих врста — — — — — 15%". 
18. Tap. број 26 мења се и гласи: 

„26 Украсна роба (накит) свих врста — — 25% 
Напомена: 

1) Порез по овом тар. броју плаћа се на промет 
украсне робе свих врста израђене не само од метала, 
већ и од других материјала (морске пене, ћилибара, 
бисера, стакла, драгог и полудрагог камења и њи-
хових имитација итд.), и то без обзира да ли су у 
вези са металима, ако на промет таквих производа 
није предвиђено плаћање пореза у другим тар. бро-
јевима овог дела Тарифе. 

Под украсном робом (накитом) подразумевају се 
производи који служе за лични украс: прстење, 
брошеви, наруквице, минђуше, огрлице, дугмад за 
манжетне, игле и држачи за кравате, шнале и дру-
ги украси за косу итд. 

2) Партизанска споменица 1941. и одликовања 
која се издају по прописима државних органа, не 
подлеже порезу ни по овом ни по другом тар. броју." 

19. У тар. броју 27 тачка 2. стопа: „20%" заме-
њује се стопом: „25°/о". 

20. У тар. броју 29 наименован^ се мења и гласи: 
w2i9 Путнички аутомобили, мотоцикли, ску-

тери и мопеди: 
а) путнички аутомобили: 

1) теренски путнички аутомобили: 
до 2.000 цм8 — — — — — — 15% 
преко 2.000 цм3 — — — — — зо% 

2) остали путнички аутомобили: 
до 1.100 цм3 — — — — — — 5% 
преко 1.100 до 1.500 цм3 — — — 15% 
преко 1.500 до 2.000 цм3 — — — 40% 
преко 2.000 до 2,500 цм3 — — — 50% 
преко 2.500 до 3.000 цм3 — — — 60% 
преко 3.000 цм3 — _ — — — 65% 

б) мотоцикли, скутери и мопеди — — 5%". 
У истом тар. броју, на крају напомене 1. додаје 

се нови став 2, који гласи: 
„Под путничким аутомобилима из овог 
тар. броја сматра се свагси аутомобил за 
превоз путника са највише 9 седишта, 
укључујући и седиште за возача." 
21. После тар. броја 29 додаје се девет нових 

тар. бројева, који гласе: 
„29а Машине радилице за обраду метала и 

дрвета — — — — — — — — — 5% 
296 Алати: 

ручни алати, осим пољопривредног; пне-
уматички ручни алати; мерни и контрол-
ни алати; остали алати, осим: изменљи-
вих алата за машине алатљике (за из-
дубљивање, штанцовање, нарезивање на-
вој а, бушење, увијање, фрезовање, про-
бијање, резање, токарење, завртање шра-
фова, извлачење, итд.), матрица за из-
влачење и чишћење метала на топло љу-
штењем и калупа и модела за ковање и 
ливење — — — — — — — — — 13% 

29в Машине и уређаји, осим машина ради-
лица, пољопривредних машина и тек-
стилних машина — — — — — — 5% 

29г Пумпе, самосталне — — — — — — 5°/о 
29д Компресори, самостални — — — — 5% 
29ђ Електроде и трансформатори за завари-

вање — — — — — — — — — 9% 
29е Медицински апарати и инструменти — 12% 
29ж Утензилије од метала — — — — — 15% 
29з Ватрогасне справе — — — — — — 10%rt. 

22. У тар. броју 30 стопа: „10%" замењује се 
стопом: „15%". 

23. Tap. број 31 мења се и гласи: 
„31 Електрични апарати за домаћинство и 

остале потребе: 
1) електрични апарати за грејање: 

а) грејалице и радијатори са водом 
или уљем — — — — — — — 20% 

б) електрични јастуци и ћебад — — 15% 
2) фрижидери — — — — — — — 10% 
3) глача ла за паркет; апарати за сушење 

косе; мешалице (миксери); апарати за 
цеђење сокова; апарати за припрему 
јела (роботи); млинови; апарати за 
бријање; апарати за чишћење пода; 
путне пегле; машине за прање по-
суђа — — — — — — — — — 15% 

4) остали горе непоменути електротер-
мички апарати и апарати са уграђе-
ним мотором — — — — — — 5%". 

24. Tap. број 32 мења се и гласи: 
„32 Телевизори — — — — — — — 10%". 
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25. После тар. броја 32 додаје се пет нових тар. 
бројева, који гласе: 
„32а Р а дио- при ј ем ници: 

а) са преко 7 лампи (цеви) — — — — 5% 
б) у кабинетима, без обзира на број цеви 10°/о 

326 Транзисторски пријемници — — — — 5% 
32в Грамофони — — — — — — — — 5% 
32г Магнетофони — — — — — — — 15% 
32д Магнетофонско и грамофонско плоче, 

траке и филмске траке за репро ду ковање 
звука — — — — — — — — — 10%". 
26. У тар. броју 33 стопа: „20%" замењује се 

стопом: „28%". 
27. У тар. броју 34 у тачки 1. стопа: „15%" за-

мењује се стопом: „18%", стопа: „20%" замењује се 
стопом: „23%". а у тачки 2. стопа: „10%" замењује 
се стопом: „13%". 

28. Tap. број 35 мења се и гласи: 
„35 Тела за осветлување: 

1) собне светиљке и лустери, индустриј-
ске светиљке и сјветиљке за спољно 
осветљење (уличне и др.) — — — 10% 

2) лустери са кристалним куглама или 
куглама од брушеног стакла — 35%". 

29. После тар. броја 36 додаје се нови тар. број 
бб а, који гласи: 
,,3'ба Флуоресцентне и живине цеви — — 10%". 

30. У тар. броју Зв наименовање мења се и 
гласи: 
„38 Натријум хидроксид-кау етична сода свих 

врста". 
31. Tap. број 41 мења се и гласи: 

„41 Прах, гранулат и остале масе од пла-
стичних материја, осим РУС праха и гра-
нулата: 
1) за прераду у индустрији и занатским 

организацијама са средствима у дру-
штвеној својини — — — — — — 5% 

2) за остале потребе — — — — — 15% 
Напомена: 

На промет пластичних маса плаћа се по-
рез по овом тар. броју ако су намењене 
даљој преради у производе поменуте у 
тар. броју 41 а и 44 овог дела Тарифе или 
за производњу синтетичких лепила. 
На промет пластичних маса које садрже 
више од 50% растварача, а намењене су 
даљој преради у боје, лакове, премазе и 
сл., порез се плаћа по тар. броју 43 овог 
дела Тарифе. 
Набавка односно увоз пластичних маса 
за сврхе из ст. 1. и 2. ове напомене може 
се вршити само под условима прописа-
ним у општој напомени 6. уз овај део Та-
рифе. 
На промет вештачких и синтетичких 
смола порез се плаћа по тар. броју 47ђ 
овог дела Тарифе." 
32. После тар. броја 41 додаје се нови тар. број 

41а, који гласи: 
„41а Примарни производи од пластичних ма-

терија: 
1) плоче, профили, цеви, тепих и подол:г: 

и слични примарни производи: 
а) за прераду у индустрији, грађеви-

нарству и занатским организаци-
јама са средствима у друштвеној 
својини — — — — — — — 5% 

б) за остале потребе — — — — — 18% 

2) све врсте фолија, па и са подлогом од 
другог материјала (винил-кожа и сл.): 
а) за прераду у индустрији и занат-

ским организацијама са средствима 
у друштвеној својини — — — 5% 

б) за остале потребе — — — — — 18% 
3) баке лит — — — — — — — — 15%". 
33. Tap. број 42 брише се. 

34. Tap број 43 мења се и гласи: 
„43 Боје и пигменти свих врста, осим орган-

ских боја; фирниси; лакови; глазуре; 
премазна средства за намештај; разре-
ђивачи за производе из овог тар. броја, 
на другом месту непоменути; сикативи — 20% 

Напомена: 
1) Порезу не подлежи утрошак производа 

сопствене производње из овог тар. 
броја од стране произвођача, ради 
производње других производа из овог 
тар. броја. 

2) На увезене штампарске боје не плаћа 
се порез." 

35. После тар. броја 43 додаје се нови тар. број 
43a, који гласи: 
„43а Китови свих врста, мочила и бајцови 25%". 

36. Tap. број 44 мења се и гласи: 
„44 Производи добивени прерадом пластич-

них маса: 
1) амбалажа — — — — — — — 6% 
2) конфекција, обућа и следећи произ-

води од РУС масе: школске торбе, 
торбе за акта; кофери; торбе—путне, 
пијачне и за плажу; шивене и ливене 
ташне; новчаници; разне корице 
(етуи), предмети за надувавање — — 5% 

3) галантерија и остала горе непоменута 
готова роба, од свих пластичних ма-
теријала — — — — — — — — 18% 

Напомена: 
Порез по овом тар. броју не плаћа се на 
дечје играчке и готове техничке произ-
воде на другом месту непоменуте." 
37. У тар. броју 45 стопа: „25%" замењује се 

стопом: „35%". 
38. У тар. броју 46 стопа: „35%" замењује се 

стопом: „20%". 
39. У тар. броју 47 стопа: „23%" замењује се 

стопом: „30%". 

40. После тар броја 47 додаје се једанаест но-
вих тар. бројева, који гласе: 
„47а Детергенти — — — — — — — 5% 
476 Помоћна средства за текстил, кожу и 

гуму — — — — — — — — — 10% 
47в Фото-материјал и фото-папир, осим 

рендгенског филма и кино позитив-
филма — — — — — — — — — 5% 

47г Хемијски производи за канцеларијске 
потребе: 
јастучићи за жигове; карбон и индиго-
папир; хектографски папир, ролне и 
траке; коректур-лак; препарати за бри-
сање мастила и чишћење слова; матрице 
за умножавање; креде за означавање 
(осим школских) — — — — — — 30% 

Напомена: 
На промет мастила, тушева и школских 
креда порез се плаћа по тар. броју 48 
овог дела Тарифе. 

47д Готови производи за чишћење, бојење и 
одржавање коже, обуће, подова, паркета 5% 

47ђ Све врсте смоле и воскова, осим природ-
них — — — — — — — — — 30% 

47е Све соли за галванизацију — — — — 10% 
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47ж Коштана и кожна маст, коштано бра-
шно — — — — — — — — — 10% 

47з Туткало, кожно и коштано — — — — 10% 
47и Адитиви и сол венти, припремљени — 10% 
47ј Покривани за под и намештај на бази 

папира, картона и текстила, превучени 
или натопљени линолеумском или биту-
менском масом — — — — — — — 18% 

Напомена: 
Покривачи за под и намештај од пла-
стичних материја спадају у тар. број 41а 
овог дела Тарифе." 
41. У тар. броју 48, из списка производа који су 

изузети бришу се следећи производи: 
„натријум хидроксид (кауетична сода) и 
његова лужина — електролитички^ 
све соли за галванизацију; 
следећи производи од PVC-a: прах, гра-
нулат, тврде и меке плоче, тепих и по-
долит дебљине преко 4 мм и винил-ко-
жа, као и прах и гранулат од других 
пластичних маса; 
помоћна средства за кожу, текстил и 
гуму; 
коштана и кожна маст, коштано брашно; 
креда за писање; 
паста за обућу;" 
паста за паркет; 
фото-матери ј ал; 
фото-папир; 
детергенти; 
винил-ацетатне емулзије;". 
У истом списку, на крају тачка се замењује 

тачком и зарезом и после тога додају се следећи 
производи: 

„алкали-патроне; 
нафталин и анхидрид фталне киселине; 
2 — етилхексанол; 
сулфоноване масне киселине; 
колофонијум; 
азот оксидул; 
силицијум карбид (природни и синте-
тички); 
додецил бензол; 
етерска уља од домаћег биља (лавендула, 
рузмарин, нана); 
стерилни катгут; 
пинотан; 
РУС прах и гранулат.". 
У истом тар. броју напомена се мења и гласи: 

„Напомена: 
Под етерским уљима од домаћег биља на 
чији се промет не плаћа порез по овом 
тар. броју, подразумевају се уља која се 
на уобичајени начин израђују од стране 
одгајивача или сакупљача овог биља. 
На промет осталих етерских уља плаћа 
се порез по овом тар. броју." 
42. У тар. броју 49 стопа: „10%" замењује се 

стопом: „13%". 
43. Tap. број 51 мења се и гласи: 

„51 Битуменску производи: 
битуменизирана кровна хартија, патрон -
папир и јута; битуменске масе за засторе 
и за заливање фуга; разређени битумени 
(ф лук сб ити); битуменске емулзије (ембу-
лити); масе и премази за хидроизолације 
(премазне масе) за топлу и хладну упо-
требу; битуменске пасте, масе и китови 
за хладну и топлу употребу; електроизо-
лационе масе; битуменски кисело-отпор-
ни производи; вуна од шљаке — — — 8°/о". 
44. У тар. броју 56 бришу се из наименован^ 

речи: „амил-алкохол". 
45. У тар. броју 58 тачка 1. стопа: „88%" заме-

њује се стопом: „81%", а у тачки 2. стопа: „74%" за -
мењује се стопом: „60%" 

46. У тар. броју 60 на крају напомене тачка се 
замењује зарезом и додају се речи: „као и за кон-
дензаторски папир за потребе електроиндустрије.". 

47. После тар. броја 68 додаје се нови тар. број 
68а, који гласи: 
„68а Прерађевине од папира и картона: 

1) штампарски производа, осим књига, 
брошура, новина, часописа, школских 
свезака, нотеса, блокова и музикалној а 5% 

2) остале прерађевине од папира и кар-
тона, осим амбалаже од таласасте ле-
пенке и школских торбица — — — 5°/о 

Напомена: 
Стопе из овог тар. броја в а ж е и за при-
вредне организације регистроване у гра-
ни 128 — Графичка индустрија." 
48. У тар. броју 77 додаје се нова напомена 3, 

која гласи: 
„3) На тканине из тачке 1. овог тар. броја 

које садрже преко 30% синтетичких 
или целволних нити или влакана пла-
ћа се порез по стопи од 20%. 
На тканине из тач. 2. овог тар. броја 
које садрже преко 30% сшггетичких 
нити или влакана плаћа се порез по 
стопи од 20%." 

49. После тар. броја 77 додаје се нови тар. број 
77а, који гласи: 
„77а Вунена трикотажа од чешљаног пре-

дива: 
1) која садржи до 80% вунених влакана 6°/о 
2) која садржи преко 80% вунених вла-

кана — — — — — — — — — 12%. 
Напомена: 

На промет вунене трикотаже од влаче-
ног предива не плаћа се порез по овом 
тар. броју, е тим да ови производи мо-
рају бити означени у смислу Наредбе о 
означавању, обележавању и паковању 
текстилних производа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 37/61)." 
50. У тар. броју 78 наименован^ у уводној ре-

ченици се мења и гласи: 
„Вештачко и синтетичко предиво, моно-
фил и бескрајне нити, на другом месту 
непоменути:". 
51. У тар. броју 79. у тач. 2. и 3. стопа: „20%" за-

мењује се стопом: ,.25%". 
У истом тар. броју напомена 2. мења се и гласи: 

„2) Не плаћа се порез по ово»м тар. броју 
на тканине за млинска сита, као и на 
ауто-корд и вело-корд за индустрију 
гуме." 

52. Tap. број 80 мења се и гласи: 
„80 Трикотажа, чарапе и позаментерија од 

вештачких и синтетичких предива, ва 
другом месту непоменути: 
1) чарапе од синтетичког предива — — 14% 
2) остало од вештачке свиле и спите тан-

ких предива — — — — — — — 12% 
Напомена: 

1) Важе напомене уз тар. бр. 69 и 72. 
2) Индустријска предузећа и занатске 

организације са средствима у дру-
штвеној својини не плаћају порез на 
промет плетених (штриканих) тканина 
сопствене производње утрошених за 
израду производа из овог тар. броја, 
него плаћају порез само по овом тар. 
броју." 

53. У тар. броју 82 додаје се нова напомена 
која гласи: 

и4) При увозу употребљава них (полов-
них) производа конфекције, порез ће 
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се обрачунати по стопи од 10%, без 
обзира на врсту тканине." 

54. Напоменама уз грану 124 додају се три нове 
напомене, које гласе: 

„4) Под декоративним тканинама из тар. 
броја 72 овог дела Тарифе подразуме-
ва ју се десениране тканине израђене 
на жакард-машинама или машини ли-
стов ки, ширине од најмање 130 цм, и 
рипс-тканине за намештај. 

5) На промет покривача за под од тек-
стилног материјала (ћилими) свих вр-
ста, машински или ручно тканих, не 
плаћа се порез. 

6) На промет покривача за постеље, сто-
лове и сл. и таписерије машински тка-
не порез се плаћа према врсти мате-
ријала од којих су израђени." 

55. Tap. број 90 мења се и гласи: 
„90 Све врсте обуће, па и са гуменим ђоном, 

осим дечје обуће и обуће са лицем од 
свињске коже: 
1) индустријске производње и производ-

ње занатских организација са сред-
ствима у друштвеној својини: 
а) вредности до 4.500 динара за 1 пар 5?6 
б) вредности преко 4.500 динара за 1 

пат) — — — — — — — — 10% 
2) производње приватног занатства вред-

ности преко 4.500 динара за 1 пар 10%"< 
56. Tap. број 92 мења се и гласи: 

„92 Све врсте пнеуматика: 
1) вело-гуме — — — — — — — 18% 
2) остало — — — — — — — — 21%". 
57. У тар. броју 94 тачка 1. стопа: „25°/о" заме-

њује се стопом: „29%". 
У истом тар. броју додаје се нова тачка 5, која 
гласи: 
„5) гумене смесе и гранулат — — — 15%". 
У истом тар. броју напомена се мења и 
гласи: 

„Напомена: 
1) Порез по овом тар. броју не плаћа се 

на промет акумулаторских кутија и 
поклопаца. 

2) При увозу конфекције или других 
производа од гумираног платна плаћа 
се порез по стопи из тачке 3. овог тар. 
броја. Међутим, конфекција и други 
производи од гумира ног платна до-
маће производње не подлеже порезу 
по овом тар. броју ако је плаћен по-
рез на промет гумираног платна." 

58. У тар. броју 97 стопа: „5%" замењује се сто-
пом: „15°/о". 

59. У тар. броју 99 наименован^ тачке 1. мења 
се и гласи: 

„1) за хемијску синтезу". 
60. У тар. броју 100 стопа: „Динара 8" замењује 

се стопом: „Динара 12". 
У истом тар. броју у напомени 2. став 1. стопа: 

„100/о" замењује се стопом: „5%". 
61. У тар. броју 102 тачка 1. стопа: „Динара 30" 

замењује се стопом: „Динара 40", у тачки 2. стопа: 
„Динара 20" замењује се стопом: „Динара 30", и у 
тачки 3. стопа: „Динара ЗОО" замењује се стопом: 
„Динара 350". 

62. У тар. броју 103 стопа: „Динара 10" заме-
њује се стопом: „Динара 20". 

У истом тар. броју напомена 3. мења се и гласи: 
„3) Важи напомена 2. уз тар. број 100, 

као и напомена 2. и следеће уз тар. 
број 104 овог дела Тарифе.44 

63. У тар. броју 104 стопа: „Динара 180" заме-
њује се стопом: „Динара 240". 

64. На крају Општих напомена уз део II Тарифе 
додаје се нова напомена 7, која гласи: 

„7) Под вредношћу оних производа на 
чији се промет пореска стопа дифе-
ренцира према вредности, подразуме-
ва се у домаћој производњи продајна 
(фактурна) цена произвођача у коју 
је укључен и порез на промет, а при 
увозу — вредност производа форми-
рана по члану 14. Уредбе о порезу на 
промет, у коју је укључен износ по-
реза." 

Члан 3. 
У делу ITI Тарифе, у тар. броју 1' тачка 1. на-

именован^ и пореске стопе мењају се и гласе: 
„1 1. Државни органи и установе и привредне, 

задружне и друштвене организације плаћају порез 
на промет кад за своје потребе набављају путничке 
аутомобиле, мотоцикле и скутере домаће или ино-
стране производње — по стопи од 30°/о." 

У истом тар. броју у напомени 4. брише се текст 
под а). 

Члан 4. 
1. У делу IV Тарифе, у тар. броју 3 у напомени 

1. став 2. реч: „званичном" замењује се речју: „обра-
чун ском". 

Напомена 2. мења се и гласи: 
„2) Порески обвезник је корисник менице, тј. 

лпце које меницу даје. Банка или лице код ког се 
меница налази, солидарно одговара за порез по 
овом тар. брк)ју." 

2. У тар. броју 5 став 1. мења се и гласи: 
„Угостителска предузећа и радње и сви други 

вршиоци угоститељских услуга плаћају порез на 
промет од постигнуте продајне цене алкохолних 
пића по стопи од 5%." 

У напомени 1. став 1. речи: „осим природног 
вина" бришу се, а на крају става додаје се рече-
ница која гласи: „У пореску основицу по овом тар. 
броју не улази износ накнаде остварене у виду 
сервиса у утоститељству, и то од дана завођења 
сервиса.". 

3. У тар. броју 8 речи: „срећака Југословенско 
лутрије и спортске прогнозе" замењују се речима: 
„срећака и логоа Југословенско лутрије и тикета 
спортске прогнозе". 

Члан 5. 
1. У делу V Тарифе, у тачки I ст. 5. и 6. заме-

њују се ставовима који гласе: 
„На промет алкохолних пића у угоститељству, 

осим природног вина, општински народни одбори 
дужни су завести општински порез на промет по 
стопи од 10%, а на промет природног вина — по 
стог !i од 5°/о. 

Поред пореза по ставу 5. ове тачке, општински 
народни одбори могу завести и порез по допунској 
стопи, која за природно вино не може бити већа од 
15%, а за остала алкохолна пића не може бити 
већа од 10°/о, тако да укупна стопа општинског по-
реза на промет алкохолних пића у угоститељству 
не може бити већа од 20%. 

Допунску стопу општинског пореза ва промет 
алкохолних пића могу општински народни одбори 
одређивати и у различитим износима, према кате-
горијама угоститељских предузећа и радњи и усло-
вима њиховог пословања, или за поједина предузе-
ћа и радње." 

2. У тачки И став 13. мења се и гласи: 
„Општински народни одбор на седницама оба 

већа прописује стопе општинског пореза на промет 
из ове тачке, придржавајући се одредаба свих ње-
них ставова. Републичко извршно веће може за по-
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једине производе и услуге или групе производа и 
услуга одредити минималне и максималне стопе, 
е тим да се не може одредити стопа пореза већа од 
80% на накнаду за издате собе односно преноћишта, 
нити допунска пореска стопа на природно вино већа 
од 10 динара за 1 литар." 

3. У тачки III ст. 3, 4. и 5. мењају се и гласе: 
„Општински народни одбори дужни су ва про-

мет робе у трговини на мало завести општински 
порез на промет по стопи која не може бити мања 
од 3%, а на промет алкохолних пића — по стопи 
која не може бити мања од 5°/о. 

Поред пореза по ставу 3. ове тачке, општински 
народни одбори могу завести порез и по допунској 
стопи, која на промет робе на мало не може бити 
већа од 5%, а на промет алкохолних пића не може 
бити већа од 15%, тако да укупна стопа општинског 
пореза на промет робе на мало не може бити већа 
од 8%, а на алкохолна пића не може бити већа од 
20%. 

Републичко извршно веће може одредити ми-
нималне и максималне допунске стопе пореза на 
промет робе у трговини на мало у границама из-
међу стопа 3<Vo и 8%," 

4. У тачки III став 7. на крају текста под 6 
тачка и зарез замењују се зарезом и после тога се 
додају речи: „кад набавке врше друштвена правна 
лица;". 

Члан 6. 
Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 

послове финансија да, уз сагласност Секретаријата 
Савезног извршног већа за законодавство и орга-
низацију, може утврдити и издати пречишћени 
текст Тарифе пореза на промет, пошто изврши по-
требне редакцијске измене. 

Члан 7. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 19 
2. фебруара 1962. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
Потпр едседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

52. 

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 до-
носи 

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

ВИНСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ И ТРГОВИНСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА 

Члан 1. 
У Уредби о трговинско] делатности и трговин-

ским предузећима и радњама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61 и 27/61) у члану 
106. став 1. после речи: „казниће се" додају се речи: 
„за привредни преступ". 

У ставу 2. речи: „нарочито тешке последице" 
замењују се речима: „теже штетне последице", а 
речи: „до 10,.000:000 динара" замењују се речима: 
„до 5,000.000 динара". 

Члан 2. 
У члану 107. став 1. у уводној реченици после 

речи: „казниће се" додају се речи: „за привредни 
преступ". 

Став 2. брише се. 
Досадашњи ста® 3. постаје став 2. и у њему се 

речи: „нарочито тешке последице" замењују речи-
ма: „теже штетне последице". 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 

Члан 3. 
У члану 108. став 1. мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација која противно одредбама ове уредбе ко-
ристи за вршење трговинске делатности на купце, 
трговинске представнике или друга лица која нису 
њени стални службеници." 

Члан 4. 
У члану 109. став 1. у уводној реченици после 

речи: „казниће се" додају се речи: „за прекршај". 

Члан 5. * 
У члану ИО. став 1. у уводној реченици после 

речи: „казниће се" додају се речи: „за прекршај". 

Члан 6. 
У члану 111. став 1. у уводној реченици после 

речи: „казниће се" додају се речи: „за прекршај". 

Члан 7. 
Члан ИЗ. брише се. 

Члан 8. 
У члану 114. ст. 1. и 2. бришу се. 

'Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 1. и 2. 

Члан 9. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 16 
2. фебруара 1962. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
Потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

53.^ 

На основу члана 78. став 2. Уставног закона, а у 
вези е чланом 12. Уредбе о организацији и раду Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКУ 
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГО-
С Л В И Ј Е ЗА ВРЕМЕ ЊЕГОВЕ ОДСУТНОСТИ 

ИЗ ЗЕМЉЕ 
Председника Федеративне Народне Републике 

Југославије Јосипа Броза Тита за време његове од-
сутности из земље замењиваће потпредседник Са-
везног извршног већа Едвард Кардељ. 

Р.п. бр. 12 
31. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Велимир Стојнић, с. р. Александар Ранковић, е p. 
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54. 

На основу члана' 17. Закона о кредитним и дру-
гим банкарским пословима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61) и одредаба глава XIII и XIV Савезног 
друштвеног плана за 1962. годину („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О МЕРАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТЕ КРЕДИТ-

НЕ ПОЛИТИКЕ У 1962. ГОДИНИ 

1. Народна банка одобраваће у смислу одредаба 
тачке 11. главе XIV Савезног друштвеног плана за 
1962. годину пословним банкама кредите за улагања 
у обртна средства ради стварања услова за реали-
зацију предвиђеног обима и структуре производње 
и промета по Савезном друштвеном плану за 1962. 
годину, и то: 
1) Југословенској пољопри-

вредној банци, за улагања 
у обртна средства при-
вредних организација из 
области пољопривреде — 
до износа од 15 милијарди динара 

2) Југословен ској банци за 
спољну трговину, за креди-
тирање извозно-увозних 
послова — до износа од 10 „ „ 

3) банкама народних репу-
блика, за допунско кре-
дитирање откупа пољо-
привредних производа — 
до износа од 10 „ 

4) банкама народних репу-
блика, за улагања у обртна 
средства привреде на те-
риторији одређених народ-
них република — до изно-
са од * 7 

5) предузећима војне инду-
стрије, за кредитирање 
улагања у обртна средства 
постојећих капацитета — 
до износа од 3 • „ „ 

2. Народна банка ће у смислу тачке 2. главе XIV 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину одобра-
вати кредите за покриће пораста потрошачких кре-
дита у 1962. години — до износа од 15 милијарди 
динара. 

3. Народна банка ставиће на располагање специ-
јализованим банкама средства Општег инвестици-
оног фонда предвиђена у одредби под 2 тачке 2. 
одељка II главе XIII Савезног друштвеног плана за 
1962. годину за давање зајмова за обртна средства, 
и то: 
1) Југословенској инвестици-

оно ј банци — до износа од 47 милијарди динара 
2) Југословена«^ пољопри-

вредној банди — до изно-
са од 13 * 

4. Средства добивена од Народне банке у смислу 
тачке 1. под 1 ове одлуке, Југословенска пољопри-
вредна батака употребиће за давање кредита за 
обртна средства привредним организацијама из об-
ласти пољопривреде. 

Кредитним билансом Југословенска пољопри-
вредна банка утврдиће висину средстава из става 1. 
ове тачке за одобравање кредита за трајка обртна 
средства и висину средстава за одобравање кредита 
за т ј е м е н а обртна средства, као и основне намене, 
начин одобравања и услове коришћења ових кре-
дита. 

5. Средства добивена од Народне банке у сми-
слу г.ачке 1. под 2 ове одлуке, Југословенска банка 
за спољну трговину употребиће за кредитирање 
улагања у трајна и повремена обртна средства у ци-
г.у реализације плана спољнотрговинске размене у 
1)62. години. 

Висину средстава из става 1. ове тачке која ће 
употребити за одобравање кредита за трајна обртна 
сродства и висину средстава за одобравање кредита 
за повремена обртна средства утврдиће Југословен-
ска банка за спољну трговину. 

Употребу средстава из става 2. ове тачке, начин 
њиховог одобравања и услове њиховог коришћења 
одредиће Југословенска банка за спољну трговину 
својим кредитним билансом. 

6. Средства добивена од Народне банке у смислу 
тачке 1. под 3 ове одлуке, банке народних републи-
ка употребиће за кредитирање откупа пшенице, ку-
куруза, шећерне репе, уљарица, кудеље, пиринча 
и дувана. 

7. Кредите из тачке 1. под 4 ове одлуке Народна 
банка одобриће, и то: 
1) банци НР Македоније — 

до износа од 4,2 милијарде динара 
2) банци НР Црне Горе — 

до износа од 1,6 н „ 
3) банци НР Србије — 

до износа од 1,2 „ „ 

Кредите из става 1. ове тачке Народна банка 
одобриће уз камату по стопи од 5% годишње, уз 
учешће од 5% од износа одобреног кредита и са ро-
ком враћања од 20 година. 

Средства из ове тачке банке народних републи-
ка употребиће за одобравање кредита за улагања 
у обртна средства привреде на територији односних 
народних република. 

Б л и ж е услове за одобравање и коришћење ових 
кредита утврдиће банка народне републике у сагла-
сности са републичким извршним већем. 

8. Кредите у висини предвиђеној у тачки 2. ове 
одлуке одобраваће Народна банка банкама народних 
република за покриће до највише 40% од пораста 
потрошачких кредита у 1962. години. 

Средства из става 1. ове тачке банке народних 
република употребиће за одобравање кредита ко-
муналним банкама за покриће пораста потрошачки* 
кредита, под условом да комунална банка која тра-
ж и кредит по овом основу, обезбеди најмање 60% 
од износа тражених средстава — за жокриће пора-
ста потрошачких кредита. 

9. Средства из тачке 3. ове одлуке Југословенска 
инвестициона банка односно Југословенска пољо-
привредна банка употребиће за одобравање кредита 
за трајна обртна средства оним зајмотражиоцима 
којима су у целини или делимично одобрени зајмо-
ви из Општег инвестиционог фонда или из дотација 
Општег инвестиционог фонда друштвеним инвести-
ционим фондовима политичкотериторијалних једи-
ница по којима су ове банке већ створиле обавезе 
за кредитирање обртних средстава и под условом да 
се капацитети пуштају у погон у 1962. години. 

10. Народна банка ће, сходно одредби под 2 тачке 
12. главе XIV Савезног друштвеног плана за 1962. 
годину, обезбедити посебна средства федерацији на 
име привремене бескаматне позајмице за покриће 
расхода савезног буџета због неравномерног прили-
ва прихода у току године, до износа од 30 милијарди 
динара. 

Народна банка ће, сходно одредби под 3 тачке 
12. главе XIV Савезног друштвеног плана за 1962. 
годину, обезбедити федерацији средства за покриће 
дефицита Општег инвестиционог фонда у 1962. го-
дини, до износа од 40 милијарди динара. 
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И. Народна банка ће, у смислу става 1. тачке 
6. главе XIV Савезног друштвеног плана за 1962. 
годину, пренети на пословне банке следећа средства 
која су се водила као централни депозити, и то: 

1) на комуналне банке — издвојена средства 
чистог прихода привредних организација и сред-
ства на збирним (пролазним) рачунима у чијој ра-
сподели федерација не учествује у целини (средства 
на пролазним рачунима по пословима са државом, 
средства на буџетским пролазним рачунима и сред-
ства на пролазним рачунима фондова); 

2) на банке народних република — средства до-
приноса за социјално осигурање по општој стопи од 
2% која су се водила као централни депозити. 

Средства из става 1. под 2 ове тачке употребиће 
се првенствено за измирење кредита републичких 
завода за социјално осигурање и кредита среских 
завода за социјално осигурање, које заводи користе 
код банака за покриће вишка расхода над прихо-
дима службе социјалног осигурања. 

12. Народна банка може пренети на специјали-
зоване банке динарска средства положена у вези са 
закљученим кредитима и зајмовима у иностранству 
за увоз опреме, репродукционог материјала и друге 
робе, као и средства положена на име гарантних 
износа и учешћа у трошковима инвестиција за з а ј -
мове из Општег инвестиционог фонда, а која се воде 
кас централни депозити. 

Народна банка ће за износ средстава из става 
1, ове тачке пренетих на Југословенску банку за 
спољну трговину и Југословенску пољопривредну 
банку смањити кредите које те банке користе код 
Народне банке. 

Југословенска инвестициона банка дужна је 
средства из става 1. ове тачке пренета на њу упо-
требити за одобравање зајмова за инвестиције у 
основна и обртна средства која се финансирају из 
Општег инвестиционог фонда, а у границама и за 
намене предвиђене Савезним друштвеним планом за 
1962. годину. 

13. Средства из тач. И. и 12. ове одлуке пренеће 
се са стањем тих средстава на дан њиховог преноса. 

14. Народна банка ће, у смислу става 1. тачке 8. 
главе XIV Савезног друштвеног плана за 1962. го-
дину пренети под истим условима на банке народ-
них република све кредите које је непосредно одо-
брила комуналним банкама. 

Народна банка може приликом преноса кредита 
из става 1. ове тачке уговорити са банком народне 
републике да је она дужна Народној банци вратити 
до 31. марта 1962. године до 30% од износа пренетих 
кредита, осим од редовних кредита и од кредита за 
почетни фонд обртних средстава. 

Управа у Народној банци одредиће које ће кре-
дите и до ког износа банка народне републике вра-
тити Народној банци у смислу уговора из става 2. 
ове тачке. 

15. Споразумом између специјализованих банака 
и банака народних република утврдиће се, у смислу 
става 1. тачке 8. главе XIV Савезног друштвеног 
плана за 1962. годину, који ће се кредити одобрени 
комуналним банкама од стране специјализованих 
банака, кад и под којим условима пренети са спе-
цијализованих банака на банке народних репу-
блика. 

16. Народна банка може у току 1962 године, са-
гласно смерницама и мерама Савезног друштвеног 
плана за 1962. годину и општег кредитног биланса, 
поред кредита наведених у тачки 1. ове одлуке, одо-
бравати пословним банкама допунске кредите за 
извоз, откуп одређених пољопривредних производа 
и за друга сезонска улагања, ако то кретања при-
вреде буду захтевала. 

Одобравањем кредита за сврхе из става 1. ове 
тачке Народна банка не сме на крају 1962. године 

прекорачити обим укупног пораста банкарских кре-
дита предвиђен Савезним друштвеним планом за 
1962. годину. 

17. Народна банка дужна је својим кредитним 
билансом и мерама кредитне политике обезбедити 
да се укупан пораст новчане масе у 1962. години 
креће сразмерно порасту друштвеног бруто произ-
вода предвиђеног у Савезном друштвеном плану за 
1962. годину. 

18. Пословне банке дужне су, у смислу тачке 3. 
главе XIV Савезног друштвеног плана за 1962. го-
дину, приликом одобравања кредита водити рачуна 
да се пораст обртних средстава у 1962. години оства-
рује у складу са динамиком развоја производње и 
промета. 

19. Сагласно тачки 4. главе XIV Савезног дру-
штвеног плана за 1962. годину, пословне банке ду-
ж н е су у спровођењу кредитне политике придржа-
в а м се начела по коме првенство у добивању бан-
карских кредита имају оне привредне организације 
које рационално користе своја средства и из тих 
средстава обезбеђују и одговарајућа улагања у обрт-
на средства, које се придржавају мера предвиђених 
одредбама Уредбе о обезбеђењима за плаћање оба-
веза по уговорима између корисника друштвене 
имовине („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61) и које 
одржавају ликвидност у свом пословању. 

Посебно првенство у добивању кредита даће 
пословне банке оним привредним организацијама 
које повећавају производњу робе за извоз. 

20. Банке су дужне у спровођењу кредитне по-
литике придржава™ се одредбе тачке 2. под 4 главе 
XII Савезног друштвеног плана за 1962. годину, по 
којој су привредне организације и друга друштвена 
правна лица, из чијих се фондова врше улагања у 
основна средства, обавезни обезбедити и одговара-
јућа средства за улагање у обртна средства. 

21. Комуналне банке ће, сагласно тачки 7. главе 
XIV Савезног друштвеног плана за 1962. годину, 
својим кредитним билансима предвидети и мерама 
кредитне политике обезбедити да се за повећање 
улагања у обртна средства усмеравају и располо-
жива средства привреде на подручју комуне. 

Приликом одобравања кредита за обртна сред-
ства управни одбори комуналних банака утврдиће 
висину учешћа средстава за поједине привредне 
организације, према врсти и намени кредита. 

22. Комуналне банке ће својим кредитним би-
лансом предвидети и мерама кредитне политике 
обезбедити да се за улагања у обртна средства при-
вреде усмере и средства друштвених инвестиционих 
фондова најмање у висини предвиђено^ важећим 
прописима. 

23. Средства кредита за обртна средства у обла-
сти пољопривреде, филмске индустрије односно 
новинско-издавачке делатности пренета на кому-
налне банке у смислу Одлуке о преносу послова 
између банака („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/61), 
комуналне банке могу употребити само за кредити-
рање обртних средстава у области пољопривреде, 
филмске индустрије односно новинско-издаванке де-
латности. 

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, распо-
ложиве средства за кредитирање обртних средстава 
у области пољопривреде, комуналне банке могу, у 
споразуму са Јутосл овенс ком пољопривре д ном бан-
ком, привремено користити и за кредитирање дру-
гих области привреде. 

24. Комуналне банке и банке народних репуб-
лика могу одобравати привремене позајмице поли-
тичнотеритскријалним јединицама за извршавање 
предвиђених расхода који се не могу покрити услед 
неравномерног протицања прихода, осим расхода за 
инвестиције. 

Комуналне банке и банке народних република 
могу одобравати позајмице из става 1. ове тачке У 
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току године најдоцније до кра ја септембра, а са ро-
ком враћања до кра ја 1962. године. 

Банке народних република могу за сврхе и под 
условима из ове тачке одобравати кредите кому-
налним банкама. 

25. У циљу доследније примене мера и инстру-
мената кредитне политике, као и у циљу разви јања 
међубанкарских кредитних односа, специ јализоване 
и друге пословне банке примењиваће у свом кре-
дитном пословању објективна мерила и инструменте 
за кредитирање (менице, акредитиви и др.). 

26. Б л и ж е прописе за спровођење ове одлуке 
донеће, по потреби, савезни Државни секретаријат 
за послове финансија. 

27. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 20 
30. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Велимир Стојнић, с. р. Мијалко Тодоровић, е p. 

55. 

На основу члана 30. став 2. Закона о банкама 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 10/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СРЕДСТВИМА КОЈА СЕ СМАТРАЈУ 

ЦЕНТРАЛНИМ ДЕПОЗИТИМА 

1. Као средства централних депозита која На-
родна банка може користити за давање кредита 
сматрају се: 

1) средства фондова Народне банке; 
2) средства на рачунима привредних организа-

ција које производе за одређене потребе Југословен-
о в народне армије, чије кредитне и друге банкар-
ске послове врши Народна банка сходно одредби 
члана 167. став 1. Закона о банкама; 

3) средства на рачунима савезног буџета, сред-
ства на рачунима свих савезних фондова, као и 
средства на рачунима федерације; 

4) средства на буџетским пролазним рачунима, 
средства на пролазним рачунима фондова и сред-
ства на пролазним рачунима по пословима са д р ж а -
вом, која у целини припадају савезном буџету од-
носно федерацији; 

5) средства обавезних резерви пословних ба-
нака, средства на жиро-рачунима пословних банака 
и средства резервних фондова банака; 

6) средства обавезне резерве фондова пословних 
банака, фондова привредних организација и фон-
дова свих осталих друштвених правних лица, ф о р -
мирана на основу савезних прописа, као и обавезне 
буџетске резерве и обавезне резерве фондова свих 
буџета; 

7) средства депозита иностраних лица у дина-
рима; 

8) средства на домаћим девизним рачунима, као 
и динарска средства положена код банака ради ку -
повине девиза; 

9) део динарских средстава положених код спе-
ци ја дизов ане банке у вези са закљученим кредити-
ма и зајмовима у иностранству за увоз опреме, ре -
продукционог материјала и друге робе, који део 
специјализов ана банка не може користити за да -
вање кредита; 

10) средства положена код пословних банака на 
име гарантних износа и учешћа у трошковима ин-
вестиција за зајмове добивене из Општег инвести-
ционог фонда; 

11) противувредност издатих бонова на име на-
кнаде за повећану станарину; 

12) средства улога на штедњу, прикупљена од 
страже Поштанске штедионице; 

13) средства резерви сигурности и друга новчана 
средства на рачунима Југословенов заједнице оси-
гурања. 

2. Савезни Државни секретаријат за послове ф и -
нансија, може, по потреби, доносити ближе прописе 
за спровођење ове одлуке. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да в а ж и Одлука о средствима која се сматрају цен-
тралним депозитима („Службени лист ФНРЈ'4 , бр. 
13/61 и 21/61). 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 21 
30. јануара 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Велимир Стојнић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

56. 

Н а ^ с н о в у одредбе под 1 тачке 2. главе XII Са-
везног друштвеног плана за 1962. годину („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 52/61), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ИЗМИРЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ДУГОВАЊА И ИС-
ТРАЖИВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Привредне организације које имају дуговања 
и истраживања према другим привредним органи-
зацијама у земљи, дужне су та дуговања и истра-
ж и в а њ а измирити у смислу одредаба ове одлуке. 

Одредбе ове одлуке односе се на дуговања и 
потраживања привредних организација настала по 
основу уговора о купопродаји робе или вршењу 
услуга, која су доспела до 31. децембра 1961. године 
а која оне до дана ступања на снагу ове одлуке 
нису оспориле. 

Одредбе ове одлуке не односе се на дуговања 
и истраживања привредних организација у ликви-
д а ц и ј а нити на дуговања и потражим ања привред-
них организација према којима је покренут посту-
пак ликвид аци је. 

2. Привредне организације из тачке 1. став 1. ове 
одлуке дужне су за износ својих дуговања из тачке 
1. став 2. ове одлуке издати вирманско налоге ф и л и -
јали Народне банке код које имају жиро-рачун. 

Вирманске налоге из тачке 2. став 1. ове одлуке 
привредне организације дужне су издати до износа 
њихових укупних истраживања која оне имају пре-
ма другим привредним организацијама у смислу 
тачке 1. став 2. ове одлуке. 

Привредне организације дужне су Бурманске 
налоге издати Народној банци од 20. фебруара до 8. 
марта 1962. године, према распореду који ће утвр-
дити надлежна ф и л и ј а л а Народне банке. 

3. На основу примљених вирманон: их налога На-
родна банка извршиће к њ и ж е њ а на посебном р а -
чуну, који у ту сврху отвара за сваку привредну 
организацију. 
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Народна банка ће књижења из става 1. ове 
тачке извршити најдоцније до 10. марта 1962. године. 

4. Ако се после књижења извршеног по тачки 3. 
ове одлуке покаже да је нека привредна организа-
ција тиме оштећена, она може, по општим правним 
правилима, против привредне организације у чију 
је корист књижење извршено подићи захтев за нак-
наду штете односно поднети тужбу због неправичног 
боггЧења. 

5. Овлашћује се савезни Државни секретаријат 
за послове финансија да, на предлог Народне бан-
ке донесе ближе прописе за извршење ове одлуке. 

Савезни Државни секретаријат за послове ф и -
нансија прописаће, на предлог Народне банке, које 
су податке дужне поднети надлежној филијали На-
родне банке привредне организације, као и корисни-
ци друштвене имовине ван привреде, ради утврђи-
вања укупног износа свих неизмирених обавеза и 
истраживања корисника друштвене имовине који 
преостаје после спровођења ове одлуке. 

6. Привредне организације које у роковима про-
писаним у овој одлуци не издају вирманско налоге 
Народној банци за измирење својих" обавеза (тачка 
2) односно не поступе по прописима које донесе са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
у смислу тачке 5. ове одлуке, казниће се за при-
вредни преступ новчаном казном од 50.000 до 500.000 
динара. 

За коју од радњи из става 1. ове тачке казниће 
се и одговорно лице у привредној организацији нов-
чаном казном од 10.000 до 50.000 динара. 

Одговорно лице у државном органу, самостално.! 
установи или друштвеној организацији к о з а н е до-
стави податке или не достави тачне податке чије је 
достављање прописано на основу тачке 5. став 2. 
ове одлуке, казниће ое дисциплински према важе-
ћим прописима. 

7. Банке могу привредној организацији која не 
поступи по одредбама ове одлуке ускратити давање 
кредита. 

8. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 22 
30. јануара 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Велимир Стојнић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

57. 

На основу става 2. тачке 17. одељка II главе 
XIII Савезног друштвеног плана за 1962. годину и 
чл. 12, 14, 17. и 35. Закона о кредитним и другим 
банкарским пословима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УПРОШЋЕНОМ ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА 
ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТАВА ОП-
ШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ 

КОМУНИКАЦИЈА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА 
ШУМСКУ ПРОИЗВОДЊУ 

1. Југословенска инвестициона банка (у даљем 
тексту: Банка) одобраваће кредите из средстава Оп-
штег инвестиционог фонда за изградњу комуника-
ција и набавку опреме потребних за обезбеђење 
вишкова производње четинарске обловине за пре-
раду у резану грађу намењену за извоз у 1962. го-
дини. 

Под вишковима производње из става 1. ове тач-
ке подразумева се сва произведена четинарска об-
ловина изнад просека произведеле об ловине у 1960. 
и 1961. години. 

2. Кредите из тачке 1. ове одлуке Банка ће да* 
вати непосредном Погодбом произвођачима вишнова 
четинарске облоеине за прераду у резану грађу. 

3. Произвођачи из тачке 2. ове одлуке дужни су 
уз захтев за добивање кредита из тачке i . ове од-
луке поднети Банци: 

1) упрошћену документацију уместо инвестицио-
ног програма. Ова документација треба да садржи 
економско образ ложење потребе изградње шумских 
путева односно набавке опреме, као и следеће по-
датке: 

а) за шумске путеве — скицу дела шуме у коме 
ће се сећи вишкови четинара, са уцртаном трасом, 
као и три карактеристична попречна профила пута 
и показатеље о укупној дужини и ширини пута, 
цену коштања изградње пута по једном километру 
и укупну цену, рок почетка и завршетка изградње 
пута и количину четинарских трупаца из вишка 
производње која долази у обзир за транспорт тим 
путем у 1962. години; 

б) за набавку опреме — спецификации ју, цену и 
рок почетка коришћења опреме (домаће и увозне); 

2) препис закључка радничког савета привредне 
организације — произвођача из тачке 2. ове одлуке 
о производњи вишкова четинарске обловине за пре-
раду у резану грађу за извоз у 1962. години; 

3) препис уговора о купопродаји вишка произ-
водње четинарске обловине закљученог између про-
извођача и прерађивача те обловине, као и препис 
уговора закљученог између прерађивача те обловине 
и извозника резане грађе; 

4) писмену обавезу тражиоца кредита да ће, ако 
не буде извршена испорука вишка производње че-
тинарске обловине прерађивачу у смислу уговора, 
вратити одговарајући износ кредита Банци у року 
од 3 године од дана закључења уговора са Банком. 

4. Првенство за добивање кредита по овој од-
луци имају они тражиоци који по једном кубном 
метру вишка производње четинарске об ловине тра-
ж е мања инвестициона средства. 

5. Рокови исплате кредита по овој одлуци за 
шумске путеве износе до 20 година, за набавку 
опреме — до 10 година. 

6. Банка може тражио пима кредита пре закљу-
чења уговора одобрити средства у висини од 30% 
од укупног износа траженог кредита — за почетак 
финансирања изградње путева односно набавке 
опреме. 

7. Техничка упутства за спровођење ове одлуке 
доноси, по потреби, Банка. 

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 23 
д0. јануара 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Велимир Стојнић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

58. 
К а основу члана 79. став !. тачка 7. Уставног 

закова, Савезно извршно веће доноси 
О Д Л У К У 

О ЦЕНТРУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РУКОВОДНИХ 
КАДРОВА У ИНДУСТРИЈИ 

1. У споразуму са Савезном индустријском ко« 
мором, Савезно извршно веће преноси права и ду-
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жпости оснивача Савезног центра за образовање 
руководних кадрова у привреди, који је основан 
Одлуком о оснивању Савезног центра за образова-
ње руководних кадрова у привреди („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 12/57) као установа оа самосталним 
финансирањем, на Савезну индустријеку комору, а 
Савезни центар за образовање руководних кадрова 
у привреди наставља са радом као самостална уста-
нова за образовање руководних кадрова у инду-
стрији под називом: Центар за образовање руковод-
них кадрова у индустрији. 

2. Ступањем на снагу прописа о организацији и 
раду Центра за образовање руководних кадрова у 
индустрији престају да важе одредбе тачке II и тач. 
IV до XII Одлуке о оснивању Савезног центра за 
образовање руководних кадрова у привреди. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 26 
30. јануара 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Велимир Стојнић, с. р. 

Потпр здседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

59. 

На основу одредбе под 1 тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ 

ЦЕНА ЗА СИРОВУ КОЖУ 
1. Одређује се највиша продајна цена за следе-

ће врсте сирове коже: 
Дин/кг 

1) телећу, без главе, са кратким ногама, 
до 3,5 кг тежине, за кожарску прераду 676 

2) телећу, без главе, са кратким ногама, 
преко 3,5 кг тежине, укључујући и ко-
ж у за крзнарску прераду до 3,5 кг те-
жине — — — — — — — — — 795 

3) телећу (ждеранци, траво једи, сламо-
ждери, цвикери, фресери), без главе, са 
кратким ногама, тежине: 
а) до 3,5 кг 575 
б) преко 3,5 кг 676 

4) јунећу, са главом и ногама, тежине: 
а) до 16 кг 450 
б) преко 16 до 24 кг 338 

5) јунећу, без главе, са кратким ногама, 
тежине: 
а) од 5 до 13 кг 517 
б) преко 13 до 19 кг 388 

6) јунећу (покл), без главе, са кратким 
ногама, до 5 кг тежине 414 

7) крављу, тежине: 
а) до 18 кг 236 
б) преко 18 до 25 кг 295 
в) преко 25 кг 265 

8) воловску, тежине: 
а) до 22 кг 330 
б) преко 22 до 30 кг 297 
в) преко 30 кг 265 

9) биковску, осим од утовљене јунади, 
тежине: 
а) од 27 до 35 кг 238 
б) преко 35 до 50 кг 212 
в) преко 50 кг 185 

Дин/кг 
10) биволску 185 
11) коњску, и од мазги и мула 175 
12) ждребећу, за кожарску прераду, до 5 кг 

тежине 245 
13) магарећу 88 
14) јагњећу, тежине преко 0,5 кг 765 
15) овчију, кавлак, вунату и т и т а н у 710 
16) овчију, голицу 355 
17) козју 530 

Цене за крупну кожу из става 1. под 1 до 13 ове 
тачке подразумевају се за тежину слане масе коже, 
истресене од соли, за квалитет прве класе, а цене 
за ситну кожу из става 1. под 14 до 17 ове тачке 
— за тежину суве масе коже, за квалитет прве 
класе. 

Цене из става 1. ове тачке важе као највише 
продајне цене откупних предузећа односно произво-
ђача (осталих привредних организација oriftauihe-
них за промет сирове коже), франко утоварено у 
вагон, брод или друго превозно средство најближе 
утоварне станице откупног предузећа односно про-
извођача. 

2. Поред цена из тачке 1. став 1. под 1 до 10 ове 
одлуке, могу се зарачуната и следеће премије: 

Дин/кг 
1) за скидање коже без оштећења 10 
2) за сортирање коже по тежини 5 
3) за сортирање коже по полу и вр-

стама 10 
Поред цене из тачке 1. став 1. под 11 ове одлуке, 

могу се зарачунати и следеће премије: 
Дин/кг 

1) за скидање коже без оштећења 10 
2) за сортирање коже по тежини 5 
Поред цене из тачке 1. став 1. под 14 ове одлу-

ке, за јагњећу суву кожу крзнарског квалитета те-
жине 500 до 700 гр по комаду, може се зарачуната 
и премија за поједине квалитете, и то: 

Дин/кг 
1) прима А 80 
2) II А 60 
3) III А 40 
4) IV А 20 

Поред цена формираних на аукцијским прода-
јама, могу се за сирову свињску кожу зарачуната 
и следеће премије: 

Дин/кр 
1) за скидање коже без оштећења 10 
2) за правилно конзервирање и сор-

тирање коже по расама 5 
3. Савезни Државни- секретаријат за послове 

робног промета, у сагласности са Секретар^ атом 
Савезног извршног већа за индустрију, може про-
писати начин зарачунавања премија, као и шта се 
подразумева под квалитетом крзнгрске робе у сми-
слу ове одлуке. 

Савезни Државни секретаријат за послове роб-
ног промета донеће, по потреби, ближе прописе за 
примену ове одлуке. 

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
да важе: Одлука о одређивању највиших продајних 
цена за сирову кожу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
26/60), тачка 2. Одлуке о одређивању највиших 
продајних цена за поједине производе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/61) и Наредба о премијама за 
свињску сирову кожу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
6/60). 
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5. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
нѕа у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1962. године. 

P. п. бр. 25 
30. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Велимир Стојнић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

60. 

На основу члана 58. Закона о средствима при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр, 
17/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБ-

НИХ РЕЗЕРВНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ 
РЕЗЕРВНОГ ФОНДА ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕ« 
ВИНСКО-МОНТАЖНИХ И ГРАЂЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОКРИЋЕ РИЗИКА 
ПО Г АР АНЦИ Ј АМ А КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ 

ОБЈЕКАТА, РАДОВА И УСЛУГА 

1. У Одлуци о образовању посебних резервних 
средстава у оквиру резервног фонда грађевинских, 
грађевинско-монтажних и грађевинско-занатских 
предузећа за покриће ризика по гаранцијама ква-
литета изведених објеката, радова и услуга („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 15/58) у тачки 1. став 1. бри-
шу се речи: „која се обавезно учлањују у Савезну 
грађевинску комору". 

2, Ова одлука ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 24 
30 јануара 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује секретара, Потпредседник, 

Велимир Стојнић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

61. 

На основу члана 3. став 3. Уредбе о звањима и 
платама професионалних ватрогасаца („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 45/58), савезни Државни секрета-
ријат за унутрашње послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОДЕЛУ И ОЗНАКАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ 

ВАТРОГАСАЦА 

Члан 1. 
Професионални ватрогасци имају право, а за 

време вршења службе и дужност, да носе службено 
одело и ознаке по одредбама овог правилника. 

Изузетно, надлежни старешина може одобрити 
п о ј е д и н ц и ^ ношење цивилног одела и за време 
вршења службе. 

Члан 2. 
Службено одело професионалних в а т р о г а с а ц 

састоји се од: 
1) капе титовке, зимске и летње; 
2) блузе, зимске и летње; 
3) панталона или чакшира, зимских и летњих; 

4) зимског капута (шињел, доламице или кожни 
капут); 

5) кишне кабанице; 
6) радног комбинезон (блуза и панталоне); 
7) радног мантила; 
8) рукавица; 
9) кошуље; 

10) гаћа; 
11) кравате; 
12) чизама; 
13) ципела; 
14) опасана са упртачем. 

Члан 3. 
Одело, обућа и опрема предвиђени овим правила 

ником имају следећи облик и крој : 
Зимска капа тетовка мора бити израђена од 

сукна од кога је израђено и одело, и мора бити 
висока: 

са стране 9—10 см; 
спреда 5— 6 см; 
позади 6— 7 см. 

Око ланцета капе ставља се испуст ширине 2 
мм, и то: 

1) закључно са положајем заменика командира 
вода — светлоцрвен боје; 

2) за командира вода и виши положај — златно-
жуте боје. 

Капа је изнутра постав л>ена, а при дну има 
зној ницу ширине 4 см. На предњем делу капе преко 
састава пре кланца намештена је петокрака звезда 
одређеног облика и величине. 

Летња капа титовка истог је кроја и облика као 
и зимска, само нема испуст. 

Отворена зимска блуза је од тамносивог сукна 
које садржи 85% чисте рунске вуне финоће влакна 
„А" и 15% полиамидних влакана. Број жица на 1 
см не сме да буде мањи од 42 жице по основи, а 40 
жица по потки. Тежина 1 мв износи најмање 390 
грама. 

Блуза има изражен струк и један ред дугмади. 
Блуза је дуга колико природно опружена спуштена 
рука до половине шаке, али највише 3 см испод 
природног корака. Блуза се закопчана са 3 дугмета. 
Дугмета су пришивена на десном пешу, а на јниже 
дугме се пришива на 3 см испод струка. 

Леђа блузе су по средини шавом састављена са 
отвореним разрезом који досеже до 6 см испод 
струка. 

На грудима и доле са стране на сваком п е т у 
блузе налази се по један џеп са фалтом споља и 
поклопцем. Ширина горњих џепова је 12 до 14 см, 
а дужина 14 до 16 см; ширина доњих џепова је 16 
до 18 см, а дужина 18 до 20 см. 

Оковратник блузе је лежећи. 
Рукави блузе су без отвора и нарукавља и до-

сежу до половине природно опружене руке. 
Блуза има нараменице од исте тканине као и 

блуза, и на њих се стављају ознаке одређене вели-
чине и облика. Нараменице су на доњем крају уши-
вене на рукав, а на горњем п р и ч в р ш ћ е н малим 
ватрогасним дугметом до д о в р а т н и к . 

Блуза и рукави блузе су постављени. 
На блузи је оа унутрашње стране на прсима 

лево и десно по један џеп. 
Затворена зимска блуза је од истог сукна као и 

отворена. Затворена блуза је без израженог струка, 
комотна и закопчана се са пет пресвучених дугмета. 

Оковратник блузе је двострук и носи се затво-
рено, а закопчана се једном копчом. 

Леђа, нараменице, џепови и рукави затворене 
зимске блузе су исти као код отворене зимске 
блузе. 
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Летња блуза је по кроју и облику иста као и 
отворена зимска блуза, а разликује се само по томе 
што се израђује од памучне тканине маслинастозе-
лене боје, нема испуст и постављена је само преко 
прсију истим материјалом од кога је израђена и 
блуза. 

Тканина је у келер преплета ју 2 :2 , од зрелог и 
добро очишћеног памука. 1 м2 тканине мора да тежи 
ЗОО грама без ивице и њен број жица на 1 см мора 
да износи по основи 26 и потки 21. 

Зимске панталоне су од истог материјала од 
кога и блуза, обичног су кроја, без манжета, поде-
шене за ношење са ципелама. Са стране имају 
испуст светлоцрвен боје, 2 мм широк. Ширина но-
гавица је доле 24 до 26 см. На десној страни нога-
вице позади налази се џеп дубине 18 см, а ширине 
14 до 16 см. На предњем делу ногавице поставља се 
свилена постава ради појачања, од средине колена 
навише и наниже, дужине 20 см. Ова постава учвр-
шћује се тако да се са спољне стране не види да 
је пришивена. Доњи крај ногавице опшивен је са 
унутрашње стране заштитном пантљиком, ради за-
штите од цепања која прелази за 2 мм на спољну 
страну. 

Летње панталоне су истог кроја и облика као 
и зимске панталоне, израђене су од истог матери-
јала од кога и блуза, али немају испуст. 

Чакшире су од истог материјала од кога и блу-
за и обичног су кроја. Џепови се налазе са стране. 
На зимским чакширама испуст је са стране као и 
на панталонама. Џепови и постава* на коленима из-
рађени су на исти начин као и на зимским панта-
лон ам а. 

Шињел је од чоје тамносиве боје, може се но-
сити отворен и затворен, има изражен струк и дуг-
мета на два реда. Јака је лежећа отворена, али 
израђена тако да се може закопчате 

Р у к а в и морају да досежу до половине природно 
опружене шаке. На рукавима је нарукавље повр-
нуто и одвојено од рукава, величине према шињелу, 
али ширине најмање 15 см. 

Нараменице на шињелу. су од исте тканине од 
које и шињел, т и ј а н е 45 мм, а њихови доњи кра-
јеви су ушивени у рукав и закопчавају се на гор-
њем крају по једним дугметом. 

На шињелу са сваке стране налази« се по један 
џеп са преклопом. Позади на струку налази се 
драгонер оа два дугмета. Шињел досеже до поло-
вине листова ногу, односно највише до 25 см од 
земље. Позади је разрезан до близу појаса, а од 
разреза до висине половине леђа има двоструку 
фалту. На другој страни разреза налазе се 5 малих 
дугмета, а на горњој страни са унутрашње стране 
— рупице за з а к о п а в а њ е . 

Тканина мора да буде израђена тако да садржи 
85% чисте вуне доброг квалитета и 15°/о полиамидних 
влакана. Израђује се као дупла тканина у мелтон 
алретури у којој је са лица и са наличја за основу 
узет преплетај четворожични укрштени келер 2 : 2, 
тежине најмање 500 грама по 1 м2, са бројем жица 
на 1 см не мање од по 26 по основи и потки. 

Доламица је од шињелске чоје, дужине до вр-
хова прстију испружене руке и довољно комотна 
да се може обући преко блузе. Закопчана се по^ сре-
дини ва један ред са 6 дугмета која се не effee. а 
од којих је на јниже у висини појаса. На раменима 
су нараменице ширине 45 мм које се закопчавају са 
по једним дугметом код јаке. Са стране се налази 
по један џеп косо урезан. Позади на средини дола-
мица је разрезана, а разрез почиње одмах испод 
струка. Доњи делови доламице су порубљени. 

Сукно за доламицу је исте боје и квалитета као 
и за шињел. 

Кишни мантил је од непромочиве гумиране тка-
нине, сиво маслинасте боје, има капуљачу и појас, 
комотног је кроја, довољно широк да се може носи-
ти преко униформе. Дужина досеже до 25 см од 
земље. Закопчав^ се са три дугмета пришивена на 
десном п е т у . На левом п е т у ушивена су на истој 
висини три дугмета. 

На грудима на површини од рамена до груди 
израђено је појачање од исте тканине. 

Кишни мантил има нараменице од исте тканине, 
ширине 45 мм, доњим крајевима увучене и ушиве-
на у рукав а горњим крајевима причвршћене дуг-
метима. 

Ревери су шиљатог облика и према величини 
мантила довољно широки. На левом реверу изра-
ђена је рупица, која се закопчава за дугме на де-
сном лешу испод оковратник . 

Оковратник је лежећи и подешен тако да се 
може носити отворен и затворен. Са стране се на-
лази по један косо урезани џеп. 

Рукави досежу до половине шаке природно опру-
жене руке. На доњем крају сваког рукава налази се 
спона са рупицом, која се закопчана за пришивена 
дугмета тако да је закопчавањем за друго дугме 
могуће стегнути рукав. 

Задњи део мантила (леђа) је из два дела који 
су по средини спојени шавом и двоструко проште-
пани. У шаву је разрез са отвором до висине при-
родног корака. 

Од рамена до преко плећке нашивено је појача-
ње од исте тканине. 

Радни комбинезон и радни мантил израђују се 
према утврђеном узорку материјала и уобичајеног 
су кроја. 

Кошуља је тамносиве или беле боје, обичног 
кроја. 

Гаће су од платна и уобичајеног кроја, а могу 
Да буду дуге или кратке. 

Кравата је тамносиве боје, од свиле или слич-
ног материјала, глатка је, везује се само по дужини, 
а може да буде и стално везана на гуменој траки 
која се закопчана око врата. 

Рукавице су од коже тамнокестењасте боје и 
постављене су трико-тканином или крзном. 

Опасач је смеђе боје од бланк-коже, ширине 40 
до 50 мм, и има уцртан од исте коже ширине 20 мм 
који пролази испод десне нараменице и закопчава 
се са леве стране напред и назад за алке на опа-
сачу. Предњица је од месинга, у виду правоугаоника 
чије су стране ширине 5 мм и на чијој се средини 
налази спојница. 

Чизме су од црне бокс-коже или масне крави-
не. Саре су полутврде и досежу до испод колена. 
Горња страна им је равна. 

Ципеле су од црне коже, дубоке или плитке, 
уобичајеног кроја, на шнирање, без икаквих украса. 

Члан 4. 
Ознаке положаја су сребрне и златне траке, 

ширине 5 односно 10 мм. 
Ознаке се причвршћују на нараменице без посеб-

не подлоге, на средини половине према рукавима, 
у виду троугла и то у међусобном размаку од 5 мм. 

Ознаке су следеће: 
1) за командира одељења — једна уска сребрна 

трака; 
2) за заменика командира вода — две уске сре-

брне траке; 
3) за командира вода — једна уска златна 

трака; 
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4) за заменика командира чете — две уске злат-
не траке; 

5) за командира чете — три уске златне траке; 
6) за заменика команданта бригаде — једна 

широка златна трака; 
7) за команданта бригаде — две широке златне 

траке. 

Члан 5. 
Професионални ватрогасци на служби у једи-

ницама народних одбора и добровољних ватрогас-
них друштава могу да носе на левом рукаву на 
средини између лакта и рамена грб града коме ва-
трогасна јединица припада, величине 30 X 40 мм, а 
ватрогасци привредних предузећа и установа — 
синдикални знак у виду зупчаника, пречника 30 мм. 

Члан 6. 
Ватрогасне значке су од жутог метала који не 

губи сјај, дужине 13 и ширине 20 мм. 
Ватрогасна значка састоји се од ватрогасног 

шлема, у чијој се средини налази петокрака звезда 
и позади звезде је ватрогасна секирица и бакља 
које се укрштају. Ватрогасне значке су леве или 
десне, према положају. 

Члан 7. 
Ватрогасне значке се стављају на предње кра-

јеве оковратник зимске и летње блузе, шињела и 
доламице. 

Члан 8. 
Ватрогасци II и I класе, као и приправници за 

та звања, до положаја заменика командира вода, 
носе затворене блузе, а на вишем положају и у 
звању ватрогасног инспектора — отворене блузе. 

Радни комбинезон и радни мантил издају се 
само ватрогасцима који су запошљени у радиони-
цама или који врше послове при којима се лако 
прља одећа. Они се носе само за време рада. 

Члан 9. 
Професионалним ватрогасцима који врше слу-

жбу у оперативним ватрогасним јединицама при-
пада одело прописано овим правилником бесплатно. 

Рокове трајања појединих делова одела одре-
ђује орган који оснива ватрогасну јединицу. 

Члан 10. 
Професионалним ватрогасцима припада одело 

данохМ примања у службу. 

Члан 11. 
Делови одела, по истеку рокова трајања одре-

ђених у смислу члана 9. овог правилника, остају 
ватрогасцу. 

Делове одела ватрогасци не враћају ни кад 
остваре право на личну пензију, или кад им пре-
стане служба по споразуму или по отказу, или кад 
се премештају на другу дужност, ако је прошла 
половина предвиђеног рока трајања, али су дужни 
скинути сва обележја која ову одећу чине уни-
формом. 

Члан 12. 
Ако ватрогасац у вршењу службе, без своје 

кривице, оштети или уништи одело или део одела 
има право на поправку односно замену, ако се због 
степена оштећења не би могло поправити. 

Члан 13. 
Ватрогасац који је својом кривицом примљене 

делове одела оштетио, изгубио или на други начин 
упропастио, дужан је да их о свом трошку набави. 

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ*'. 

Бр. 2207 
27. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

62. 

На основу члана 9. Закона о доприносу на ван-
редне приходе привредних организација за 1962. го-
дину („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), савезни 
Државни секретаријат за послове финансија про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОБРАЧУНАВАЊУ И ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА 
НА ВАНРЕДНЕ ПРИХОДЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГА-

НИЗАЦИЈА ЗА 1962. ГОДИНУ 

I. Основне одредбе 

Члан 1. 
Допринос на ванредан приход плаћају привред-

не организације које у 1962. години остваре ванре-
дан приход утврђен према одредбама Закона о до-
приносу на ванредне приходе привредних организа-
ција за 1962. годину и овог правилника. 

Члан 2. 
Одредбе Закона о доприносу на ванредне при-

ходе привредних организација за 1962. годину и од-
редбе овог правилника примениће се и на новоосно-
ване привредне организације које у 1962. години 
отпочну са радом, као и на привредне организације 
које у 1962. години врше пробну производну. 

II. Начин обрачупавања доприноса на 
ванредан приход 

Члан 3. 
Сматраће се да је привредна организација оства-

рила ванредан приход у 1962. години ако по завр-
шном рачуну за ту годину оствари чист приход у 
износу већем него што износи збир: 

1) износа одређених личних доходака за 1962. 
годину обрачунатих по одредбама овог правилни-
ка; и 

2) износа од 6% од укупних основних и обртних 
средстава којима располаже у 1962. години, или из-
носа од 30% од одређених личних доходака из тачке 
1. овог става ако је овај износ већи. 

Ако су основна средства из става 1. тачка 2. 
овог члана отписана преко 30%, укупна основна и 
обртна средства увећавају се за износ отписа основ-
них средстава који прелази 30°/о, па се од тако уве-
ћане основице обрачунава износ од 6% по ставу 1. 
тачка 2. овог члана. 

Члан 4. 
Под оствареним чистим приходом по завршном 

р а ч у ^ за 1962. годину подразумева се доходак при-
вредне организације утврђен по завршном рачуну, 
умањен за износ доприноса из дохотка обрачунатог 
по стопи од 15%. 

Ако привредна организација не плаћа допринос 
из дохотка, као чист приход оматра се укупан до-
ходак привредне организације утврђен по завршном 
рачуну за 1962. годину. 
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Ако је привредној организацији уступљен за 
њене фондове сав допринос из дохотка или део тог 
доприноса, као чист приход сматра се доходак утвр-
ђен по завршном рачуну за 1962. годину, умањен за 
укупан износ обрачунате^ доприноса из дохотка, тј. 
за износ доприноса који је дужна платити и за 
износ доприноса који јој је уступљен. 

У остварени чист приход по завршном рачуну 
за 1962. годину, у смислу става 1. овог члана, не 
улазе приходи из члана 15. став 2. Закона о допри-
носу из дохотка привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 8/61 и 26/61). 

Члан 5. 
Под одређеним личним дохоцима за 1962. годи-

ну, у смислу члана 3. тачка 1. овог правилника, 
подразумевају се лични дохоци радника привредне 
организације обрачунати множењем укупног броја 
радних часова утрошених у реализованим произво-
дима и услугама, на основу којих су исплаћени лич-
ни дохоци радника из чистог прихода оствареног по 
завршном рачуну за 1962. годину, просечним износом 
личних доходака по радном часу остварених у 1961. 
години у делатности којој привредна организација 
припада. 

Ако је привредна организација из дела чистог 
прихода намењеног за личне дохотке радника, оства-
реног по завршном рачуну за 1962. годину, испла-
тила хонораре спољним сарадницима, сматраће се 
да су лица којима су исплаћени ти хонорари утро-
шила у реализована! производима и услугама при-
вредне организације за 1962 годину онолики број 
радних часова колико износи број који се добије 
кад се укупни износ тих издатака подели просечним 
износом личних доходака по радном часу који је 
привредна организација исплатила својим радници-
ма на терет дела чистог прихода намењеног за лич-
не дохотке, оствареног по завршном рачуну за 1962. 
годину. 

При утврђивању радних часова односно одређе-
них личних доходака за 1962. годину, не узима се 
у обзир рад односно лични дохоци који терете ма-
тери јалне трошкове (на пример, рад у привременом 
радном односу и др.). 

Под просечним износом личних доходака из ст. 
1. до 3. оног члана подразумевају се просечни изно-
си личних доходака по радном часу остварени у 
1961. години у делатности којој привредна органи-
зација припада, а који су исказани у посебној публи-
к а ц и и „Подаци из завршних рачуна привредних 
организација за 1961. годину", у издању Главне цен-
трале Народне банке — Служба друштвеног књиго-
водства. 

Просечан износ личног дохотка по радном часу 
из става 4. овог члана Служба друштвеног књиго-
водства утврдиће за поједину делатност на тај на-
чин што ће укупан износ личних доходака радника 
у 1961. години исплаћених од стране привредних 
организација исте делатности увећати за износ до-
приноса и накнаде који се по важећим прописима 
плаћају према исплаћеним личним дохоцима (до-
приноса за стамбену изградњу од 4%, доприноса за 
социјално осигурање по допунској општој стопи од 
2% и накнаде саобраћај ним привредним организа-
цијама за повластице у путничком саобраћају од 
1%) и тако добивени збир поделити укупним бројем 
остварених часова тих радника у 1961. години. 

Под укупним износом исплаћених личних дохо-
дака радника у смислу става 5. овог члана подра-
зумевају се лични дохоци који су у привредним 
организацијама у 1961. години књижени по одред-
бама члана 27. Правилника о јединственом контном 
плану привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/61) у корист конта групе 14 — Испла-
ћени лични дохоци, и то: 

1) конта 140 — Аконтација личних доходака из 
редовног (сталног) радног односа 

2) конта 141 — Исплаћени хонорари спољних 
сарадника 

3) конта 143 — Исплаћене дневнице и друга 
примања која не терете трошкове пословања 

4) конта 145 —=» Исплаћена остала лична при-
мања 

5) конта 146 — Исплаћени лични дохоци из про-
текле године. 

Овако утврђени укупан нето износ исплаћених 
личних доходака увећава се за износ доприноса бу-
џетима из личног дохотка и доприноса за социјално 
осигурање обранунатих по стопама из чл. 13. и 26. 
Правилника о обрачунавању и плаћању доприноса 
из личног дохотка из радног односа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 25/61 и 5/62), као и за износ доприноса 
и накнаде који се по важећим прописима плаћају 
према исплаћеним личним дохоцима. 

Под укупним бројем остварених часова радника 
у смислу става 5. овог члана подразумева се број 
часова који су привредне организације исте делат-
ности у 1961. години исказале по одредбама чл. Зв. 
и 52. Правилника о јединственом контном плину при-
вредних организација. 

Под делатношћу којој привредна организација 
припада, у смислу ст. 1. до 4. овог члана, подразу-
мева се делатност којом је привредна организација 
обухваћена у публикации из става 4. овог члана, 
односно групација у коју је Служба друштвеног 
књиговодстза уврстила привредну организацију по 
њеној делатности, сагласно номенклатури привред-
них и непривредних делатности. 

На пример, фабрика памучних тканина Н. иска-
зала је у свом завршном рачуну за 1962. годину да 
је из чистог прихода исплатила личне дохотке рад-
ника у износу од 64,000.000 динара за 400.000 радних 
часова утрошених у реализованим производима и 
услугама, тј. просечно по радном часу 160 динара. 

Према публикации „Подаци из завршних ра-
чуна привредних организација за 1961. годину" про-
сечан износ личних доходака остварених у 1961. 
години у делатности „Индустрија памучних произ-
вода" износи 150 динара по радном часу. 

Ако Служба друштвеног књиговодства уврсти 
ту фабрику у групацију „Индустрија памучних про-
извода", ова фабрика ће одређене личне дохотке за 
1962. годину, у смислу члана 3. тачка 1. овог пра-
вилника, обрачунати множењем 400.000 (тј. броја 
укупних радних часова утрошених у реализованим 
производима и услугама у 1962. години) бројем 150 
(тј. просечним износом личних доходака по радном 
часу остварених у 1961. години). 

Према томе, одређени лични дохоци за 1962 го-
дину поменуте фабрике у предњем случају износе 
60.000.000 динара, тј. за 4,000.000 динара мање него 
лични дохоци њених радника исплаћени из чистог 
прихода за ту годину. 

Ако је у горњем примеру из дела чистог при-
хода намењеног за личне дохотке привредна орга-
низација исплатила на име хонорара спољним са-
радницима 4,000.000 динара, сматраће се да су лица 
којима су исплаћени ови издаци утрошила 25.000 
радних часова (4,000.000 : 160). Према томе, и тај број 
радних часова узеће се у обзир при утврђивању 
одређених личних доходака привредне организаци-
је, на начин наведен у ст. 1. и 2. овог члана. 

На наведени начин се обрачунавају и одређени 
лични дохоци за период краћи од једне године (по 
периодичним обрачунима), е тим што се они утвр-
ђују према броју укупних радних часова утрошених 
у реализованим произеодима и услугама у том пе-
риоду. 
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Члан 6. 
Под укупним основним и обртним средствима 

којима привредна организација располаже у 1962. 
години, у смислу члана 3. став 1. тачка 2. овог пра-
вилника, подразумева се збир укупних средстава 
пословног фонда привредне организације и сред-
става кредита добивених од банке за улагање у 
основна и обртна средства. 

Средства из става 1. овог члана израчунава ју се 
на начин на Kojpi се израчунава ју просечно распо-
ложива обртна средства која служе као основица 
за издва јање дела чистог прихода за резервни фонд 
привредне организације, према посебним прописима 
о периодичним обрачунима и завршним рачунима 
привредних организација. 

Ако се ванредан допринос обрачунава за целу 
1962. годину, износ из члана 3. став 1. тачка 2. овог 
правилника утврђује се применом стопе од 6°/о на 
средства из става 1. овог члана, односно применом 
стопе од 30% на годишњи износ одређених личних 
доходака. 

Ако се ванредни допринос обрачунава за период 
краћи од једне године, износ из члана 3. став 1. 
тачка 2. овог правилника утврђује се применом по-
себне стопе која одговара општој стопи од 6% пре-
р а ч у н а т и сразмерно периоду за који се обрачунава 
допринос, при чему се за сваки месец у том периоду 
узима по 0,5%, односно применом стопе од 30% на 
износ одређених личних доходака који одговара том 
временском периоду. Тако, ако се допринос обрачу-
нава за 3 месеца, уместо стопе од 6°/о примењује се 
стопа од 1,5% (3x0,5%). 

Члан 7. 
Привредна организација која у саставу има по-

гоне, без обзира да ли они самостално утврђују и 
расл одељују доходак или не, обрачунава и плаћа 
допринос на ванредан приход који оствари вршењем 
целокупне своје делатности, укључу јући ту и де-
латности погона. 

Изузетно од става 1. овог члана, индустрије™ 
погони пољопривредних организација и општих зем-
љораднички^ задруга, као и погони других при-
вредних организација који самостално утврђују и 
расподелу ју доходак по прописима који в а ж е за де-
латност коју ти погони врше (члан 31. Закона о до-
приносу из дохотка привредних организација), 
утврђују самостално и ванредан приход и на исти 
самостално обрачунавају и плаћа ју допринос ва ван-
редан приход. 

Члан 8. 
Ванредан приход привредне организације је 

остатак чистог прихода изнад збира износа наведе-
них у члану 3. овог правилника. 

Допринос на ванредан приход утврђује се при-
меном стопе од 25% на износ ванредног прихода 
утврђеног по завршном рачуну привредне организа-
ције за 1962. годину. 

III. Рокови и начин плаћања доприноса 
на ванредан приход 

Члан 9. 
Допринос на ванредан приход обрачунава се и 

уплаћује на основу оствареног ванредног прихода 
утврђеног по завршном рачуну привредне органи-
зације за 1962. годину. 

Члан 10. 
У току 1962. године, до доношења завршног р а -

чуна, привредна организација обрачунава и упла-
ћ у ј е допринос на ванредан приход као аконтацију 

у висини обрачунатој на основу оствареног ванред-
ног прихода утврђеног у периодичном обрачуну. 
Утврђивање ванредног прихода и доприноса на в а н -
редан приход у току године по периодично^ обра-
чуну врши се по чл. 2. до 8. овог правилника, при 
чему се износ одређених личних доходака утврђује 
сразмерно времену за које се саставља периодични 
обрачун. 

Члан 11. 
Привредне организације д у ж н е су у п л а ћ и в а н 

месечне аконтације доприноса на ванредан приход 
до 25-тог у месецу за протекли месец. Привреди« 
организације којима је продужен рок за подношење 
периодичног обрачуна, уплаћу ју аконтацију и за 
последњи месец обрачунског периода. 

Износ месечне аконтације доприноса на ванре-
дан приход утврђује .се у висини која према допри-
носу на ванредан приход за претходни обрачунски 
период одговара месечном делу тог доприноса. Под 
претходним обрачунским периодом подразумева се 
период од 1. јануара до к р а ј а месеца за који је 
поднет периодични обрачун. 

Члан 12. 
Изузетно од члана 11. овог правилника, до рока 

одређеног за састављање и подношење првог п о р о -
дичног обрачуна у 1962. години, привредне органи-
зације д у ж н е су уплаћивати месечне аконтације 
доприноса на ванредан приход у износу од 1/12 од 
укупног износа тог доприноса обрачунатог по завр-
шном рачуну за 1961. годину. До доношења завр-
шног рачуна за 1961. годину привредне организације 
д у ж н е су уплаћивати месечне аконтације доприноса 
на ванредан приход у износу од 1/9 од укупног и з -
носа тог доприноса обрачунатог по периодичном 
обрачуну за период јануар—септембар 1961. године. 

По истеку рока из става 1. овог члана, допринос 
на ванредан приход за период за који се подноси 
први периодични обрачун обрачунава се и уплаћу је 
на основу ванредног прихода утврђеног по перио-
дичном обрачуну за т а ј период. Ова ј износ допри-
носа привредне организације д у ж н е су уплатити у 
року одређеном за подношење првог периодичног 
обрачуна привредних организација у 1962. години, 
према посебним прописима о периодичнмм обрачу-
нима. 

Привредне организације које по важећим про-
писима не подносе у току године периодичне обра-
чуне, нису д у ж н е уплаћивати месечне аконтације 
доприноса на ванредан приход. 

Члан 13. 
Ако се по доношењу завршног рачуна при-

вредне организације з а i962. годину утврди да је 
привредна организација у току године уплатила на 
име аконтације доприноса на ванредан приход мање 
него што износи та ј допринос по завршном рачуну, 
д у ж н а је у року од 10 дана од дана доношења за -
вршног рачуна уплатити разлику доприноса. 

Ако је по доношењу завршног рачуна утврђено 
да је привредна организација у току године у п л а -
тила више него што износи допринос обрачунат по 
завршном рачуну, више уплаћени износ вратиће се 
привредној организацији, на њен захтев, у року од 
10 дана од дана подношења завршног рачуна. 

На овај начин се има поступити и приликом 
пријема решења о завршном рачуну за 1962. годину 
од Службе друштвеног књиговодства. 

Члан 14. 
Ако привредна организација о року не плат*, 

доспели износ доприноса на ванредан приход, п л а -
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тиће на име казнене камате на неплаћени део до-
приноса 0,1% за сваки дан задоцњења, у смислу 
члана 2. Уредбе о казненим каматама на неблаго-
времено уплаћене приходе буџета и друштвених 
фондова („Службени лист ФНРЈ", бр. 41/59). 

Плаћање казнене камате не искључује примену 
казнених одредаба из члана 33. Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација. 

IV. Остале одредбе 
Члан 15. 

Под привредним организацијама наведеним у 
члану 6. Закона о доприносу на ванредне приходе 
привредних организација за 1962. годину подразу-
мевају се, и то: 

1) под комуналним привредним организацијама 
— привредне организације наведене у члану 37. За -
кона о доприносу из дохотка привредних организа-
ција; 

2) под привредним организацијама услужног 
занатства — занатска предузећа и радње који се као 
такви сматрају по тачки 1. Наредбе о привредни.* 
организацијама које се сматрају услужним занат-
ским и грађевинско-занатским привредним органи-
зацијама у смислу Закона о доприносу из дохотка 
привредних организација и Одлуке о стопама до-
приноса из дохотка привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 18/61 и 1/62); 

3) под угоститељским привредним организаци-
јама — привредне организације које су као такве 
регистроване; 

4) под привредним организацијама које допринос 
из дохотка обрачунавају у паушалном износу — 
осим привредних организација из тач. 1. до 3. овог 
члана, остале привредне организације наведене у 
чл 17. и 26. Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација, које могу допринос из до-
хотка за 1962. годину плаћати у паушалном износу, 
без обзира да ли га тако плаћају или не. 

V. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 16. 

Одредбе овог правилника примењиваће се, у сми-
слу члана 10. став 1. Закона о доприносу на ван-
редне приходе привредних организација за 1962. 
годину, и на завршне рачуне за 1961. годину. При 
томе ће се као просечни износи личних доходака из 
члана 5. ст. 1. до 8. овог правилника узети просечни 
износи личних доходака по радном часу остварени 
у 1960. години у делатности у којој је у 1961. лу-
дини привредну организацију водила Служба дру-
штвеног књиговодства, наведени у „Прегледу 
просечних личних доходака привредних органи-
зација по радном часу према подацима из заврш-
них рачуна за 1960. годину", израђеном и издатом 
од стране Главне централе Народне банке — Слу-
жбе друштвеног књиговодства. 

Износи просечних личних доходака по радном 
часу за поједине делатности, исказани у прегледу 
из става 1. овог члана, утврђени су на основу нак-
надно проверених и исправљених података из пу-
бликације „Подаци из завршних рачуна привред-
них организација за 1960. годину", у издању Главне 
централе Народне банке — Служба друштвеног књи-
говодства, е тим што је, ради употребе при обрачу-
навању и плаћању доприноса на ванредне приходе 
по завршним рачунима привредних организација за 
1961. годину, после исправке извршено повећање 
просечног износа личног дохотка по радном часу за 
7%, што представља збир износа доприноса за стам-
бену изградњу од 4%, доприноса за социјално оси-
гурање по допунској општој стопи од 2% и накнаде 
саобраћај ним привредним организацијама за повла-
стице у путничком саобраћају од 1%, који се допри-

носи и накнада плаћају на исплаћени износ личних 
доходака из оствареног чистог прихода. Код испра-
вака и повећања просечних личних доходака извр-
шено је уобичајено заокружавање на целе динаре 
на више односно на ниже. 

Члан 17. 
Изузетно од одредаба тачке 4. став 2. овог пра-

вилника, као чист приход издавачких предузећа по 
завршним рачунима за 1961. годину сматра се уку-
пан доходак тих предузећа умањен за део дохотка 
који се уплаћује у републички фонд за унапређи-
вање издавачке делатности у смислу тачке 4. став 
2. Одлуке о стопама доприноса из дохотка привред-
них организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
8/61, 44/61 и 52/61). 

Члан 18. 
Привредне организације које су по важећим 

прописима обавезне да плаћају у 1961. години до-
принос за експлоатацију рудног блага, могу на за-
вршне рачуне за 1961. годину применити Закон о 
доприносу на ванредне приходе привредних органи-
зација и Правилник о обрачунавању и плаћању 
доприноса на ванредне приходе привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/61). 

Члан 19. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 12-3094/1 

1. фебруара 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове финансија 
Никола Минчев, е. p. 

63. 

На основу тачке 9. Одлуке о одређивању про-
писа о финансирању привредних организација који 
се не примењују на здравствено установе („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/61), у споразуму са Се-
кретари ј атом Савезног извршног већа за народно 
здравље, савезни Државни секретаријат за послове 
финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЗАВРШНИМ РАЧУНИМА ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСТАНОВА ЗА 1961. ГОДИНУ 
Члан 1. 

Здрав ств ене установе састављају и подносе за-
вршни рачун за 1961. годину по одредбама Уредбе 
о завршним рачунима привредних организација за 
1961. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 44/61) и 
Правилника за извршење Уредбе о завршним рачу-
нима привредних организација за 1961. годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 51/61), ако овим правилни-
ком није друкчије одређено. 

Члан 2. 
Здравствено установе састављају завршни ра-

чун за 1961. годину по контним плановима прописа-
ним од стране републичких органа, по којима су 
вршиле књижење у току 1961. године. 

Члан 3. 
Завршни рачун здравствених установа саставља 

се на обрасцима на којима су оне састављале завр-
шни рачун за 1960. годину. 

Поред тих образаца, здравствено установе по-
пуњавају иг 

1) образац — Утврђивање и расподела дохотка 
здравствено установе за 1961. годину, који је од-
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штампан уз oeaj правилник и чини његов саставни 
део; 

2) обрасце прописане за израду завршног рачу-
на привредних организација за 1961. годину, и то: 

а) образац бр. 6 — Претходни обрачуни и по-
даци за састављање завршног рачуна за време од 
1. јануара до 31. децембра 1961. године; 

б) образац бр. 14 — Утврђивање укупног при-
хода и расподела дохотка за 1961. годину. 

У обрасцу наведеном у тачки 1. став 2. овог 
члана исказују се: укупан приход, утврђени дохо-
дак на основу извршених књижења по досадашњим 
контним плановима, као и расподела дохотка. 

У обрасцима наведеним у тачки 2. став 2. овог 
члана здравствене установе исказују податке о свом 
пословању. Пошто ови обрасци садрже податке свр-
стане по контима прописаним за привредне органи-
зације, прегруписање података са конта по којима 
су извршена књижења на нова конта спроводи се 
збирно, без прекњижавања у књиговодству. 

Подаци у овим обрасцима исказују се за целу 
1961. годину. 

Члан 4. 
Финансијски резултат из периода пословања 

јануар—март 1961. године здравствено установе ће 
утврдити и расподели™ по прописима који су за то 
време важили. 

За период од 1. априла до 31. децембра 1961. 
године здравствено установе утврдиће доходак и 
ра-споделиће га на личне дохотке и фондове по 
одредбама Општег закона о организацији здрав-
ствене службе („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60 и 
9/61) и других прописа које су здравствено установе 
применувале у свом финансијском пословању у том 
периоду. 

Члан 5. 
У билансу за 1961. годину здравствено установе 

исказаће, поред досадашњих конта, и нова конта 
прописана Правилником о књиговодству и контном 
плану здравствених установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 1/62). 

Члан 6. 
Пре утврђивања дохотка и његове расподеле 

здравствено установе ће утврдити трошкове посло-
вања по одредбама Наредбе о материјалним и оста-
лим трошковима пословања привредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61), Наредбе о 
издацима за службена путовања, рад на терену и 
одвојен живот од породице који се привредним ор-
ганизацијама признају као материјални трошкови 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 21/60, 16/61 и 28/61), 
као и осталих прописа по којима се поједине врсте 
издатака признају као трошкови "пословања. 

Члан 7. 
Завршни рачун по одредбама овог правилника 

састављају све здравствено установе наведене у 
члану 57. Општег закона о организацији здравстве-
но службе. 

. Члан 8. 
Здравствено установе не састављају за 1961. го-

дину посебне извештаје о екоеомско-финанеијеком 
пословању. 

Члан 9. 
Оај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 12-1942/1 

17. јануара 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Никола Минчев, е. p. 

Установа 
Оснивач -

Образац из члана 3. став 2. 
тачка 1. правилника 

(формат 210 X 297 мм) 

Срез Општина 
Место 

Утврђивање и расподела дохотка здравствене 
установе за 1961. годину 

Редни 
број 

САДРЖАЈ За месец £ д 
I до га iv до х п и 

1 Укупан приход — — — — 
2 Исплаћени и прокњижени тро-

шкови пословања и лични до-
хоци: 
1) материјални и остали тро-

шкови пословања — — — 
2) амортизација — — — — 

Свега трошкови пословања — 
3) исплаћени лични дохоци — 

Свега ред. бр. 2 — — — — 
3 Разлика: 

1) позитивна — вишак прихода 
(1 минус 2) — — — — — 

2) негативна —вишак трошкова 
(2 минус 1) — — — — — 

4 Исплаћени и прокњижени лични 
дохоци — — — — — — 

5 Доходак (3 под 1 плус 4) — — 
6 Губитак (4 минус 3 под 2) — — 
7 Допринос из дохотка — — — 
8 Чист приход (5 минус 6) — — 

Расподела чистог прихода: 
9 За личне дохотке — — — — 

10 За фондове: 
1) за резервни фонд — — — 
2) за пословни фонд — — — 
3) за фонд заједничке потро-

шње — — — — — — 
4) — — — — — — — — 

11 Лични дохоци: 
1) исплаћени лични дохоци — 
2) разлика за исплату (8 ми-

нус 4) — — — — — — 
3) укупно лични дохоци (8) — 

12 Гарантовати лични дохоци — 
13 Н е с к р и в е н и гарантов ани лични 

дохоци (12 минус 8) — — — 
14 Покриће губитка: 

1) из доприноса из дохотка (до 
износа под редним бројем 13) 

2) из резервног фонда — — 
3) из пословног фонда — — 
4) — — — — — — — — 

31. децембра 1961. године 

(место) 
Ш е ф 

рачуноводства, 
Председник 

Управног одбора, 
Управник, 

Страна 126 — Број 6 



Среда, 7. фебруар 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј Бро ј в — Страна 101 

64. 

На основу члана 25. став 3. и члана 50. став 1, 
у вези са чланом 26. Уредбе о девизном пословању 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у сагласности са 
савезним Државним секретариј атом за послове ф и -
нансија и савезним Државним с е к р е т а р и ј а т а за 
послове робног промета, .Комитет за спољну трго-
вину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ЗА 1962. ГОДИНУ ИЗНОСА ДЕ-
ВИЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ РОБЕ КОЈА СЕ УВОЗИ НА 

ОСНОВУ ГЕНЕРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ 

1. За плаћање робе која се увози на основу 
генералне дозволе, привредне организације могу у 
1962. години купити од овлашћених банака девизе 
у висини од 60°/о од износа девиза који је привред-
ној организацији, на основу тачке 5. Наредбе о ут-
врђивању за 1961. годину износа девиза за плаћање 
робе која се увози на основу генералне дозволе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/61 и 28/61), био утвр-
ђен од Народне банке за плаћање робе у 1961. го-
дини, односно од износа девиза који је привредној 
организацији основаној у 1961. години био утврђен 
на основу члана 28. Уредбе о девизном пословању. 
Привредним организацијама које су у 1961. години 
користиле девизе за плаћање делова за склапање и 
за плаћање другог репродукционог материјала који 
се увози на основу уговора о лиценци, уговора о 
куповини документације у иностранству за произ-
водњу одређене робе, уговора о »»операцији или 
другог сличног уговора са иностранством, процент 
из става 1. ове тачке примењује се на основицу из 
истог става, по одбитку износа девиза који су при-
вредне организације у 1961. години користиле за 
плаћање делова за склапање и другог репродук-
ционог материјала који се увози на основу наведе-
них уговора. 

2. Од износа девиза обрачунатих по тачки 1. ове 
наредбе одбиће се износ девиза који је привредној 
организацији дат као аванс за 1962. годину. 

3. Девизе за плаћање делова за с к л а п а л е и дру-
гог рецродукционог материјала, који се увозе на 
основу уговора о лиценци, уговора о куповини до-
кументације у иностранству за производњу одређе-
не робе, уговора о кооперации или другог сличног 
уговора са иностранством, привредне организације 
ће у 1962. години куповати код Југословенов бан-
ке за спољну трговину (члан 27. Уредбе о девиз-
ном пословању), а у складу са упутством које ће 
прописати савезни Државни секретаријат за послове 
финансија у споразуму са Комитетом за спољну 
трговину. 

Списак привредних организација које су закљу-
чиле уговоре из става 1. ове тачке, прибавите Југо-
словенска банка за спољну трговину од Секретари-
јата Савезног извршног већа за индустрију. 

4. Девизе за плаћање робе из тачке 1. ове на-
редбе продаваће се привредним организацијама бро-
доградње на основу посебног прописа. 

5. Домаће привредне организације које врше 
услуге наведене у члану 49. Уредбе о девизном по-
словању, могу у 1962. години за подмирење својих 
трошкова пословања у иностранству купити од овла-
шћених банака девизе у висини од 100%> од износа 
девиза који је привредној организацији, на основу 
тачке 5. Наредбе о утврђивању за 1961. годину из-
носа девиза за плаћање робе која се увози на основу 
генералне дозволе, био утврђен од Народне банке 
За плаћање односних трошкова. 

6. Застуиништва иностраних фирми која имају 
консигнациона складишта могу у 1962. години од 
овлашћених банака купити девизе у висини од 50л/с 
од провизије коју су у претходној години остварила 
заступањем иностраних фирми, и тим девизама пла-
ћати робу коју на основу генералне дозволе увезу 
и у 1962. години продају за динаре по обрачунском 
курсу. 

7. Износ девиза за 1962. годину утврђује на зах-
тев привредне организације: 

1) Југословенска банка за спољну трговину — 
за привредне организације из грана: металургија 
обојених? метала, неметали и дрвна индустрија, ка 
и за привредне организације из списка из тачке 3 
став 2. ове наредбе; 

2) Југословенска пољопривредна банка — за по-
љопривредне организације; 

3) Народна банка — за све остале привредне 
организације. 

8. Поред износа девиза које привредне органи-
зације могу, по одредбама ове наредбе, куповати за 
плаћање робе која се увози на основу генералне 
дозволе, привредне организације могу и на основу 
члана 27. Уредбе о девизном пословању за плаћање 
те робе куповати девизе код овлашћених банака. 

9. Техничка упутства за спровођење ове наредбе 
доноси, по потреби, Народна банка у споразуму са 
одговарајућим специјализованим банкама. 

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

П. бр. 3009 
31. јануара К62. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

65. 

На основу члана 45. став 2. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом за 
послове робног промета и секретари јатима Савез-
ног извршног већа за индустрију и за пољопривре-
ду и шумарство, Комитет за спољну трговину из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ РОБ** 
КОЈА СЦ МОЖЕ ИЗВОЗИТИ САМО НА ОСНОВУ 

ДОЗВОЛЕ 

1. У Наредби о одређивању робе која се може 
извозити само на основу дозволе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 4/61, 41/61 и 51/61) у тачки 1. под 2 у 
грани 211, на кра ју текста тачка и зарез замењује 
се зарезом и после тога додаје се нова алинеја, која 
гласи: „семе конопље;". 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3008 
29. јануара 1962. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 
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бб. 

На основу тачке 5. Одлуке о измирењу одре-
ђених дуговања и истраживања привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/62), на 
предлог Народне банке, савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМИРЕЊУ ОДРЕ-

ЂЕНИХ ДУГОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА 
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Привредне организације дужне су вирман-
ским налозима (тачка 2. Одлуке о измирењу одре-
ђених дуговања и потраживања привредних орга-
низација) обухватити на првом месту обавезе по 
извршним судским одлукама — извршним платним 
налозима, и то према датуму њиховог пријема у 
надлежној филијали Народне банке. 

2. Бурманске налоге издају привредне органи-
зације на обрасцима бр. 71 и 72, прописаним од 
стране Народне банке. Ови обрасци морају бити 
превучен™ двема упоредним косим линијама од ле-
вог доњег угла ка десном горњем углу. 

Вирмански налози означавају се прописаним 
шифрама друштвеног књиговодства. 

3. Као дан измирења дуговања за која су издати 
вирмански налози, сматра се датум извода Народне 
банке о задужењу посебног рачуна привредне ор-
ганизације — издаваоца налога. 

4. Уз вирманско налоге привредне организације 
подносе банци и следеће податке: 

1) преглед дуговања према привредним органи-
зацијама у земљи, доспелих до 31. децембра 1961. 
године; 

2) преглед истраживања од привредних органи-
зација у земљи, доспелих до 31. децембра 1961. го-
дине; 

3) преглед потражи в ања од корисника друштве-
не имовине ван привреде, доспелих до 31. децембра 
1961. године; 

4) стање средстава и наменских кредита на дан 
издавања вирманских налога. 

Подаци се подносе на обрасцима бр. 1, 2 и 3, 
који су објављени уз ово упутство и чине његов 
саставни део. 

5. Привредне организације дужне су вирманско 
налоге из тачке 2. и податке из тачке 4. овог упут-
ства припремити до 20. фебруара 1962. године, да би 
их могле предати надлежној филијали Народне бан-
ке од 20. фебруара до 8. марта 1962. године, према 
распореду који филијала утврди. 

6. Филијале Народне банке отвориће свакој по-
јединој привредној организацији која измирује своја 
дуговања и наплаћује своја истраживања у смислу 
Одлуке о измирењу одређених дуговања и потра-
живања привредних организација, посебни рачун 
преко кога ће се искључиво спроводити ова пла-
ћања. 

Посебни рачуни водиће се под бројем 627. 
Партије посебних рачуна за поједине привредне 

организације носиће исти број под којим се води 
партија жиро-рачуна односне привредне организа-
ције. На пример, ако жиро-рачун носи број 155-11, 

1-125 
посебни рачун носиће број 155-11. 

627-125 
7. Вирмански налози подлеже претходној кон-

троли Службе друштвеног књиговодства Народне 
банке. 

8. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 32440/1 
31. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, j. p. 

(назив привредне организације) 

(место) 

(привредна грана) 

Образац бр. 1 
(формат: 297X210 мм) 

П Р Е Г Л Е Д 
ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА ОД ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЗЕМЉИ, ДОСПЕЛИХ ДО 

31. ДЕЦЕМБРА 1961. ГОДИНЕ 
I 

Истраживања од 
купаца 

. Динара — Стање 31. ХИ 1961. године 
Измирено до дана подношења вир-

манских налога 
Стање на дан подношења вирман-

ских налога —.— 
Од тога отпада: 

— на кориснике друштвене имовине ван при-
вреде Дин. — 

— на привредне организације у ли-
квидацији или за које је покренут 
поступак ликвидације „ — 

— на оспорена потраживања 

II 
Обавезе према 
добављачима 

Динара -i—5 — 

,1>\ г г -

Динара J Lrtt. Динара 

Дин. — 

— Динара - Динара 
Стање са којим се улази у поступак плаћања Динара Динара 

(Датум и место) (Штамбиљ и потпис овлашћених лица) 

Јггопттп 128 — Број 6 
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Образац бр. 2 
(назив привредне организације) (формат: 297X210 мм 

(место) 

(привредна грана) 
С Т А Њ Е 

СРЕДСТАВА НА ИЗДВОЈЕНИМ РАЧУНИМА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ И КРЕДИТА ЗА ПОВРЕМЕНА 
УЛАГАЊА У ОБРТНЕ СВРХЕ — НА ДАН 20. ФЕБРУАРА 1962. 

I. Средства на издвојеним рачунима: II. Кредити за повремена улагања у обртне сврхе: 

одобрени из других 
Назив рачуна Износ по банкама и наменама из центр. банк. сред- Свега 

извора става 

Средства на жиро-рачуну 
Новчана средства амортизацијо 

(ри. 6651) 

Уплаћени износ необавезног дела ре-
зервног фонда (део рачуна 666) 

Слободна средства оа девизног ра-
чуна, прерачуната у динаре .по 
важећем курсу (рн. 318) 

1) код Народне 
намена: 

банке 

2) код Југословен, по-
љопр. банке 
намена: 

Новчана средства фонда заједничке 
потрошње (рн. 6680) 

Средства чистог прихода издвојена 
на посебном рачуну код банке 
(ри. 6671) 

Обавезна резерва фондова привредне 
организације (рн. 689) 

3) код Југословен, бан-
ке за спол., трг. 
намена: 

4) код комуналне банке 

(Место и датум) (Штамбиљ и потпис овлашћеног лица) 

(назив привредне организације) 
Образац бр. 3 

(формат: 297X210 мм) 

(место) 

(привредна грана) 
С Т А Њ Е 

ИСТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ ВАН ПРИВРЕДЕ НА ДАН 31. XII 1961 

„ „ Остала потра-
Потраживања Потраживања живања (за по-
за привредне за непривредне трошну робу Укупно 
инвестициј е инвестициј е услуге и сл )' 

Потраживања од буџетских 
органа: 
1) од општинских народ-

них одбора: 
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1 2 3 4 5 

2) од среских народних од-
бора: 

3) од народних република: 

4) од федерације: 

II 
Потраживања од друштвених 

фондова: 

III 
Истраживања од установа 

Свега 

(Место и датум) (Штамбиљ и потпис овлашћених лица) 

67. 

На основу чл. 72. и 73. у вези оа чланом 52. 
тачка 7. Закона о штампи и другим видовима ин-
формација („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60), са-
везни Државни секретаријат за унутрашње послове 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЛИСТА 

»CORRIERE DELLA SERA« 
Забрањује се уношење и растурање у Ф ед ера-

тивној Народној Републици Ј у г о с л а в е н броја 24 
листа »Corriere della sera« штампаног 28. јануара 
1962. године у Милану. 

Бр. 60 
1. фебруара 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за унутрашње послове 
Државни подсекретар, 

Ђура Станковић, с. р. 

68. 

Ifc основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ КОЧНИЦЕ СА ЗБИЈЕНИМ ВАЗДУХОМ 
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ВОЗИЛА 

1. У издању Југословенског завода за стандард 
дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Кочнице оа збијеним ваздухом за железничка 
возила — Чеона славина главног ваздушног вода 

Диспозиција — — — — — JUS P.G5.110 
Кућишта — — — — — — JUS P.G5.111 
Чеп са навојем — — — — — JUS P.G5.112 
Велика и мала заптивка и опруга JUS P.G5.113 
Прирубница — _ — _ _ j u s P.G5.114 
Чеп и мали чеп — — — — — JUS P.G5.115 
Туљак — — — — — — — JUS P.G5.116 
Ручица — — — — — — — JUS P.G5.117 

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. априла 1962. године. 

Бр. 21-371/1 
23. јануара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић с. р. 

69. 

На основу чл. 4. и 26. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16'60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛА-

СТИ ЗАЈЕДНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА ШИНСКИХ 
ВОЗИЛА 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Осовинске мазалице за шинска возила. 
Технички услови за израду и испоруку 

прахобрана — — — — — — — J U S P.F7.950 
2. Наведени југословенски стандард објављен је 

у посебном издању Југословенског завода за стан-
дардизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Овај југословенски стандард обавезан је и 
ступа на снагу 1. априла 1962. године. 

Бр. 21-372/1 
23. јануара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенска завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић с. р. 
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70. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
в е н с к а стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за етанд ардизаци ј у до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛАСТИ АЛАТА ЗА 
ИСЕЦАЊЕ И ВУЧЕЊЕ 

1. У Решењу о југословенским стандардима из 
области алата за исецање и вучење („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 49/61) у тачки 1. после текста: 
„Правоугаона кућишта са вођицама постављеним на 
истој страни. Горњи део — — — JUS К.Н2.054" 
додаје се нови текст, који гласи: 

„Правоугаона кућишта са вођицама поставље-
ним на истој страни. Доњи део — JUS К.Н2.055". 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 21-345/1 
20. јануара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

71. 

На основу члана 25. одељак II тачка 1. Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
пу б личких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за народно здравље, 
Управа за фармацеутску службу и медицинско снаб-
девање прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА О ПРОПИСИВАЊУ И 

ИЗДАВАЊУ ЛЕКОВА КОЈИ ИМАЈУ ТОКСИКО-
МАНОГЕНО ДЕЈСТВО 

1, У Упутству о прописивању и издавању леко-
ва који имају токсикоманогено дејство („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/61) осма алинеја тачке 6. мења 
се и гласи: 

„ — 1 г петидин-хидрохлорида (Petantina);". 
2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 08-57/1 

26. јануара 1962. године 
Београд 

Начелник 
Управе за фармацеутску службу 

и медицинско снабдевање, 
т г . ph. Венцеслав Павлов, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Уредбе о обезбеђењи-
ма за плаћање обавеза по уговорима између кори-
сника друштвене имовине, објављеном у „Службе-
ном листу ФНРЈ", бр. 53 '61, на српском језику, 
поткрала следећа грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ОБЕЗБЕЂЕЊИМА ЗА ПЛАЋАЊЕ 
ОБАВЕЗА ПО УГОВОРИМА ИЗМЕЂУ КОРИСНИ-

КА ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ 

У члану 12. став 1. тачка 1. уместо речи: „робе 
или извршења услуге са корисницима друштве-" 

треба да стоје речи: „робе односно извршене услуге 
за чију правилност". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 10. јануара 
1962. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о давању регреса 
пољопривредним п р о и з в о ђ а ч е м организацијама за 
делимично покриће трошкова превоза кабасте сточ-
н у хране, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 53/61, поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПОЉОПРИВРЕД-
НИМ ПРОИЗВОЂАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ДЕЛИМИЧНО ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

КАБАСТЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ 
У тачки 4. уместо броја: „1961." треба да стоји 

број: „1962.". 
Из Савезног извршног већа, Београд, 12. јануара 

1962. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту'Правилника за извршење 
Уредбе о завршним рачунима привредних органи-
зација за 1961. годину, објављеном у „Службеном 
листу ФНРЈ", бр. 51/61, поткрала ниже наведена гре-
шка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О ЗАВР-
ШНИМ РАЧУНИМА ПРИВРЕДНИ"' ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗА 1961. ГОДИНУ 
У члану 47. став 5. уместо речи: „до рока за 

подношење" треба да стоји: „у току прегледа". 
Из савезног Државног секретаријата за послове 

финансија, Београд, 26. јануара 1962. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Упутства за вођење еви-
денције о имовини којом управљају државни ор-
гани, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
50/61, поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
УПУТСТВА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИМО-
ВИНИ КОЈОМ УПРАВЉАЈУ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

У 'обрасцу ЕИ-1, који чини саставни део Упут-
ства за вођење евиденције о имовини којом упоав-
љају државни органи, уместо речи: „(формат 250 X 
353 мм)" треба да стоје речи: („формат 353 X 
250 мм)". 

Из савезног Државног секретаоијата за послове 
финансија, Београд.. 9 јануара 1962. године 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

ка 4. Уставног закона, а на предлог државног секре-
тара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ ПО-
СЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА Ф Н Р Ј 
У ХОНДУРАСУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ^ В А Н Р Е Д -
НОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИ-

СТРА Ф Н Р Ј У ХОНДУРАСУ 
I 

Опозива се 
Далибор Солдатић са дужности изванредног по-

сланика и опуномоћеног министра Ф Н Р Ј у Хонду-
расу. 



Страна 114 — Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ, 

II 
Поставља се 
Густав Влахов, изванредни и опуномоћени ам-

басадор ФНРЈ у Мексику за изванредног посланика 
и опуномоћеног министра ФНРЈ у Хондурасу са се-
диштем у Мексико-сиги-у. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У. бр. 2 

27. јануара 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник Републике на основу члана 71. тач-
ка 4. Уставног закона, а на предлог државног секре-
тара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ ПО-
СЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ 
У КОСТАРИКИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕД-
НО! ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИ-

СТРА ФНРЈ У КОСТАРИКИ 
I 

Опозива се 
Далибор Солдатић са дужности изванредног по-

сланика и опуномоћеног министра ФНРЈ у Коста-
рики. 

II 
Поставља се 
Густав Влахов, изванредни и опуномоћени амба-

садор ФНРЈ у Мексику за изванредног посланика и 
опуномоћеног министра ФНРЈ у Костарики са се-
диштем у Мексико-сити-у. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 3 
27. јануара 1962. године 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

46. Уредба о уређењу имовинских односа на-
сталих услед ликвидације права и обавеза 
југословенских држављана на основу Спо-
разума између Федеративне Народне Ре-
публике Југославије и Краљевине Грчке о 
регулисању узајамних старих потражива-
ња и дуговања — — — — — — — 105 

47. Уредба о н а с а ђ и в а њ у ученика у привреди 105 
48. Уредба о изменама Уредбе о државним 

матери јадним резервама — — — — — 106 
49. Уредба о изменама Уредбе о угоститељ-

ским предузећима и радњама — — — 106 
50. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 

порезу на промет — — — — — — 108 
51. Уредба о изменама и допунама Тарифе по-

реза на промет — — — — — — — 108 

Среда, 7. фебруар 1962. 

Страна 
52. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 

тргови!: ској делатности и трго винским пре-
дузећима и радњама — — — — — — 114 

53. Одлука о одређивању заменика Председни-
ку Федеративне Народне Републике Југо-
с л а в ^ е за време његове одсутности из 
земље — — — — — — — — — 114 

54. Одлука о мерама за спровођење опште кре-
дитне политике у 1962. години — — — 115 

55. Одлука о средствима која се сматрају цен-
тралним депозитима — — — — — — 117 

56. Одлука о измирењу одређених дуговања и 
потраживање привредних организација — 117 

57. Одлука о упрошћеном поступку и условима 
за одобравање кредита из средстава Оп-
штег инвестиционог фонда за изградњу 
комуникација и набавку опреме за шум-
ску производњу — — — — — — — 118 

58. Одлука о Центру за образовање руковод-
них кадрова у индустрији — — — — 118 

59. Одлука о одређивању највиших продајних 
цена за сирову кожу — — — — — — 119 

60. Одлука о измени Одлуке о образовању по-
себних резервних средстава у оквиру ре-
зервног фонда грађевинских, грађевинско-
монтажних и грађевинско-занатских пре-
дузећа за покриће ризика по гаранцијама 
квалитета изведених објеката, радова и 
услуга — — — — — — — — — — 120 

61. Правилник о оделу и ознакама професио-
налних ватрогасаца — — — — — — 120 

62. Правилник о обрачунавању и плаћању до-
приноса на ванредне приходе привредних 
организација за 1962. годину — — — — 122 

63. Правилник о завршним рачунима здрав-
ствених установа за 1961. годину — — — 125 

64. Наредба о утврђивању за 1962. годину из-
носа девиза за плаћање робе која се увози 
на основу генералне дозволе — — — — 127 

65. Наредба о допуни Наредбе о одређивању 
робе која се може извозити само на осно-
ву дозволе — — — — — — — — 127 

66. Упутство за извршење Одлуке о измире-
њу одређених дуговања и потраживање 
привредних организација — — — — — 128 

67. Решење о забрани уношења и растурања 
листа »Corriere della sera« — — — — 130 

68. Решење о ју гос ло вене ким стандардима из 
области кочнице са збијеним ваздухом за 
железничка возила — — — — — — 130 

69. Решење о југословенском стандарду из 
области заједничких елемената шинских 
возила — — — — — — — — — 130 

70. Реп/ење о допуни Решења о ју ^словенским 
стандардима из области алата за исецање 
и вучење — — — — — — — — — 131 

71. Упутство о измени Упутства о прописива-
њу и издавању лекова који имају тогсси-
команогено дејство — — — — — — 131 

Исправка Уредбе о сбезбеђењима за плаћање 
обавеза по уговорима између корисника 
друштвене имовине — — — — — — 131 

Исправка Одлуке о давању регреса пољопри-
вредним произвођачем организацијама за 
делимично покриће трошкова превоза ка-
басте сточне хране — — — — — — 131 

Исправка Правилника за извршење Уредбе о 
завршним рачунима привредних органи-
зација за 1961. годину — — — — — 131 

Исправка Упутства за вођење евиденције о 
имовини којом управљају државни органи 131 

Издавач: Новинска установа .Службена лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Малка в. Попгг. фах 
— Директор • одговорна уредних Љубодраг Ђурић, Улица Крал>евића Марка бр. — 

Штампа Београдски графички завод. Београд 


