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308. 
На. основу члана 14. став 1. Закона о порезу на 

лични приход грађана („Службени лист ФНРЈ4 ', бр. 
24/60), члана 198. Закона о буџетима и финансирању 
самосталних установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/59, 23/61 и 52/61) и члана 79. Уредбе о порезу 
на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/61), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ИСПЛАЋИВАЊА ПРИХОДА КОЈЕ 
ГРАЂАНИ ОСТВАРУЈУ ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

И ДРУШТВЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
1. Грађани који од државних органа и друштве-

них правних лица остварују приходе за испоручену 
робу или извршене услуге, приходе од ауторских 
права или друге приходе, дужни су код комуналне 
банке отворити ј§ш|^Јзачун,| преко кога ће им се 
вршити исплата тих прихода. 

Жиро-рачун по ставу 1. ове тачке грађанин је 
дужан отворити код комуналне банке надлежне по 
његовом пребивалишту. 

Комунална банка може једном грађанину отво-
рити само један жиро-рачун. 

Грађани који остварују само приходе из редов-
ног (сталног) радног односа или само приходе у 
виду пензија или инвалиднина нису дужни отво-
рити жиро-рачун. 

2. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија прописаће које су категорије грађана, 
са којим приходима, под којим условима и У ком 
року дужне отворити жиро-рачун по тачки 1. ове 
одлуке. 

Савезни Државни секретаријат за послове ф и -
нансија може прописати постепено отварање жиро-
рачуна за поједине категорије грађана, зависно од 
могућности комуналних банака. 

3. Грађанима који су дужни отворити жиро-
рачун државни органи и друштвена правна лица 
исплаћиваће приходе по којима је прописана оба-
веза отварања жиро-рачуна само у корист тих 
жиро-рачуна. 

Грађанима који нису дужни отворити жиро-
рачу&, државни органи и друштвена правна лица 
исплаћиваће приходе непосредно само ако грађани 
на исплатном документу писмено изјаве да нису 
дужни отворити жиротрачун. Ова одредба не од-
носи се на државне органе и друштвена правна 
лица за исплате које они врше грађанима који су 
са њима у редовном радном односу односно којима 
они исплаћују пензије или инвалидним. 

Ако се пребивалиште грађанина не налази у 
седишту исплатиоца прихода, изјава из става 2. ове 
тачке може се дати или на исплатном документу 
или посебним писменом. 

4. Изузетно, од дана ступања на снагу ове од-
луке до дана отварања жиро-рачуна, државни ор-
гани и друштвена правна лица дужни су о изврше-
ним исплатама грађанима који су обавезни отво-
рити жиро-рачун, а који су у редовном радном од-

носу са другим државним органима или друштве-
ним правним лицима, обавештавати државни орган 
односно друштвено правно лице са којим је такав 
грађанин у редовном радном односу. 

У периоду из става 1. ове тачке, државни ор-
гани и друштвена правна лица дужни су о свим 
извршеним исплатама грађанима који нису у ре-
довном радном односу код државних органа или 
друштвених правних лица, а који су дужни да 
отворе жиро-рачун, обавештавати орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове ф и -
нансија према месту пребивања тих грађана. 

Савезни Државни секретаријат за послове ф и -
нансија прописаће рокове и начин обавештавања о 
извршеним исплатама по ставу 1. ове тачке,^ начин 
евидентирања тих извештаја, као и врсте и износе 
прихода о чијим исплатама не треба достављати 
обавештење. 

5. Новчаном казном до 100.000 динара казниће 
се за прекршај грађанин који је дужан отворити 
жиро-рачун, ако не отвори жиро-рачун или то не 
учини у прописаном року, односно грађанин који 
на исплатном документу или на посебном писмену 
да нетачну изјаву (тачка 3. ст. 2. и 3). 

6. Новчаном казном до 500.000 динара казниће 
се за прекршај комунална банка која, противно 
прописима донетим на основу тачке 2. ове одлуке, 
не отвори у одређеном року жиро-рачун грађанину 
коме је дужна тај рачун отворити, која отвори 
жиро-рачун грађанину по чијем пребивалишту није 
надлежна (тачка 1. став 2) или која једном гра-
ђанину отвори више жиро-рачуна (тачка 1 став 3). 

7. Новчаном казном до 1,000.000 динара казниће 
се за прекршај друштвено правно лице које изврши 
непосредну исплату прихода грађанину без његове 
изјаве да није дужан отворити жиро-рачун (тачка 
3. ст. 2. и 3). 

За радњу из става 1. ове тачке казниће се за 
прекршај и одговорно лице у друштвеном правном 
лицу новчаном казном до 100.000 динара. 

За радњу из става 1. ове тачке казниће се за 
прекршај и одговорно лице у државном органу 
новчаном казном до 100.000 динара. 

8. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија доноси, по потреби, ближе прописе за 
спровођење ове одлуке. 

9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о начину евидентирања прихода 
подложних порезу на лични приход грађана и о 
посебном начину подношења пореских пријава за 
разоез овог пореза („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/59). 

10. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 118 
21. маја 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседниќ, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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309. 

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

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОБРА-
ЧУ НАВ АЊУ И ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА НА ВАН-
РЕДНЕ ПРИХОДЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА 1962. ГОДИНУ 

Члан 1. 
У Правилнику о обрачунавању и плаћању до-

приноса на ванредне приходе привредних органи-
зација за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
6/62) у члану 6. после става 1. додаје се нови став 
2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, под укупним 
основним и обртним средствима којима пословна 
банка располаже у 1962. години, у смислу члана 3. 
став 1. тачка 2. овог правилника, подразумева се 
збир укупних средстава пословног фонда пословне 
банке и средстава само оних кредита који послов-
ној банци служе за улагања у сопствена основна и 
обртна средства, а не и средства која јој служе за 
кредитирање у смислу члана 19. Закона о кредит-
ним и другим банкарским пословима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 10/61)." 

У досадашњим ст. 2. и 3. који постају ст. 3. и 4. 
речи: „средства из става 1. овог члана" замењују се 
речима: „средства из ст. 1. и 2. овог члана". 

Досадашњи схав 4. постаје став 5. 

Члан 2. 
Одредбе члана 1. овог правилника примењују 

се, у смислу члана 10. став 1. Закона о доприносу 
на ванредне приходе привредних организација за 
1962. годину, и на завршне рачуне за 1961. годину. 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 12-13317/1 

28. маја 1962. године 
Београд 

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

310, 

На" основу тач. 2. и 4. став 3. и тачке 8. Одлуке 
о начину исплаћиван^ прихода које грађани оства-
рују од државних органа и друштвених правних 
лица („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/62), савезни 
Државни секретаријат за послове финансија из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА И РОКОВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ 

ЖИРО-РАЧУНА ГРАЂАНА КОЈИ ОСТВАРУЈУ 
ПРИХОДЕ ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ДРУШТВЕ-

НИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
Ду Грађани који од државних органа и дру-

штвених правних лица (установа, привредних ор-
ганизација, стамбених заједница, кућних савета и 
других организација са средствима у друштвеној 
својини) остварују приходе, дужни су отворити 
жиро-рачун код комуналне банке надлежне по њи-
ховом пребивалишту, и то: 

1) грађани који од државних органа и друштве-
них правних лица остварују приходе од тековин-
ске делатности (занатске делатности, самосталне 
професионалне делатности и сваке друге" делатно-
сти која се врши у циљу зараде), на које приходе 
се разрез пореза на доходак врши према годишњој 
пореској основици (чл. 61, 70. и 71. Уредбе о порезу 
на доходак — „Службени лист ФНРЈ", бр. 22/61 и 
53/61); 

Ф 2) грађани који од државних органа и друштве-
них п р а в ј д а ц ш ц а остварују приходе од ауторских 
права, /допунској? и хонорарног рада и друге при-
ходе. 

2. Грађани наведени у тачки 1. под 1 ове на-
редбе дужни су отворити жиро-рачун без обзира 
на висину прихода које остварују од државних ор-
гана и друштвених правних лица. -

, О Грађани наведени у тачки 1. под 2 ове наредбе 
дужни су отворити жиро-рачун само ако од, једног 
државног органа или друштвеног правног лица о-
стваре по једном основу приход већи од 10.000 ди-
нара, или ако у једној календарско] години оства-
ре по основима наведеним у тачки 1. под 2 ове на-
редбе на име прихода од једног државног органа 
или друштвеног правног лица више од 30.000 ди-
нара, односно од више државних органа или дру-
штвених правних лица — више од 100.000 динара. 

Под приходом оствареним по једном основу у 
смислу одредаба ове наредбе сматрале нарочито: у 
погледу примања из допунског или хонорарног ра-
да — износ примања за рад извршен у току једног 
календарског месеца; у погледу прихода од аутор-
ских права — износ прихода остварен за један рад 
или за више радова (на пример, чланака) објав-
љених у једном броју часописа односно дневног 
листа. 

3. Нису дужни да отворе жиро-рачун по одред-
бама ове наредбе: 

1) грађани који остварују приходе од државног 
органа или друштвеног правног лица са којим су 
у редовном (сталном) радном односу, без обзира по 
ком основу остварују приходе од тог исплатиоца, 
ако не остварују приходе од другог државног ор-
гана или друштвеног правног лица; 

2) грађани који остварују приходе од државног 
органа или друштвеног правног лица са којим су 
у привременом радном односу заснованом по од-
редбама чл. 160. до 165. Закона о радним односима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61) и по пропи-
сима донетим за извршење тих одредаба (повреме-
ни рад у пољопривредним делатностима; одређени 
послови код сервиса за помоћ домаћинствима и 
стамбеним заједницама; послови повременог чи-
шћења и спремања стамбених просторија и сл.); 

3) грађани који поред прихода из редовног рад-
ног односа остварују и приходе по основу социјал-
ног осигурања (пензија, инвалиднина и др.), ако не 
остварују и приходе од другог државног органа и 
друштвеног правног лица; 

4) грађани који, поред прихода по основу со-
цијалног осигурања (пензија, инвалиднина и др.), 
личним радом остварују приходе само од једног др-
жавног органа или друштвеног правног лица са 
којим нису у редовном радном односу; 

5) грађани — порески обвезници пореза на до-
ходак који остварују друге приходе на које се пла-
ћа порез на доходак, осим прихода наведених у 
тачки 1. под 1. ове наредбе. 

4. Грађанима наведеним у тач. 1. и 2. ове на-
редбе државни органи и друштвена правна лица 
исплаћиваће преко жиро-рачуна све приходе, о-
сим прихода наведених у тачки 3. ове наредбе. 

При исплати прихода остварених из допунског 
или привременог радног односа или од хонорарног 
рада, као и при исплати прихода остварених по 
основу ауторског права и по основу патената и 
техничких унапређења, исплатилац тих прихода 
извршиће исплату у корист жиро-рачуна примаоца 
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по одбитку, по важећим прописима, доприноса бу-
џетима и других доприноса који се плаћају из ли-
чних доходака из радног односа односно по одбит-
ку rropfytfl Hfl гриходр од ауторског права који се 
пла£а на приходе остварене по основу ауторског 
права односно по основу патената и техничких у-
напређења. 

5. Грађани који су дужни по одредбама ове на-
редбе да отворе жиро-рачун, поднеће комуналној 
банци пријаву за отварање жиро-рачуна у року од 
8 дана од дана кад остваре приходе по основима 
по којима су дужни отворити жиро-рачун. 

По пријавама грађана из тачке 1. ове наредбе 
поднетим у смислу става 1. ове тачке комунална 
банка је дужна отворити жиро-рачун у року од 8 
дана од дана пријема пријаве. 

Изузетно од става 2. ове тачке, ако банка не 
може због великог , броја захтева за отварање жи-
ро-рачуна примљених у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове наредбе, да отвори жиро-
рачуне по тим захтевима у року предвиђеном у 
ставу 2. ове тачке, отвориће их најдоцније у року 
од 40 дана од дана ступања на снагу ове наредбе 

^6/ По истеку рокова из ст. 2. и 3. тачке 5. ове 
наредбе државни органи и друштвена правна лица 
исплаћиваће грађанима само преко жиро-рачуна 
приходе које они остваре по основима наведеним 
у тачки 1. ове наредбе, по којима су дужни отво-
рити жиро-рачун. 

Ако су грађани из тачке 1. ове наредбе отво-
рили жиро-рачун пре истека рока из ст. 2. и 3. та-
чке 5. ове наредбе, државни органи и друштвена 
правна лица исплаћиваће им приходе, по основима 
по којима су дужни отворити жиро-рачун. само 
преко њихових жиро-рачуна. 

7. Државни органи и друштвена правна лица 
поступаће по одредбама тачке 4. Одлуке о начину 
исплаћивања прихода које грађани остварују од 
државних органа и друштвених правних лица, при 
исплаћиван^ прихода по основима по којима су 
односни грађани дужни отворити жиро-рачун, у 
периоду од дана ступања на снагу ове наредбе ло 
дана отварања жиро-рачуна, а најдоцније до роко-
ва одређених у тачки 5. ове наредбе. 

Орган управе општинског народног одбора на-
длежан за послове финансија коме се, у смислу 
прописа наведеног у ставу 1. ове тачке, доставља 
извештај о исплаћеним приходима грађанима из 
тачке 1. под 1 ове наредбе, евидентираће те при-
ходе на начин одређен Наредбом о наплати пореза 
и других прихода приликом исплате рачуна гра-
ђанима („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58, 22/59 
и 44/60). 

Државни органи и друштвена правна лица ко-
јима се у смислу прописа наведеног у ставу 1. ове 
тачке доставља извештај о исплаћеним приходима 
грађанима који су код њих у редовном (сталном) 
радном односу, евидентираће те приходе према по-
јединим примаоцима и по истеку године достављаће 
извештај о тим приходима органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове фи-
нансија, и то према месту пребивања тих грађана. 

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

Бр. 13-13582/1 
29 маја 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

З И . 

На основу члана 12. Закона о савезним орга-
нима управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/60) и члана 199. Закона о буџетима и финанси-
рању самосталних установа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/59, 23/61 и 52/61), савезни Државни секре-
таријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УПЛАЋИВАЊУ ПОЈЕ-
ДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА БУЏЕТА И ФОНДОВА 

НА РАЧУНЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 
1. У Наредби о уплаћивању појединих врста 

прихода буџета и фондова на рачуне код Народне 
банке („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61, 28/61 и 
5/62) у тачки I одредба под 1 у тексту под 17 после 
речи: „угоститељству" зарез и речи: „осим природ-
ног вина (напомена 2 уз тар. бр. 100 дела II и тар. 
бр. 5 дела IV Тарифе пореза на промет)" бришу се. 

2. Приходи од пореза на промет природног вина 
који су наплаћени после 7. фебруара 19*62. године 
књиже се на рачун бр. 329896 (тачка I одредба под 
1. текст псд 17 Наредбе о уплаћиван^ појединих 
врста прихода буџета и фондова на рачуне код На-
родне банке). 

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

Бр. 12-11617/1 
24. маја 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

ti 

На основу чл. 24. и 88. Закона o државној упра-
ви („Службени лист ФНРЈ", бр. 13 56 и 44/57), са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О НА-
ПЛАТИ ПОРЕЗА И ДРУГИХ ПРИХОДА ПРИЛИ-

КОМ ИСПЛАТЕ РАЧУНА ГРАЂАНИМА 
1. У Наредби о наплати пореза и других при-

хода приликом исплате рачуна грађанима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 15/58, 22/59 и 44/60) у тачки 
IV ст. 5. и 6. бришу се, а досадашњи став 7. постаје 
став 5. 

После става 5. додаје се пет нових ставова, који 
гласе: 

„За пореске обвезнике који су према тачки 1. 
под 1 Наредбе о условима и роковима за отварање 
жиро-рачуна грађана који остварују приходе од 
државних органа и друштвених правних лица 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 23/62) дужни отворити 
жиро-рачун код комуналне банке, као и за пореске 
обвезнике из тачке I ове наредбе који нису дужни 
да отворе жиро-рачун, орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове финансија ће 
у одговарајућим колонама налога навести само оне 
податке о порезу и другим обавезама које треба 
наплатити, а који се односе на прве односно на дру-
ге пореске обвезнике. 

Порески обвезник обавезан на отварање жиро-
рачуна, дужан је да на основу предњег налога ор« 
гана управе општинског народног одбора надлежног 
за послове финансија сачини вирманске налоге за 
банку, којим ће наредити да банка са његовог ж и -
ро-рачуна уплати износе дужног пореза означене у 
налогу v корист одговарајућих рачуна код банке. 
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Регистровани рачун заједно са вирманскион* на-
лозима за банку, порески обвезник је дужан одмах 
после регистровање рачуна, а најдоцније у року од 
три дана, предати исплатиоцу рачуна, који ће свој 
налог за исплату бруто износа примања по рачуну 
у корист жиро-рачуна пореског обвезника и вир-
манон е налоге пореског обвезника по ставу 7. ове 
тачке, чију тачност према налогу органа управе оп-
штинског народног одбора надлежног за послове 
финансија мора проверити исплатилац рачуна, до-
стаѕвити банди код које се води жиро-рачун испла-
тиоца рачуна. 

У случајевима у којима је орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове 
финансија на рачуну назначио да порески обве-
зник не дугује порез нити друге обавезе, исплатилац 
рачуна је дужан приликом достављања налога бан-
ди ради исплате, о томе писмено известити банку. 

За пореске обвезнике који нису дужни да отворе 
жиро-рачун, обуставу пореза по налогу органа у-
лраве општинског народног одбора надлежног за 
послове финансија вршиће исплатил ац рачуна, који 
је дужан у року од седам дана од дана обуставе 
уплатити обустављене износе на одговарајуће ра-
чуне код банке. Ако се у овом року не изврши 
уплата, орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија ће дати налог дан-
ци да обустављени а неуплаћени износ наплати из 
расположивих средстава на жиро-рачуну исплати-
оца у корист одговарајућих прихода, што не осло-
бођава службеника одговорности из тачке став 1. 
под 3 ове наредбе." 

2. Тачка VI брише се. 
3. У тачки VIII став 1. под 7 после речи: „извр-

шене услуге" додају се речи: „од стране пореских 
обвезника који нису дужни да отворе жиро-рачун". 

4. У свим тачкама ове наредбе речи: „општин-
ска управа прихода" замењују се речима: „орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија", а речи: „среска управа прихо-
да" речима: „орган управе среског народног одбора 
надлежан за послове финансија" — у одговарајућем 
падежу. 

5. За пореске обвезнике који су дужни да отво-
ре жиро-рачун, ова наредба примењива^ се по 
отварању жиро-рачуна у смислу тач. 5. и 6. Наред-
бе о условима и роковима за отварање жиро-рачуна 
грађана који остварују приходе од државних органа 
и друштвених правних лица. 

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

Бр. 13—13583/1 
29. маја 1962. године 

Београд 

Замењује државног секретара 
за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, е p. 

313. 

На основу члана 35. став 1. под 1. Уредбе о 
спољнотрговинском пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 47/59, 52/59, 26/60 и 51/61), савезни Др-
жавни секретаријат за сползну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ У£ОЗА 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ГРАЂАНА 

1. У Наредби о регулисању увоза моторних во-
зила од стране грађана („Службени лист, ФНРЈ", 
бр. 18/62) у тачки 2. одредба под 1) мења се и гласи: 

„1) грађани који су ослобођени од плаћања ца-
рине по члану 13. тач. 5. и 17. Уредбе о Привремено] 
општој царинској тарифи („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 4/62 и 21/62), под условима прописаним у тој 
уредби.11 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи* 
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3035 
4. јуна 1962. године 

Београд 

Државни секретар 
за спољну трговину, 

Сергеј Крајгер, с. р. 

314. 

На основу члана 29. став 3. Закона о ју ^ с л о -
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТАНДАРДИМА ЗА ДРВЕНУ АМБАЛАЖУ И РЕ-
ШЕЊА О ДОНОШЕЊУ ЈУГОСЛОВЕНСГПХ СТАН-
ДАРДА ЗА ДРВЕНУ АМБАЛАЖУ ЗА ВОЋЕ И 

ПОВРЋЕ 

1. У југосл ов енском стандарду Амбалажа од др-
вета. Мала отворена плитка летварица — JUS D. 
F1.020 издање 1959, који је донет Решењем о југо-
словенским стандардима за дрвену амбалажу („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 21/59), у тачки 3. Материјал 
и израда, тачка 3.1 мења се и гласи: 
„3.1 Делови летварица израђују се од јелове, смр-

чеве, тополове и букове резане грађе. 
Грађа мора да буде здрава, светле (беле) боје, 
тежине до 480 кр по 1 ш3 за јеловину и смрче-
вину, до 430 кр за тополовину, а до 700 кр за 
буковину." 

2. У југословен^ом стандарду Амбалажа од др-
вета. Средња отворена плитка летварица — JUS D. 
F1.021 издање 1959, који је донет решењем из тачке 
1. овог решења, у тачки 2. Облик и димензије, у 
тачки 2.3 последња три реда мењају се и гласе: 

„Тежина летварице висине 102 mm, од јеловине 
и смрчевине око 0,67 кр, од тополовине око> 
0,60 кр, а од буковине око 0,98 кр, 
Тежина летварице висине 112 mm, од јеловине 
и смрчевине око 0,77 кр, од тополовине око 0,69 
кр, а од буковине око 1,12 кр. 
Тежина летварице васине 132 mm, од је ловине 
и смрчевине око 0,87 кр, од тополовине око 0,7в 
кр, а од буковине око 1,27 кр." 
У тачки 3. Материјал и израда, тачка 3.1 мења 

се и гласи: 
„3.1 Делови летварица израђују се од јелове, смр-

чеве, тополове и букове резане грађе. 
Грађа мора бити здрава, светле (беле) боје, те-
жине до 480 кр по 1 т 3 за јеловину и смрне-
вину. до 430 кр за тополовину, а до 700 кр за 
буковину." 

3. У југословенско^ стандарду Отворена плитка 
летварица — Повратна амбалажа — JUS D.F1.036, 
који је донет Решењем о доношењу ју гос лов епских 
стандарда за дрвену амбалажу за воће и поврће 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/54), тачка 3. Мате-
ријал мења се и гласи: 

Среда, 6. Јун 1962. 
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,3 Материјал 
Елементи ове летварице израђују се од јелове, 
смр-чеве, тололове и букове резане грађе. Грађа 
мора бити здрава, тежине до 480 kg по 1 m8 за 
је ловину и смрчевину, до 430 kg за топо ловину, 
а до 700 kg за буковину." 

4. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-3507/1 
28. маја 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословекског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

315. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФРНЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТАНДАРДИМА ЗА СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, 

СУНЦОКРЕТОВО СЕМЕ И МЕД 

1. Допуњују се следећи југословенски стан-
дарди: 

јагода — — — — — — — JUS Е.В2.051 
малина — — — — — — — JUS Е.В2.053 
купина — — — — — — — JUS Е.В2.054 

донети Решењем о југословенските стандардима за 
свеже воће и поврће, сунцокретово семе и мед 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 50/55) утолико што се 
плодови јагода, малина и купина могу, поред пако-
вања на начин наведен у тим стандардима, пако-
вати и у амбалажу предвиђену по југословенским 
стандардима: 

Амбалажа од дрвета. Мала отво-
рена плитка летварица — — — — JUS D.F1.020 

издање 1959 
Амбалажа од дрвета. Средња от-

ворена плитка летварида — — — JUS D.F1.021 
издање 1959 

Амбалажа од дрвета. Велика от-
ворена плитка летварица — — — JUS D.F1.022 

издање 1959 
донетим Решењем о ј у гос лов епским стандардима за 

g дрвену амбалажу („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/50), 
као и по ју гос ловенском стандарду: 

Бачва за пулпу и воће — — — JUS D.F3.020 
донетом ^Решењем о доношењу југословенска стан-
дарда за дрвену амбалажу за воће и поврће („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/54). 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а важиће само 
за сезону извоза у 1962. години. 

Бр. 07-3516 
30. маја 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословеиског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

316. 

На основу тачке 13. Упутства о спровођењу на-
чела и општих мерила за расподелу чистог прихода 
у правилницима привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/62), Савезна комисија за 
спровођење прописа о расподели чистог прихода 
привредних организација и установа прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ НАЧЕЛА И ОПШТИХ МЕРИЛА ЗА 
РАСПОДЕЛУ ЧИСТОГ ПРИХОДА У ПРАВИЛНИ-
ЦИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА УНУТРА-

ШЊЕ ТРГОВИНЕ 

1. Упутство о спровођењу начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у прави лницима 
привредних организација (у даљем тексту: Упут-
ство) примењује се на привредне организације уну-
трашње трговине, уз одступања предвиђена овим 
упутством. 

Као привредне организације унутрашње трго-
вине, у смислу овог упутства, сматрају се трговин-
ске организације из гране трговине на велико и 
гране трговине на мало. 

2. Пре утврђивања односа у расподели чистог 
прихода трговинска организација утврђује део чи-
стог прихода који је остварила због неоправданог 
повећања разлике у цени, повећања ванредних при-
хода (вишкови на роби и материјалу и сл.) и про-
мене инструшената расподеле дохотка у текућој го-
дини. 

Под неоправданим повећањем разлике у цени 
подразумева се свако повећање разлике у цени у 
текућој години у односу на претходну годину, осим 
доказаног повећања разлике у цени насталог на-
бавком робе по нижим ценама односно под повољ-
нијим условима (на пример,'ка са-ппшнто и сл.) које 
је остварено заслугом радног колектива. 

Од дела чистог прихода утврђеног у смислу 
става 1. ове тачке одбија се износ повећања тро-
шкова трговинске организације до којих је дошло 
независно од утицаја радног колектива (повећање 
закупнине пословних просторија, пореза на промет 
и др.). Овакво повећање трошкова трговинска орга-
низација треба да образложи и докаже у докумен-
т а ц и и из тачке 16. Упутства. 

Део чистог прихода који није резултат залагања 
и заслуге радног колектива привредна организа-
ција уноси, по правилу, у целини v свој пословни 
фонд. 

3. На чист приход који остаје после издвајања 
у пословни фонд, у смислу тачке 2. овог упутства, 
трговинска организација примењује образац из тач-
ке 8. Упутства и упоређује резултате и односе у 
расподели за годину за коју се врши расподела са 
резултатима и односима које је остварила у прет-
ходној години, односно у две или више претходних 
родина ако претходна година вије била нормална 
по оствареним резултатима и условима привређи-
вања. 

4. У правилнику о расподели чистог прихода 
свака трговинска организација утврђује величину 
фактора k којим, при остварењу повољнијих ре-
зултата у текућој години, обезбеђује већу стопу по-
раста издвајања у свој пословни фонд од стопе по-
раста личних доходака. 

Под оствареним повољнијим резултатима у те-
кућој години у односу на претходну годину или 
други базни период подразумева се остварење веће 
стопе пораста чистог прихода по раднику, по издва-
јању д£ла чистог прихода из тачке 2. овог упутства, 
у односу на стопу пораста средстава по раднику. 

5. Ако би трговинска организација због повећа-
них улагања у поједина основна средства која не-
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посредно не доприносе повећању чистог прихода у 
сразмери са повећањем тих средстава требало да 
издвоји из чистог прихода за фондове толико да 
лични дохоци по издвајању средстава за фондове 
це би били сразмерни залагању радника и њиховој 
заслузи за постигнуте резултате, она може одсту-
пити од тако добивених односа под условом да так-
ва одступања образложи и документује. 

6. Ако трговинска организација у претходној 
години није уопште или није у довољној мери из-
двајала у фонд заједничке потрошње због тога што 
није имала довољно средстава намењених за фон-
дове или што је знатније издвајала у свој послов-
ни фонд, може у текућој години из средстава за 
фондове издвајати у фонд заједничке потрошње, 
по правилу, највише до износа који одговара из-
двајањима у тај фонд извршеним по једном радни-
ку од стране других трговинеких организација исте 
групе на подручју исте општине односно среза у 
смислу одредаба тачке 15. Упутства. 

7. Привредне организације унутрашње трговине 
не попуњавају рубрике „по ценама из претходног 
(базног) периода" у табелама 1, 5 и 9 Упутства о 
документации коју састављају привредне органи-
зације у вези са расподелом чистог прихода („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 19/62), и то за податке који 
се односе на укупан приход, утрошена средства и 
нето продукт. У табелу 5 у колону 4. под бројем 
6.1.6.2 уноси се износ оствареног чистог прихода 
који остаје по одбитку дела чистог прихода који се 
не сматра резултатом залагања радног колектива и 
који се у смислу тачке 2. овог упутства у целини 
уноси у пословни фонд. 

Поред документације која се подноси у смислу 
упутства из става 1. ове тачке, привредне организа-
ције унутрашње трговине подносе и податке иска-
зане у табели 5 УТ, која је одштампана уз ово 
упутство и чини његов саставни део. 

8. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове привреде, приликом одређи-
вања рока у смислу тачке 26. Упутства водиће ра-
чуна о радњама које привредна организација треба 
да изврши у вези са усклађивањем односа у распо-
дели по одредбама Упутства. 

9. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-1406/1 
29. маја 1962. године 

Београд 
Председник, 

Љупчо Арсов, е. p. 

Табела 5 УТ 
УТВРЂИВАЊЕ ДЕЛА ЧИСТОГ ПРИХОДА КОЈИ 
СЕ НЕ МОЖЕ ПРИПИСАТИ У ЗАСЛУГУ РАДНОМ 
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1 2 3 4 5 

1.1 

1.1.1 
1.1.2 
1.2 

1.2.1 
1 . 2 2 

Реализација трговинске робе 
(ред. бр. 56 и 57 обрасца бр. 
14 уз завршни рачун за 1961. 
годину) 

— на мало 
— на велико 

Набавна вредност реализо-
вана трговинске робе 
од тога: 

— на мало 
— на велико 

1.3 Остварена разлика у цени — 
износ под бројем 1.1 умањен 
за износ под бројем 1.2 
од тога: 

1.3.1 — на мало — износ под 
бројем 1.1.1 умањен за 
износ под бројем 1.2.1 

1.3.2 — на велико — износ под 
бројем 1.1.2 умањен за 
износ под бројем 1.2.2 

1.4 Процент остварене разлике у 
цени — износ под бројем 1.3 
помножен са 100 и добивени 
производ подељен износом 
под бројем 1.1 
од тога: 

1.4.1 — на мало — износ под 
бројем 1.3.1 помножен 
са 100 и добивени про-
извод подељен износом 
под бројем 1.1.1 

1.4.2 — на велико — износ под 
бројем 1.3.2 помножен са 
10Q и добивени производ 
подељен износом под 
бројем 1.1.2 

1.5 Разлика између процента ра-
злике у цени — износ под 
бројем 1.4 колоне 4. умањен 
за износ под бројем 1.4 ко-
лоне 3. х 
од тога: 

1.5.1 — на мало — износ под 
бројем 1.4.1 колоне 4. 
умањен за износ под 
бројем 1.4.1 колоне 3. х 

1.5.2 — на велико — износ под 
бројем 1.4.2 колоне 4. у-
мањен за износ под бро-
јем 1.4.2 колоне 3. х 

1.6 Повећање разлике у цени — 
износ под бројем 1.5 колоне 
4. помножен износом под 
бројем 1.1 колоне 4. и поде-
љен оа 100 х 

од тога: 
1.6.1 — на мало — износ под 

бројем 1.5.1 колоне 4. 
помножен износом под 
бројем 1.1.1 колоне 4. и 
подељен са 100 х 

1.6.2 — на велико — износ под 
бројем 1.5.2 колоне 4. 
помножен износом под 
бројем 1.1.2 колоне 4. и 
подељен са 100 х 

1.7 Неоправдано повећање ван-
редних прихода (вишкови на 
роби и сл.) х 

1.8 Износ под бројем 1.6 увећан 
за износ под бројем 1.7 х 

1.9 Разлика у цени настала као 
резултат набавке под повољ-
нијим условима (тачка 2. став 
1'. овог упутства) х 
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1.10 Повећање трошкова до којих 
је дошло независно и без 
утицаја колектива (тачка 2. 
став 3, овог упутства) х х 

1.11 Износ под бројем 1.8 умањен 
за износ под бројем 1 9 и 1.10 х х 

1.12 Одговарајући део доприноса 
из дохотка и чистог прихода 
на износ под бројем 1.11 х х 

1.13 Износ под бројем 1.11 ума-
њен за износ под бројем 1.12 х х 

1.14 Повољније дејство доприноса 
из дохотка и чистог прихода 
у текућем периоду у односу 
на претходни (базни) период х х 

1.15 Износ чистог прихода који 
није резултат залагања рад- . 
ног колектива — износ под 
бројем 1.13 увећан за износ 
под бројем 1.14 х х 

1.16 Разлика износа под бројем 
6.1.6.1 колоне 4. табеле 5 
Упутства о документации 
коју састављају привредне 
организације у вези са рас-
поделом чистог прихода, у-
мањена за износ под бројем 
1.15 х х 

Напомене уз табелу 5 УТ 
Под бројем 1.9 уносе се сви износи произишли 

из бољих услова набавке које трговинска органи-
зација утврди анализом разлике у цени, а које из-
носе може и да докаже. 

Под бројем 1.14 наћи разлику повољнијег деј-
ства инструмената између претходног и текућег пе-
риода, узимајући у обзир допринос из дохотка, до-
принос на ванредни приход и допринос друштвеним 
фондовима. 

Износ исказан под бројем 1.15 издваја се из чи-
стог прихода трговинске организације пре примене 
обрасца из тачке 8. Упутства. 

Износ исказан под бројем 1.16 уноси се под бро* 
јем 6.1.6.2 колоне 4. табеле 5 као чист приход из 
тачке 3. овог упутства. Према томе, у обрасцу 

Ср 
Ld = под бројем 6.2.5.1 и 6.2.5.2 у табели 5 

1 4 - х . к 
Упутства о документацији коју састављају привред-
не организације у вези са расподелом чистог при-
хода, уноси се овај износ као чист приход. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 15. од 21. априла 1962. године објављује: 

Одлуку о овлашћењу органа управљања про-
светних установа за утврђивање положај них плата; 

Одлуку о овлашћењу органа управљања уста-
нова у области културе за утврђивање положај них 
плата; 

Одлуку о овлашћењу органа управљања вете-
ран арских установа за утврђивање положај них 
плата; 

Одлуку о утврђивању броја чланова републич-
ког Савета за народно здравље и одређивању орга-

на, установа и организација које именују односно 
делегирају чланове тога Савета. 

У броју 16. од 28. априла 1962. године објављује: 
Одлуку о продужењу мандата Народне скуп-

штине Народне Републике Србије; 
Одлуку о давању сагласности за продужење 

мандата Народне скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине; 

Одлуку о давању сагласности за продужење 
мандата Народног одбора Аутономне Косовско-Ме-
тохијске Области; 

Одлуку о разрешењу и именовању једног члана 
Управног одбора Републичког друштвеног фонда за 
школство; 

Одлуку о избору и разрешењу судија; 
Одлуку о потврди одлука среских народних 

одбора о изменама и допунама статута срезова; 
Препоруку о предузиман^ мера за убрзање про-

цеса превођења шумских газдинства на статус 
шумскопривредних организација, као и за даљи 
што успешнији развој и јачање радничког само-
управљања у тим организацијама; 

Одлуку о границама износа накнаде на име тро-
шкова сахране у случају смрти осигураних лица; 

Одлуку о границама износа накнаде за трошко-
ве опскрбе и смештаја осигураних лица за време 
путовања и боравка у другом месту; 

Исправку Уредбе за извршење Закона о прав-
ном положају верских заједница. 

У броју 17. од 5. маја 1962. године објављује: 
Правилник о програму двогодишњих течајева 

за стицање звања болничара и о претходној спреми 
кандидата за пријем на течајеве. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 9. од 8. марта 1962. године 
објављују: 

Друштвени план Народне Републике Хрватске 
за 1962. годину; 

Уредбу о оснивању Завода за техничку помоћ; 
Одлуку о одређивању процената од годишњег 

задужења по којима ће се наплаћивати порез на до-
ходак у 1962. години; 

Наредбу о^ пр описивању програма општег дела 
посебног испита за признање средње односно више 
стручне спреме службеника установа у области кул-
туре; 

Наредбу о прописивању програма стручног ис-
пита службеника установа у области културе 

У броју 10. од 15. марта 1962. године објављују: 
Закон о буџету Народне Републике Хрватске 

(Релубличком буџету) за 1962. годину; 
Закон о учешћу срезова и општина у прихо-

дима оствареним из заједличких извора прихода 
Народне Републике Хрватске; 

Закон о оснивању Банке Народне Републике 
Хрватске; 

Закон о уплаћиван^ доприноса за стамбену из-
градњу; 

Закон о фондовима за друмове; 
Закон о укидању пореза на промет дувана; 
Закон о финансијским плановима релубличких 

фондова који немр-iy посебни орган управљања; 
Одлуку о оснивању Факултета политичких на-

ука у Загребу; 
Одлуку о ослобођењу рудника каменог угља од 

уплате д£ла доприноса буџетима из личног дохотка 
радника; 

Одлуку о уступању дела доприноса за експлоа-
тацију рудног блага Инвестиционо** фонду општине 
Дуго Село; 



Страна 420 — Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 6. јун 1962. 

Одлуку о расподели средстава политичкотери-
*оријалних јединица за финансирање одржавања 
реконструкције и изградње јавних друмова; 

Одлуку о оснивању Фонда за друмове Народне 
Републике Хрватске. 

У броју 11. од 22. марта 1962. године објављују: 
Закоп о здравственом осигурању пољопривред-

них произвођача (пречишћени текст); 
Решење о изменама у Решењу о именовању и 

разрешењу председника и чланова Савета за про-
свету НР Хрватске; 

Тешење о именовању и разрешењу председника 
и чланова Савета за културу НР Хрватске; 

Решење о именовању и разрешењу председника 
и чланова Савета за народно здравље НР Хрватске; 

Решење о именовању и разрешењу председника 
и чланова Савета за социјалну заштиту НР Хрват-
ске; 

Наредбу о почетку и завршетку рада основне 
школе, броју наставних радних дана у току школ-
ске године и трајању зимских и летњих празника; 

Наредбу о завршетку наставе у гимназии ама, 
^учитељским и стручним школама. 

У броју 12. од 29. марта 1962. године објављују: 
Уредбу о организацији и раду Савета за на-

учни рад НР Хрватске; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о органи-

зацији и раду Државног секретаријата за робни 
промет. 

У броју 13. од 5. априла 1962. године објављују: 
Одлуку о преносу права утврђивања положајне 

плате наставника и службеника секретаријата Уни-
верзитета, факултета, уметничких академија, висо-
ких и виших школа; 

Одлуку о преносу права утврђивања положајне 
плате службеника установа у области културе на 
органе управљања тих установа; 

Одлуку о измени Одлуке о начину спровођења 
конкурса и условима конкурса за упис у гимназије 
и стручне школе; 

Одлуку о измени Одлуке о саставу Факултет-
ског савета Хемијско-технолошког факултета у 
СПЛИТУ: 

г лење о постављењу сталних судских вештака 
код привредних судова у Народној Републици Хр-
ватској за 1962. годину. 

У броју 14. од 12. априла 1962. године нема слу-
жбеног дела. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 15. од 20. априла 1962. године 
објављује: 

Препоруку о мерама за унапређење заштите при 
раду; 

Препоруку о мерама за унапређење социјалне 
заштите; 

Уредбу о Савету за безбедност саобраћаја на 
јавним путевима; 

Уредбу о мерама за заштиту од пожара у стам-
беним и другим зградама; 

Одлуку о укидању Одлуке о хонорарно^ настави 
на вишим педагошким школама; 

Одлуку о укидању Одлуке о одређивању хо-
норара х о н о р а р о м наставшицима виших стручних 
школа; 

Одлуку о укидању Одлуке о хонорарној наста-
ви иа факултетима Универзитета у Сарајеву; 

Одлуку о одређивању броја студената који се 
могу уписати у Високу школу политичких наука у; 
Сарајеву у школској 1962/63 години; 

Одлуку о одређивању органа који ће давати 
сагласност на акте савета виших школа којима се 
одређују ближи услови за упис лица која немају 
одговарајућу школску спрему; 

Упутство за спровођење Закона о одређивању 
грађевинских рејона; 

Решење о допуни Решења о одређивању уста-
нова у којима се практично полаже посебан део 
стручног испита и практични део посебног струч-
ног испита; 

Програм општеобразовног дела испита за висо-
коквалификоване раднике; 

Исправку Решења о именовању одређеног бро-
ја чланова Скупштине Републичке заједнице оси-
гурања у Сарајеву. 

У броју 16. од 27. априла 1962. године нема слу-
жбеног дела. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 9. од 4. априла 1962. године објављује: 

Уредбу о измени и допуни Уредбе о организа-
цији и раду Државног секретаријата за унутрашње 
послове Народне Републике Македоније; 

Одлуку о допуни Одлуке о именовању пред-
седника и чланова одбора и сталних комисија Из-
вршног већа; 

Решење о постављењу директора Републичког 
завода за физичку куту ру; 

Решење о постављењу генералног директора 
Привредне банке НР Македоније. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

308. Одлука о начину исплаћиван^ прихода 
које грађани остварују од државних ор-
гана и друштвених правних лица — — 413 

30*9. Правилник о измени и допуни Правил-
ника о обрачуна-вању и плаћању допри-
носа на ванредне приходе привредних ор-
ганизација за 1962. годину — — — — 414 

310. Наредба о условима и роковима за отва-
рање жиро-рачуна грађана који оства-
рују приходе од државних органа и дру-
штвених правних лица — — — — — 414 

311. Наредба о измени Наредбе о уплаћивању 
појединих врста прихода буџета и фон-

Шдова на рачуне код Народне банке —' — 415 
Наредба о изменама и допунама^ Наредбе 
о наплати пореза и других прихода при-
ликом исплате рачуна грађанима — — 415 

313. Наредба о измени Наредбе о регулисању 
увоза моторних возила од стране грађана 416 

314. Решење о изменама Решења о југослоеен-
ским стандардима за дрвну амбалажу и 
Решења о доношењу југос ловеноких стан-
дарда за дрвну амбалажу за воће и по-
врће — — — — — — — — — 416 

315. Решење о допуни Решења о југословен-
ските стандардима за свеже воће и повр-
ће, сунцокретово семе и мед — — — 417 

316. Упутство о примени начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у пра-
вилницима привредних организација уну-
трашње трговине — — — — — — 417 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


