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52. 

На основу члана 100. Уредбе о порезу на до-
ходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56, 16/58, 6/59, 
48/59, 52/59, 12/60 и 52/60) и члана 34. став 1. За-
кона о савезним органима управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/60), савезни Државни секре-
т а р у ат за послове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ВОЂЕЊУ пословних К Њ И Г А ПОРЕСКИХ 
О Б В Е З Н И К А ПОРЕЗА НА Д О Х О Д А К ОД САМО-

СТАЛНИХ З А Н И М А Њ А И ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

Члан 1. 
Порески обвезници пореза на доходак од само-

сталних занимања и остале имовине (у даљем тек-
сту: порески обвезници) дужни су водити пословне 
књиге на прописаним обрасцима на начин предви-
ђен овим правилником. 

Обрасци пословних књига бр. 1 до 8, одштампа-
ни су уз овај правилник и чине његов саставни 
Део. 

Члан 2. 
Обавези вођења пословних књига подлеже по-

рески обвезници чији је чист приход од привредне 
делатности у претходној пословној години износио 
најмање 800.000 динара, или чији је промет у тој 
години износио најмање 8,000.000 динара. 

Обавеза вођења пословних књига почиње од 1. 
јануара оне године која долази после године у којој 
Је остварен чист приход односно промет из става 1. 
овог члана. Орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове финансија дужан је по-
реским обвезницима који до тада нису водили по-
словне књиге издати најдоцније до 31. децембра 
текуће године решење на основу расположивих по-
датака о постигнути чистом приходу односно про-
мету у текућој години, којим ће им наредити во-
ђење пословних књига од 1. јануара следеће године. 
Ако доцнијим решењем о разрезу пореза буде утвр-
ђен мањи чист приход односно промет од износа 
предвиђеног у ставу 1. овог члана, обавеза вођења 
пословних књига престаје. 

Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, 
орган управе општинског народног одбора надле-
жан за послове финансија може у току године ре-
шењем наредити да пословне књиге воде и порески 
обвезници чији се чист приход односно промет у 
току текуће године знатно повећао у односу на 
износе чистог прихода односно промета у претходној 
пословној години, тако да се очекује да ће до краја 
године остварити чист приход односно промет у 
износу из става 1. овог члана. Орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове финан-
сија може наредити да пословне књиге воде и по-
рески обвезници који су почели са радом у току 
године, а очекује се да ће до краја године оства-

рити чист приход односно промет из става 1. овог 
члана сразмеран времену рада у тој години. 

Обавеза вођења пословних књига по ставу 3. 
овог члана почиње од првог дана оног месеца који 
долази после месеца у коме ј-е пореским обвезник 
цима саопштено решење о вођењу пословних 
књига. 

Члан 3. 
Орган управе општинског народног одбора на-

длежан за послове финансија може решењем на-
редити да пословне књиге воде и поједини порески 
обвезници појединих грана занатске делатности и 
других привредних делатности и самосталних заг-
нимања, који остварују чист приход односно про-
мет до износа из члана 2. став 1. овог правилника. 

Обавеза вођења пословних књига по овом члану 
почиње од првог дана оно^ месеца који долази по-
сле месеца у коме је пореским обвезницима саоп-
штено решење о вођењу пословних књига. 

Члан 4. 
Пословне књиге воде се по начелима једностав-

ног (простог) књиговодства. 

Члан 5. 
Пословне књиге воде се по начелима уредности, 

тако: 
1) да се из њих може утврдити укупно послом 

вање пореског обвезника рашчлањене на поједине 
пословне промене, по хронолошком реду и у бруто 
износима (без пребијања); 

2) да се уписивање у књиге врши мастилом или 
мастиљавом оловком; 

3) да се у књигама не остављају празнине већ 
да се хронолошким редом испуњава сав простор 
за књижен,е; 

4) да се једном извршени упис не сме брисати, 
а, по правилу, ни прецртавао, али ако се ово ипак 
врши, мора се јасно видети првобитни текст; 

5) да се не врше измене за које не би било мо-
гуће утврдити да ли су учињене при првом књи-
ж е н у или доцније; 

6) да се сва књижења морају заснивати на књи-
говодственим документима из којих се може утвр-
дити основ за КРВИ же ње; 

7) да се сторниране погрешно књижених по-
словних промена врши обавезно по методу црве-
ног сторна; 

8) да се из књига не смеју листови вадити; 
9) да се књижење пословних промена У књига-

ма мора вршити сваког дана, а најдоцније у року од 
пет дана од настале пословне промене. 

Члан 6. 
Порески обвезници из чл. 2. и 3. овог правил-

ника, осим пореских обвезника из члана 13. овог 



Страна 78 — Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 22. фебруар 1961. 

правилника, дужни су водити следеће пословне 
књиге: 

1) књигу благајне, 
2) књигу набавки и утрошка материјала, 
3) аналитичку картицу набавки и утрошка ма-

теријала, 
4) књигу дужника и поверилаца, 
5) књигу инвентара, 
6) књигу промета, 
7) књигу упослених лица. 

Члан 7. 
У књигу благајне уносе се сва примања и из-

давања готовог новца, као и примања и издавања 
преко банке. Ова књига води се на једној страни 
(по пагинама) са колонама за књижење примљеног 
и издатог новца. У колони „примање" (дугује) књи-
жи се унос новца у благајну, а у колони „издавање" 
(потражује) књижи се излаз новца из благајне. 
Књига благајне има следеће колоне: редни број, 
датум књижења, број документа односно налога за 
књижење, садржина предмета, позив (веза са Дру-
гом књигом) и износ (посебно „примање", посебно 
„издавање"). 

Члан 8. 
У књигу набавки и утрошка материјала уноси 

се свака куповина материјала и његов утрошак, без 
обзира да ли је куповина вршена за готово или на 
кредит. Ова књига води се на једној страни (по па-
тинама) посебно за улаз и посебно за излаз мате-
ријала, тако што се поред количине избављеног 
односно утрошеног материјала уноси и њена вред-
ност. Књига набавки и утрошка материјала има сле-
деће колоне: редни број, датум књижења, од кога 
је набављен материјал — на име чега је утрошен 
материјал, позив (веза са другом књигом), јединица 
мере, цена по јединици мере, количина и вредност. 

Уз књигу набавки и утрошка материјала води се 
аналитичка картица набавки и утрошка материјала 
по врстама материјала са назначењем количине и 
вредности посебно за улаз и посебно за излаз ма-
теријала. Ова картица садржи следеће колоне: ред-
ни број, датум, веза с књигом набавки и утрошка 
материјала, јединица мере, цена по јединици мере. 

^количина и вредност. 

Члан 9. 
У књигу дужника и поверилаца уписују се ду-

жници и повериоци одвојено, тј. за сваког од њих 
отвара се посебан лист. Ова књига води се на јед-
ној страни (по патинама) са колонама за књижење 
дуговања и потраживања. Код дужника се у колони: 
^Дугује" уписује износ који он дугује, а у колони: 
„потражује" износ који он отплаћује. Код повериоца 
се у колони: „дугује" уписује износ који се плаћа 
повериоцу, а у колони: „потражује" износ који се 
дугује повериоцу. Књига дужника и поверилаца 
има следеће колоне: редни број, датум књижења, 
садржина предмета, позив (веза са другом књигом) 
и износ (посебно „дугује", посебно „потражује"). 

Члан 10. 
У књигу инвентара уносе се на крају године 

односно на почетку рада или при сваком попису 
(инвентарисању) сва средства, потраживање и оба-
везе појединачно. Ова књига води се на једној стра-
ни (по пагинама) и има следеће колоне: редни број, 
датум инвентарисања, наименован^ средстава, по-
траживања и обавеза, и количина и вредност (за 
„активу") и вредност (за „пасиву"). 

На крају године, при попису (инвентарисању) 
закључују се све пословне књиге ради упоређи-
ван^ са стањем утврђеним пописом. 

Залиха робе води се по просечној набавној цени, 
а потраживање — по продајним ценама показаним 
у фактурама. 

Члан 11. 
У књигу промета уносе се подаци о укупном 

промету (без обзира да ли промет подлежи порезу 
на промет или не) обављеном продајом робе или из-
вршеним услугама, о пореској основици и о износу 
пореза на промет одвојено по тарифним бројевима. 
Ова књига води се на једној страни (по пагинама) 
и садржи следеће колоне: редни број, датЈ^м књи-
жења, коме је продата роба или извршена услуга, 
адреса, укупан износ обављеног промета, тарифни 
број, основица пореза на промет, пореска стопа и 
порез на промет (посебно по савезној тарифи, по-
себно по општинској тарифи). 

За износе мање од 500 динара за које по чла-
ну 15. овог правилника није обавезно издавати ра-
чуне, у колони: „коме је продата роба или извршена 
услуга" уписаће се: „по евиденцији дневног па-
зара". 

Члан 12. 
У књигу упослених лица уносе се потребни по-

даци о упослењу, с тим што се за свако упослено 
лице отвара посебан лист. Ова књига води се на 
једној страни (по пагинама) и садржи следеће ко-
лоне: презиме и име упосленог лица, пре ловни однос 
(стални или привремени), категорија радника, датум 
пријема на посао, датум иступања са посла, износ 
уговорене плате (по учинку или по времену), датум 
исплате плате и укупан износ исплаћене плате. У 
последње две колоне уносе се подаци приликом сва-
ке исплате (петиаестодневно, месечно). 

Члан 13. 
Лекари, зубари (дентисти), ветеринари, инже-

њери, архитекте, геометри, наставници страних је-
зика и наставници музике, који врше самосталне 
професионалне делатности, дужни су водити само 
књигу прихода и расхода, и то без обзира на висину 
чистог прихода односно обављеног промета. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове финансија може решењем наре-
дити да књигу прихода и расхода воде и други по-
рески обвезници који врше самосталне професио-
налне делатности. 

У књигу прихода и расхода уносе се сви при-
ходи и расходи који потичу од професионалне де-
латности, при чему се морају узети у обзир и сви 
остварени а неуплаћени приходи (потраживања), 
као и неисплаћене обавезе (дуговања). 

Књига прихода и расхода води се на једној 
страни (по патинама) са колонама за књижење при-
хода и расхода. Она садржи следеће колоне: редни 
број, датум књижења, презиме и име и адреса лица 
од кога је примљен новац — коме је извршена ис-
плата, основ примања — издавања и износ (посебно 
„примање", посебно „издавање"). 

Члан 14. 
Књижења у пословним књигама врше се на 

основу писмених оригиналних докумената којима се 
правдају настале пословне промене (фактуре, при-
знанице, платни спискови, извештај банке и др.). 
Књижења на основу интерних докумената (еви-
денција дневног пазара и сл.) састављених од стра-
не пореских обвезника врше се само за примања за 
која по члану 15. овог правилника није обавезно 
издавати рачуне. 

Документи за књижење морају бити састављени 
у тренутку настале пословне промене. Садржај до-
кумената мора бити такав да недвосмислено пока-
зује насталу пословну промена 
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Члан 15. 
Порески обвезници који су обавезни да воде 

пословне књиге дужни су о свакој продаји произ-
вода односно извршеној услузи у износу већем од 
500 динара издати рачуне (фактуре) чије ће копије 
сређене хронолошким редом чувати посебно. 

Члан 16. 
Пословне књиге из чл. 6. и 13. овог правилника 

морају бити повезане, нумерисане, прошивене јем-
ствеником и оверене од стране органа управе оп-
штинског најродног одбора надлежног за послове 
финансија на чијем подручју порески обвезник вр-
ши своју делатност. Аналитичка картица набавки 
и утрошка материјала мора бити само оверена од 
стране органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове финансија. 

Члан 17. 
Пословне књиге и документи за књижење мо-

рају се уредно чувати најмање пет година, почев 
од истека године у којој је правоснажно извршен 
разрез пореза. 

Књиге и документи за књижење морају се др-
жати у пословним просторијама пореског обвезника. 

Члан 18. 
Порески обвезници обавезни да воде пословне 

књиге по овом правилнику, дужни су у року од ме-
сец дана од дана ступања на снагу овог правилника 
досадашње вођење пословних књига саобразити од-
редбама овог правилника. 

Члан 19. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Наредба о обавези вођења пословних 
књига пореских обвезника пореза на доходак од 
самосталних занимања и имовине („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/54 и 39/54). У погледу обавезе вођења 
пословних књига адвоката важе одредбе Правил-
ника о вођењу пословних књига адвоката („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 37/59). 

Члан 20. 
Овај правилник ступа на снагу даном објав-

љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се и у целој 1961. години. 

Бр. 13-4622/1 
9. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

Образац бр. 1 
(формат: 210x297 мм) 

К Њ И Г А Б Л А Г А Ј Н Е Број стране ^ ^ ^ 

Редни 

брО! 

1 

Датум 
књижења 

Број документа 
или налога 
за књижење 

Садржина предмет^ 
Позив — И з н о с (динара) 

Редни 

брО! 

1 

Датум 
књижења 

Број документа 
или налога 
за књижење 

Садржина предмет^ веза са дру-
гом књигом примање издавање 

Редни 

брО! 

1 
2 3 4 5 6 7 

1 I I I 11 ! 11 
1 МИ I I I 1 I I I 1 1 

За п р е н о с : м гг 1 11 
Образац бр. 2 

(формат: 297x210 мм) 
КЊИГА НАБАВКИ И УТРОШКА МАТЕРИЈАЛА Број стране ^ ^ ^ 

1 
Редни 
брО! 

Датум 
књижења 

Од кога Је набављен Позив — веза 

Је
ди

ни
ца

! 
ме

ре
 Цена по У л а з И з л а з 1 

Редни 
брО! 

Датум 
књижења 

материјал — на име 
чега Је утрошен 

материјал 

са другом 
књигом Је

ди
ни

ца
! 

ме
ре

 

(еди ници 
мере 

1 
ј коли-
1 чина 

вредност 
(динара) 

коли- ј 
чина 

вредност 
(динара) 

1 1 2 3 4 5 6 ' 1 1 ч Р9Т 10 

1 1 ' пт 11 1 II II 1 
1 1 1 1 II1 II II 1 

1 За п р е н о с : 1 1 II II II 11111 
) Образац бр. 3 

(формат: 198x210 мм) 
АНАЛИТИЧКА КАРТИЦА НАБАВКИ И УТРОШКА МАТЕРИЈАЛА 

Врста материјала „ „ „ „ „ — . 

р 1 Редни, 
дро? 

' ј Датум 
Позив — веза 

1 са књигом на-
бавки и утрошка 

материјала 

Јединица 
мере 

1 Цена по 1 У л а 3 И з л а 3 р 1 Редни, 
дро? 

' ј Датум 
Позив — веза 

1 са књигом на-
бавки и утрошка 

материјала 

Јединица 
мере 

1 1единици 
1 мере ј количина вредност 

(динара) количина вредност 
(динара) 

1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 1 ( ) 

1 1 1 м п и 1 
1 1 1 1 1 "1 ГП 1 1 1 
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Образац бр. 4 
(формат: 210x297 мм) 

К Њ И Г А Д У Ж Н И К А И П О В Е Р И Л А Ц А Број стр. ^ ^ ^ ^ . 
Назив-име дужника-повериоца ^ А д р е с а . „ ^ „ „ ^ „ ^ . 

Редни 
брОЈ 

Датум 
књижења 

Садржина предмета 
Позив — веза са 1 Износ (динара) 

Редни 
брОЈ 

Датум 
књижења 

Садржина предмета књигом 
благајне 

књигом 
набавки дугује потражује 

1 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1 ! 1 ! 1 1 I I 1 
I I I 1 1 

За пренос: ј ј 1 1 1 1 1 

Образац бр. 5 
(формат: 210x297 мм) 

К Њ И Г А И Н В Е Н Т А Р А Број стр. „ „ „ . 

Редни' Д а т у м 
инвентари-

бР°Ј ј срља 
Наименован^ средстава, потраживање 

и обавеза 

А к т 

количина 

и в а 

вредност 
' (динара) 

1 П а с и в а 

вредност 
(динара) 

1 2 3 4 5 1 6 

1 1 ; 1 
I I I М Ш 11 1 1 1 

За пренос: 1 III1 I I I I I 

Образац бр. 6 
(формат: 297x210 мм) 

К Њ И Г А П Р О М Е Т А Број стр. , 

1 
^ 

ј 
Ре

дн
и 

бр
ој

 

1 

1 
А

др
ес

а 

Укупан 
износ 

обављеног 
промета 
(динара) 

По савезној тарифи По општинској тарифи 

1 
^ 

ј 
Ре

дн
и 

бр
ој

 

1 
Д

ат
ум

 
1 

књ
иж

ењ
а Коме је продата 

роба или извршена 
услуга 

1 
А

др
ес

а 

Укупан 
износ 

обављеног 
промета 
(динара) 

сх 1 
10 

а 1 
Ој 

Н 

6 

Основица 
пореза на 

промет 
(динара) 

7 

п
ор

ес
к

а 
ст

оп
а 

Износ 
пореза на 
промет 
(динара) та

р.
 б

р.
 Основица 

пореза на 
промет 

(динара) п
ор

ес
к

а 
ст

оп
а 

Износ 
пореза на 

промет 
(динара) 

1 
^ 

ј 
Ре

дн
и 

бр
ој

 

2 3 4 1 ^ 

сх 1 
10 

а 1 
Ој 

Н 

6 

Основица 
пореза на 

промет 
(динара) 

7 8 9 10 11 12 13 

111 1111111 ш и 11 11111 1 1 ( II 
11IIII1 ( III I МИ II И М гр 1 

1 За пренос: 1 II 1 11 МИ 1 

Образац бр. 7 
(формат: 210 X 297 мм) 

К Њ И Г А У П О С Л Е Н И Х Л И Ц А 

Презиме и име 
упереног лица 

Пословни 
однос (стал-
ни или прив-

ремени) 
1 

Категорија 
радника 

- Датум 
пријема 

на посао 

Датум 
иступања 
са посла 

Износ уго-
ворене плате 
(по учинку 

или по 
времену) 

Датум 
исплате 
плате 

Укупан 
износ испла-
ћене плате 

(динара) 

1 2 1 3 1 
4 5 6 7 8 

1 
1 

1 1 
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Образац бр. 8 
К Њ И Г А П Р И Х О Д А И Р А С Х О Д А (Формат: 21 Ох 297мм) 

Број стране ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Редни 
број 

Да тум 
књижења 

/ ј л и О И 
Презиме и име и адреса лица од кога је примљен 

новац — коме је извршена исплата ј п Р и м а њ а 
1 издавања 

Износ (динара) 
1 примање ј издавање 

1 2 3 I 4 

М И Т " I I . М . И 
I I I 1 I I ! 1 М И 

" И П За пренос: 1 I I I I 1 
М И 

" И П 
53. 

На основу тачке 6. став 2. Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ри јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ 

МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 

1. Произвођача организације не могу повиша-
вати постојеће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) посуђе од стакла, керамике и порцелана, 
2) посуђе поцинковано. 
2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 

тачке 1. ове наредбе, подразумевају се цене по ко-
јима су произвођача организације продавале одно-
сне производе до дана ступања на снагу ове на-
редбе. 

3. Цене за производе из тачке 1. ове наредбе не 
могу се повиновати у року од 6 месеци од дана 
њеног ступања на снагу, ако се у том року за поје-
дине производе односно групе производа друкчије 
не одреди. 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1005/1 
18. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

54. 

На основу члана 52. тачка 7. и чл. 72. и 73. За-
кона о штампи и другим видовима информација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60), савезни Држав-
ни секретаридат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ДНЕВ-

НОГ ЛИСТА „БАН,У ТЕНЕСИ АРИ" 
Забрањује се уношење и растурање у Федера-

тивној Народној Републици Југослаеији бројева 
32Ш7 и 32918 дневног листа „ИааИу Те1е0гар(ћ", штам-
паних 16. и 17. фебруара 1961. године у Лондону. 

Бр. 74 
20. фебруара 1961. године 

Беогр-ад 
По овлашћењу државног секретара 

за унутрашње послове 
државни поде екр етар, 
Андрија Пејовић, с. р. 

55. 

На основу члана 38. Закона о адмииистратугвним 
та.ксама („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/59), у са-
гласности са Државним секретаријатом за иностра-
не послове, савез-ни Државни секретару:јат за по-
слове финансија доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ КОНЗУЛ АРШЗХ ТАКСЕ-

НИХ МАРАКА 

1. На дан 1. априла 1961. године пустиће се у 
течај емисија конзуларних таксених марака. 

2. Конзуларне таксене марке употребљавађе се 
за плаћање конзул ари их такса код дип лом а твких 
и конзуларних пр ед-с та вни пгт зва Југославије у ино-
странству. 

Ове марке штампане су у апоенима од 1, 5, 10, 
20, 50, КН), ЗОО, бОО и̂ 1.000 ди-нара, а штампана је и 
посебна бесплатна конзуларна таксена марка под 
нази-вом „бгаШ". 

3. Приход остварен продајом конзуларних так-
сених марака је приход федерације и има се књи-
жити на посебан рачун код Народне банке. 

4. Заједничке ознаке свих апоена конзуларних 
таксених марака су ове: 

1) величина марке, заједно са белим рубом до 
перфорације, је 19X24 ш , а облик марке је праео-
угаоник; 

2) марке су штампане на специ јалној белој без-
дрвној хартији са невидљивом заштитом; 

3) цртеж је величине 15X20 мм, у средини црте-
ж а се налази државни грб, лева и десна страна цр-
тежа оивичена је народним шарама, а у оба доња 
угла налази се по једна петокрака звезда беле боје; 

4) тек-ст на маркама је одштампан латиницом и 
састоји се од: 

— натписа: „ФНР Ју гос лави ја", ис,писаног по-
лукружно уз горњу ивицу цртежа; 

— ознаке вредности у бројевима испод грба 
(осим код бесплатне марке, на којој је одштампана 
реч ,,^гаЈлб"); 

— две скраћенице за вредно-ст: „Дин." са леве 
и десне стране броја; 

— натписа: „Конзуларна таксена марка" у до-
њем делу цртежа; 

5) марке су израђене у линијској дубокој 
штампи. 

5. Посебну ознаку појединих апоена ових мара-
ка чини боја у којој су оне одштампане. 

Марке су штампане, и то: од 1 динара — у свет-
ложуто ј боји, од 5 динара — у мркој боји, од 10 ди-
нара — у наранџастој боји, од 20 динара — у љуби-
частој боји, од 50 динара — у плавој боји, од 100 ди-
нара — у зеленој боји, од ЗОО динару — у црвено-
љубичастој боји, од 600 динара — у мркољубича-
стој боји, од 1.000 динара — у тамиоплавој боји и 
марка ,увгавз" — у сетво црној боји. 
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6. Државни секретари јат за иностране послове 
издаће, у споразуму са Народном банком, упутство 
за пословање са конзуларним таксеним маркама. 

7. Ово решење ступа на снагу 1. априла 1961. 
године. 

Бр. 13-735/1 
16: јануара 1061. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

56. 

На основу члана 150. став 5. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), у сагла-сности са Се-
кретар^ атом Савезног извршног већа за општу у-
праву, Секретару ат Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, прописује 

донети Решењем о ј уг ослове меким стандардима за 
гранична мерила за рупе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/60) врше се следеће измене: 

1) слике 1, 2. и 3. одштампане у стандарду 
ЈТЈ8 К.Т3.120 припадају стандарду ЈХЈЗ К.Т3.121, а 
слике 1, 2. и 3. одштампане у стандарду ЈТЈ8 К.Т3.121 
припадају стандарду ЈТЈ8 К.Т3.120; 

2) слика 1. одштампана у стандарду ЈХЈ5 К.Т3.145 
припада стандарду ЈТЈ8 К.Т3.146, а слика 1. одштам-
пана у стандарду Ј1Ј8 К.Т3.146 припада стандарду 
Ј1Ј8 К.Т3.145. 

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

Бр. 11-650 
10. фебруара 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА СЛУ-
ЖБЕНИКА ШУМАРСКО-ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋНЕ 

СЛУЖБЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о звањима службеника шумар-

ско-техничке помоћне службе ( „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 9/58) члан 9 мења се и гласи: 

„До краја 1962. године могу се, изузетно, постав-
љати за лугаре и лица која су завршила једного-
дишњу или двогодишњу шумарску школу, или јед-
ногодишњи течај за лугареку службу, као и квали-
фиковани радници на пословима шумарсгсо-технич-
ке помоћне службе, уз услов да су претходно за-
вршили и 4 разреда основне школе. 

Лица из става 1. овог члана која имају завр-
шену једногодишњу шумарску школу или основну 
школу и једногодишњи течај за лугарску службу, 
распоређују се почев од XIX платног разреда, а 
лица са спремом квалификованог радника — од 
XVIII платног разреда." 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960. године. 

Бр. 140/1 
26. јануара 1961. године 

Београд 

Секретар 
за пољопривреду и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 

57. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословен ски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАНДАРДА 

Ј1Ј8 К.Т3.120, Ј1Ј8 К.Т3.121, Ј1Ј8 К.Т3.145 
И ЈХЈ8 К.Т3.146 

1. У југосл овен оки м стандардима Ј1Ј8 К.Т3.120, 
ЈИ8 К.Т3.121, ЈТЈ8 К.Т3.145 и ЈТЈ8 К.Т3.146, који су 

58. 

На основу члана 39. Основног закона о заштити 
биља од болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54), Савезна управа за заштиту биља 
објављује 

С П И С А К 
ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
З А КОЈА СУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ 

У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Савезна управа за заштиту биља издала је до 10.' 
фебруара 1961. године дозволе за стављање у про-
мет следећих хемијских средстава за заштиту биља: 

1) А И г т Р-2,5 

2) АМгт Р-5 

3) Вакагш 
сШкт 

4) Вгезбап 
(19—40) 

5) СС II 

6) Стеђ-Жупа 

7) Бхагтоп 
Ое^у 20 
ЕтиГзгоп 

8) В1агтоп 
Се12У 20 
прашак за 
прскање 

производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број сталне 
дозволе 02/3—81/1 од 7. јануара 
1961. године; 
производи „Сћготоз", Кемп јека ин-
дустрија — Загреб. Број сталне до-
зволе 02/3—79/1 од 7. јануара 1961. 
године; 
производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број сталне 
дозволе 02/3—80/1 од 7. јануара 
1961. године; 
производи Гагћ^егке Ноесћз^ АО 
— ЕгапкЈш^/Мат. Заступник „Ју-
гохемија" — Београд. Број сталне 
дозволе 02/3—86/1 од 9. јануара 
1961. године; 
производи „Цинкарна". Металур-
шко-кемична индустрија — Цеље. 
Број сталне дозволе 02/3—92/1 од 9. 
јануара 1961. године; 
производи „Жупа", Индустрија хе-
мијских производа — Крушевац. 
Број сталне дозволе 02/3—89/1 од 9. 
јануара 1961. године; 
производи Ј. К. Се18У А. О. — Ба-
бе!. Заступник „Соттегсе" — Љуб-
љана. Број сталне дозволе 
02/3—139/1 од 11. јануара 1961. го-
дине; 
производи Ј. К. Ое1^у А. О. — Ва-
зе!. Заступник „Соттегсе" — Љуб-
љана. Број сталне дозволе 
02/3—140/1 од 11. јануара 1961. го-
дине; 
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9) ВДагшоп 
уље 20 

10) Бјаатоп 20 

11) ЕИеШпп — 
2 прашиво 

12) Б1е1(1пп 3-25 

13) Штесгоп 

14) БШоп 

15) ЕкаМп 

16) Е1тавИ 

17) ЕпсЈпп 20 

18) ЕНо! прах 5 

19) иРет : л зв 

20) ГгиМап 

211) Сезарпт 

22) Сезаго1 5 
прашиво 

23) Оезаго1 10 
прашиво 

24) Негћокзоп 

25) Киђеко! 

производи „Пинус", Товарна кеми-
чних изделков — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—76/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производа „Пинус", Товарна кеми-
чних изделков — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—75/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производи „Пинус", Товарна кеми-
чник изделков — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—73/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производи „Сћготоз", Хемијска ин-
дустрија — Загреб. Број сталне до-
зволе 02/3—'77/1 од 7. јануара 1961. 
године; 
производи СШа А. С. — Вазе1 у са-
радњи са СаШогша Зргау Сћеппса! 
СогрогаИоп ТЈЗА. Заступник „Ал-
фа", Спољнотрговинско предузеће 
— Београд. Број сталне дозволе 
02/3—87/1 од 9. јануара 1961. го-
дине; 
производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број сталне до-
зволе 02/3—313/3 од 31. марта 1960. 
године; 
производи Запход А. С. — Вазе1. 
Заступник „Велебит", Заступства-
иностраних фирми — Загреб. Број 
сталне дозволе 02—3/1023/1 од 31. 
марта 1960. године; 
производи Бау ег А. О. — Беуегки-
зеп. Заступник „Коним", По-
словница „Запо-Рћагта" — Загреб. 
Број сталне дозволе 02/3—142/1 од 
11. јануара 1961. године; 
производи ,,Пинус", Товарна Кеми-
чних изделков — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—69/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производи „Галеника", Фабрика 
фармацеутских и хемијских произ-
вода — Земун. Број сталне дозволе 
02/3—135/1 од 11. јануара 1961. го-
дине; 
производи Р1ап1; Рго1ес1шп ГЛхЗ. — 
И,апс1оп. Заступник „Интерекспорт", 
Предузеће за међународну тргови-
ну — Београд. Број сталне дозво-
ле 02/3—143/1 од 11. јануара 1961. 
године. 
производи „Ветсерум Завод" — За-
греб. Број сталне дозволе 02/3—90/1 
од 9. јануара 1961. године; 
производи „Пинус", Товарна коми-
чних изделков — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—70/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производи „Пинус", Товарна кеми-
чних изделков — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—72/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производи „Пинус", Товарна коми-
чних изделков. — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—71/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производи „Ветсерум Завод" — За-
греб. Број сталне дозволе 02/3—91/1 
од 9. јануара 1961. године; 
производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број сталне до-
зволе 02/3—68/1 од 7. јануара 1961. 
године; 

26) 1лгоситргох 
30% 

27) О1еосшуге 
40% 

28) Рап1асШ 
Р-33 

29) Р а п и д а 
Р-73 

30) ^Рћагкозк 

31) Рћепкар1оп 
Оег^у 20 
прашак за 
прскање 

32) Ка1Шп 

33) Но^ог Ја 

34) Ко^ог Р 

35) ТСА 

36) Т102М1 В 

37) 2дпе1о Ршиб 

38) 2ук1оп 

39) 2 — 58 

40) зСиргаШаш 

41) Гегпазап 
75 ТС 

производи Сд. 1Лз1егтое1; ипп 2ооп 
— Ноиег(1ат. Заступник „Алфа", 
Спољнотрговинско предузеће — 
Београд. Број сталне дозволе 
02/3—1012/1 од 31. марта 1960. го-
дине; 
производи ТЈСБАГ — Париз. Засту-
пник „Алфа", Спољнотрговинско 
предузеће — Београд. Број сталне 
дозволе 02/3—1011/1 од 31. марта 
1960. године; 
производи „Сћготоз", Хемијска ин-
дустрија — Загреб. Број сталне 
дозволе 02/3—503/1—60 од 7. јану-
ара 1961. године; 
производи „Сћготоз", Кемп јека ин-
дустрија — Загреб. Број сталне 
дозволе 02/3—78/1 од 7. јануара 
1961. године; 
производи „Шумарија" — Хвар. 
Број сталне дозволе 02/3—1015/1 од 
31. марта 1960. године; 
производи Ј. Н. Се1бу А. Сг. — Ва-
зе!. Заступник „Соттегсе" — Љуб-
љана. Број сталне дозволе 
02/3—141/1 од 11. јануара 1961. го-
дине; 
производи „Радоња", Кемп јека ин-
дустрија — Сисак. Број сталне до-
зволе 02/3—2006/7 од 5. децембра 
1960. године; 
производи Моп1еса1лт — МПапо. 
Заступник „МегкапШе", Иноземна 
заступства. — Загреб. Број сталне 
дозволе 02/3—1013/1 од 31. марта 
1960. године; 
производи МопЈесаИт — МИапо. 
Заступник „МегкапШе", Иноземна 
заступства. — Загреб. Број сталне 
дозволе 02/3—1014/1 од 31. марта 
1960. године; 
производи „Галеника", Фабрика 
фармацеутских и хемијских произ-
вода — Земун. Број сталне дозво-
ле 02/3—93/1 од 9. јануара 1961. го-
дине; 
производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија — Шабац. Број сталне до-
зволе 02/3—67/1 од 7. јануара 1961. 
године; 
производи „Пинус", Товарна коми-
чних изд ел ков — Раче при Мари-
бору. Број сталне дозволе 02/3—74/1 
од 7. јануара 1961. године; 
производи Е^е^езсћ — Ггапк1иг1;/ 
М а т . Заступник „Интерсервис" — 
Нови Сад. Број сталне дозволе 
02/3—137/1 од 11. јануара 1961. го-
дине; 
производи „Радоња", Хемијска ин-
дустрија — Сисак. Број сталне до-
зволе 02/3—2/3 од 31. марта 1960. 
године; 
производи Сирга, Зос1е1е дез рго-
аш!з сћишдиез З.А. — Кепепз. За-
ступник „Цинкарна", Металуршко 
кемична индустрија — Деље. Број 
привремене дозволе 02/3—183/6 од 
31. марта 1960. године; 
производи Р1ап1; Рго1ес1доп 1ЛЗ. — 
1уогк1оп. Заступник „Интерекспорт", 
Предузеће за међународну трго-
вину — Београд. Број привремене 
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дозволе 02/3—272/3 од 31. марта 
1960. године; 

42) Оозарпт производи Ј. К. Сег^у А. О. — Ба-
с е т у ве!- Заступник „Соттегсе" — Љуб-

љана. Број привремене дозволе 
02/3—560/5 од 1. септембра 1960. 

године; 
43) Глго Тг1Ш!ОП производи О, Гл^егтоеЂ ипе! 2ооп 

25% — КоиеМат. Заступник „Алфа", 
Спољнотрговинско предузеће — 
Београд. Број привремене дозволе 
02/3—88/1 од 9. јануара 1961. го-
дине; 

44) Рг1ша1;о1 А производи Ј. К. Се1еу А. О. — Ва-
(Покуони зе1. Заступник „Соттегсе" — Љуб-
препарат А љана. Број привремене дозволе 
361) 02/3—559/5 -д 1. септембра 1960. 

године; 
45) 2Мап 65 производи Макћ1ебћ1т Сћеппса1 

УУотк-з БМ — Те1-Ау1у. Заступник 
„Интерпромет" — Београд. Број 
привремене дозволе 02/3—138/1 од 
11. јануара 1961. године. 

Бр. 01-506/1 
10. фебруара 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
Инж. Србољуб Тодоровић, с, р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 19. Закона о Високој школи 

политичких наука („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/60), у вези са чланом 33. Уредбе о организацији 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ44, бр. 20/58, 21/58 и 21/59"), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О - ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ВИСОКИ 

ШКОЛЕ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

I. У Савет Високе школе политичких наука 
именују се: 

1. Крсто Булајић, главни и одговорни уредник 
редакције часописа „Социјализам"; 

2. Мика Шпиљак, потпредседник Централног 
већа Савеза синдиката Југослвије; 

3. Драги Стаменовић, потпредседник Централ-
ног већа Савеза синдиката Југославије; 

4. Никола Секулић, савезни народни посланик; 
5. Киро Хаџивасилев, публициста — члан ре-

дакције часописа „Социјализам"; 
6. Јанез Випотник, главни уредник часописа 

„Дело"; 
7. Милојко Друловић, савезни народни по-

сланик; 
8. Пуниша Перовић, директор Института за из-

учавање радничког покрета; 
9. Радивоје Увалић, директор Института за дру-

штвене науке; 
10. Будо Шошкић, секретар Идеолошке комисије 

ЦК СКЈ; 

11. Драгослав Јанковић, редовни професор Прав-
ног факултета у Београду; 

12. Алберт Вајс, ванредни професор Правног фаг 
култета у Београду. 

II. У Савет Високе школе политичких наука 
улазе и чланови које из своје средине бирају ре-
довни студенти Високе школе (ст. 1. и 2. члана 10 
Закона о Високој школи политичких наука). 

ПХ. Директор Високе школе је по положају члан 
Савета (став 3. члана 19. закона). 

Б. бр. 6 
б. фебруара 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
СРБИЈЕ 

„Службени главник Народне Републике Србије-

У броју 4. од 28. јануара 1961. године објављује:4 

Уредбу о надлежности за утврђивање програ-
ма изградње и опремања судских зграда на подруч-
ју Аутономне Покрајине Војводине; 

Одлуку о почетку рада новооснованог Среског 
суда у Коцељеву; 

Решење о утврђивању програма изградње но-
вих и оправке и доградње постојећих судских згра-
да, као и набавке опреме за нове и дограђене суд-
ске зграде; 

Правилник о полагању завршног испита 3 
стручним школама; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о полагању ванредних испита; 

Исправку Решења Владе Народне Република 
Србије о национализацији комерцијалних магазина 
и комерцијалних подрума. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Стра Ева 

52. Правилник о вођењу пословних књига по-
реских обвезника пореза на доходак од 
самосталних занимања и остале имовине 77 

53. Наредба о одређивању производа за које 
се не могу повишавати цене — — — — 81 

54. Решење о забрани уношења и растурања 
дневног листа ^Ва11у Те1е^гарћс — — — 81 

55. Решење о пуштању у течај конзул ар них 
таксених марака — — — — — — — 81 

56. Правилник о измени Правилника о зва-
њима службеника шумарско-техничке по-
моћне службе — — — — — — — — 82 

57. Решење о изменама југос ло венских стан-
дарда ЈТЈЗ К. Т3.120, Ј1ЈЗ К.Т3.121, ЈТЈЗ К. 
Т3.145 и Ј Ш К.Т3.146 — — — — — 83 

58. Списак хемијских средстава за заштиту 
биља за која су издате дозволе за став-
љање у промет на територији Југослвије 83 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


