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581. 

На основу члана 71. Уредбе о девизном посло-
вању (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у спора-
зуму са Комитетом за спољну трговину, савезни 
Државни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА О И З В О З У И УВОЗУ 

РОБЕ 

1. За потребе контроле наплате извезене и уво-
за плаћене робе коју врши ,Народна банка, као и 
за потребе обраде статистичких података о спољ-
ној трговини од стране Савезног завода за стати-
стику и Управе царина, извозници односно увоз-
ници подносе надлежној царинарници, поред про-
писаних царинских докумената, и посебну пријаву 
о извозу односно увозу робе. 

Царинарница по прегледу докумената и робе 
-проверава тачност података и оверава поднету при-
јаву. 

По један примерак оверене пријаве из става 2. 
ове тачке царинарница доставља надлежној банци, 
Савезном заводу за статистику и извознику односн,о 
увознику. 

2. За робу која се извози на сопствена и кон-
сигнацпона складишта у иностранству, ради коми-
сионе продаје, или ради тржишне продаје преко 
делегата у , иностранству (свеже воће и поврће), као 
и за робу чији се квалитативни или квантитативни 
односно квалитативни и квантитативни пријем врши 
у иностран-ству у земљи купца, подаци о вредности 
робе уносе се у пријаву о извозу на основу прет-
калкулације извозника. 

Одредбе става 1. ове тачке у погледу робе чије 
се хвалигативно или квантитативно односно квали-
тативно и квантитативно преузимање врши у земљи 
купца, примењиваће се само ако је у питању сле-
дећа роба: 
из гране 112 — лигнит, мрки угаљ и брикет од мр-

ког угља, брикет од каменог угља; 
из гране ИЗ — моторни бензин, петролеј за моторе, 

битумен; 
из гране 115 — антимон регулус, бакар електролит-

ни, бизмут, сребро, цинк, олово ра-
финирано, жива, алуминијум, цен-
ков концентрат, ферохром, феро-
манган, силикоманган, пиритни кон-
центрат, хромна руда, хромни кон-
центрат, пиритна руда, боксит, мач-
ганова руда, гвоздена руда, феро-
силицијум, отпаци, згуре, остаци и 
пепео обојених метала (бакарни 
камен); 

из гране 116 — каустично печени магнезит, синтер-
магнезит, барит у комадима, азбест; 

из грана 122 и ЗГЗ — резана грађа четинара, резана 
грађа букве и осталих лиш-
ћара, резана грађа храста, 
производи плетарства и умет-
ничких заната, производи до-
маће радиности, огревно дрво 
лишћара, целулозно дрво бу-
кве, целулозно дрво меких 
лишћара, целулозно дрво че-
тинара ; 

из гране 124 — сирова свила, кудељно влакно, не-
дељна кучина; 

из гране 125 — зечја кожа; 
из гране 127 — живина жива и заклана, црева, гу-

шчја јетра, вино, жучни каменац 
од говеда; 

из гране 211 — сено, слама, оирошва слама, гквдртно 
биље; 

из гране 212 — воће; 
из гране 214 — јаја; 
ИЈ гране 215 — свежа морска риба, жива слатко-

водна риба, живи слатководни ра-
кови, живи морски јастози и хла-
пови, живе жабе, живе пијавице; 

из гране 313 — живе змије, гуштери, пужеви и ос-
тали гмизавци; 

из гране 314 — сва жива дивљач. 
3. Ако се подаци о вредности робе продате у 

иностранству не слажу са подацима о вредности 
унетим у пријаву, извозници су дужни ради утврђи-
вања коначне вредности робе из тачке 2. ове на-
редбе, у року од 3 дана од дана пријема докумен-
тације, а најдоцније у року од 60 дана од дана из-
воза робе, поднети Народној банци документацију 
којом се доказује коначна вредност робе. 

Техничко упутство о начину утврђивања ко-
начне вредности робе, као и о продужењу рокова 
из ове тачке, прописаће Народна банка. 

4. У погледу уношења података у пријаву о из-
возу односно увозу робе извозници односно увоз-
ници ће се придржавам упутстава Савезног завода 
за статистику. 

5. Ова наредба не односи се на робу која се 
привремено извози односно увози, осим на робу која 
се привремено извози односно увози ради прераде, 
дораде, обраде или оправке. 

6. Роба која је извезена односно увезена пре 
ступања на снагу ове наредбе, а за коју је ^ п о -
стављена привремена пријава о извозу односно уво-
зу робе, има се дефинитивно оцаринити од над-
лежних царинариица по раније важећим прописима. 

7. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Упутство о подношењу привремених при-
јава о извозу и увозу робе, које је прописао Ко-
митет за спољну трговину под П. бр. 81 од 7. де-
цембра 1956. године. 
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8. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-22643/1 
26. августа 1961. године 

Београд 
Заступа државног секретара 

за послове финансија 
Државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

582. 

На основу члана 21. Уредбе о девизном посло-
вању („Службени лист ФНРЈ", бр! 2/61), савезни 
Државни секретари^ ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА 

Д Р Ж А Њ Е ДЕВИЗА У ИНОСТРАНСТВУ 

1. Привредне организације могу држати девизе 
у иностранству ако за то добију одобрење. од На-
родне банке. 

Народна банка издаваће одобрења из става 1. 
ове тачке на захтев привредних организација, у 
границама одређеним овом наредбом. 

2. Народна банка издаваће привредним органи-
зацијама одобрења да могу држати у иностранству 
девизе стечене на начин одређен важећим пропи-
сима, а за плаћање: 

1) по пословима међународног трговинског по-
сред овања; 

2) по пословима међународног транспорта и дру-
гих услуга у међународном робном промету; 

3) по пословима извођења инвестиционих радова 
ј иностранству; 

4) по пословима извршења услуга у ино-
странству. 

3. Народна банка може привредним организа-
цијама које врше послове извоза и увоза одобрити 
да држе у иностранству девизе остварене на име 
рабата, бонификација и сл., ако им девизни про-
писи односне стране државе онемогућавају изно-
шење тако остварених девиза из те државе. 

4. Народна банка може привредним организа-
цијама, уз претходну сагласност савезног^ Државног 
секретаријата за послове финансија, издавати одо-
брења за држање девиза у иностранству и у другим 
случајевима кад утврди да постоји стварна потреба 
да се за целисходно вршење послова држе девизна 
следства у иностранству. 

5. Народна банка ће у одобрењима издатим на 
основу ове наредбе одредити: 

1) висину износа до које привредна организа-
ција може држати девизе у иностранству; 

2) сврху за коју се ова средства могу употре-
бити; 

3) рок до кога се ова средства могу употребити 
за плаћање у иностранству, односно до кога се у 
целини или делимично морају унети у земљу. 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-18720/2 
25. августа 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

583. 
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 З А КОЈЕ СЕ НЕ 
МОГУ НОВИШАВАТИ ПОСТОЈЕЋЕ ПРОДАЈНЕ 

ЦЕНЕ 

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

1) намештај од дрвета; 
2) огревно дрво, осим огревног дрвета тврдих 

лишћара. 
2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 

тачке 1. ове наредбе, подразумевају се цене по ко-
јима су произвођачке организације продавале од-
носне производе до дана ступања на снагу ове на-
редбе, укључујући ту и повишење цена које је за 
намештај дозвољено у смислу тачке 3. Наредбе о 
одређивању производа за које се не могу повиша-
вати цене („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/61)-

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

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у .,Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 5559 
1- септембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

584. 

На основу члана 7в. став 1. Основног закона о 
финансирању школства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/60) и члана 182. Закона о буџетима и финан-
сирању самосталних установа („Служ-бени жист 
ФНРЈ", бр. 52/59 и 23/61), у сагласности са Секрета-
ријатом Савезног извршног већа за просвету и кул-
туру, савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија прописује 

У П У Т С Т В О 
о КЛАСИФИКАЦИЈИ ПРИХОДА И РАСХОДА и 
ЕВИДЕНЦИЈИ О И З В Р Ш А В А Њ У ФИНАНСИЈ-
СКОГ ПЛАНА ШКОЛА и ДРУГИХ УСТАНОВА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

1. Сви приходи и расходи школа и других уста-
нова за образовање и васпитање предвиђених у чла-
ну 2. Основног закона о финансирању школства (у 
даљем тексту: школа), распоређују се финансијским 
планом школе. 

Финансијски план школе садржи: 
1) план прихода и расхода делатности школе; 
2) план образовања и коришћења средстава за 

инвестиције школе; 
3) план прихода м расхода фондова школе. 
План образовања и коришћења средстава за ин-

вестиције саставља школа која нема свој инвести-
даони фонд. 
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I. КЛАСИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА 
2. Финансијски план школе и евиденција о из-

врше зг,њу финансијског плана школе воде се пре-
ма следећој класификацији прихода и расхода: 

8 3" 
% 8 
И В 

НАИМЕНОВАН^ 
Д и н а р а 

Поз. Парт. 

I. План прихода и расхода 
делатности школе 

ПРИХОДИ 
Вишак остварених прихода 
над извршеним расходима по 
завршном рачуну за прет-
ходну годину 
Средства за основ лу делат-
ност: 
Из друштвеног фонда за 
школство 
Из буџета 
Из средстава привредних ор-
ганизација и комора 
Из средстава самосталних 
установа 
Из средстава осталих дру-
штвених правних лица 
Из доприноса ученика од-
носно корисника -
Дотације и помоћи 
Из друштвеног фонда за 
школство 
Из буџета 
Из средстава привредних ор-
га.низација и комора 
Из средстава самосталних 
установа 
Из осталих извора 
Сопствени приходи 
Од одржаних курсова, се-
минара и других облика ор-
ганизова,не наставе 
Од радиони-ца, економија, 

2—1 

2—2 
2—3 

2—4 

2—5 

2—6 

3—1 

3—2 
3—3 

3—4 

3—9 

4—1 

4—2 

4—3 

4—4 
4—5 

4—9 

5—1 
5—2 

5—3 

5—9 

до-
бара и сличних установа 
школа 
Од експертиза, елабората и 
других стручних услуга 
Од изложби, приредби и сл. 
Од приватних испита и други 
слични приходи 
Остали сопствени приходи -

Ост-а ли при х оди 
Уплате ученика за кухињу 
Остали доприноси ученика и 
родитеља 
Од уступљених учила и оста-
ле опреме и просторија на 
привремено коришћење 
Остало 

1—1 

1—2 
1—3 
1—4 
1—5 

2—1 

2—2 

3—1 

3—2 

3—3 

3—4 

3—9 

4—1 

4—2 

4—3 

4—4 
4—5 

4—6 

5—1 

5—2 

5—3 

РАСХОДИ 
А. Лични расходи 
Лични дохоци оа догврвдно-
си-ма 
Лични дохоци наставника и 
сар-адника школе у сталном 
радном од.носу 
Накнаде за црековремени рад 
Накнаде за хонорарни рад 
Посебне награде 
Доприноси 

Свега лични расходи 

Привремене позајмице и 
кредити 

Укупно приходи 

Б. Матери ј алин расходи 

Режијски трошкови 
К зи ц е л ари јеки матери ј ал, 
вода, огрев, осветљење, ПТТ 
трошкови, тро-шкови осигу-
рања и трошкови одржавања 
зграда, терена, учила и оста-
ле опреме 
Путни и се лид бени трошкови -
Трошкови извођења наста-
ве, стручног и научног рада 
Материјал, алат и други из-
даци за извођење наставе и . 
практичног рада ученика 
Трошкови екскурзија и дру-
гих облика теренске наставе 
који падају на терет школе 
Матери јални и други издаци 
за вршење стручног и науч-
ног рада 
Књиге за библиотеку и 
стручна литература 
Остали трошкови извођења 
наставе, стручног и научног 
рада 
Остали матери јални расходи 
Помоћ за издавање скрината 
и уџбеника 
Помоћ ученицима и органи-
зацијама ученика 
Награде ученицима (за те-
мате, показани успех и сл.). 
Расходи ђачке кухиње 
Трошкови организовања при-
редби и изложби 
Стручно уздизање наставни-
ка и 'сарадника школе 
А мартин аци ја и допуна учи-
ла и остале опреме 

, Аморгизација учила и остале 
опреме 
Амортизери ја зграда и те-
рена 
Допуна учила и остале о-
преме 
Повраћај % привремених по-
зајмица и кредита 

Свега матери јал ни расходи 

Укупно расходи 
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. II. План образовања и кори-
шћења средстава за инве-
стиције школе 

ПРИХОДИ 
1 Средства пренета из прет-

ходне године 
2 Дотације за инвестиције 

2—1 Из друштвеног фонда за 
школство 

2—2 Из буџета 
2—3 Из средстава привредних ор-

ганизација и комора 
2—4 Из средстава самосталних 

установа 
4 2—9 Из осталих извора 

3 Сопствена средства 
3—1 Предвиђено планом прихода 

и расхода делатности школе 
за амортизацију и допуну у-
чила и остале опреме 

3—2 Предвиђено планом прихода 
и расхода делатности школе 
за амортизери ју зграда и 
других објеката 

3—3 Од продаје непотребне или 
дотрајале опреме 

3—9 Остало . 
4 Позајмице и кредити 

Укупно приходи 

РАСХОДИ 
1 Грађевински и остали радови 

1—1 Веће оправке, реконструк-
ције и адаптације 

1—2 Доградња 
1—3 Новоградња 
1—4 Изградња темена и и-гралишта 

2 Набавка учила и остале о-
преме 

2—1 Набавка учила 
2—2 Набавка остале опреме 

3 Повраћај позајмица и кре-
дита 

4 Пренос у наседну годину 
Укупно расходи 

III План прихода и расхода 
фоидои , школе 

Инвестициону фонд 

ПРИХОДИ 
1 Средства прелета из прет-

ходне године 
2 Дотације зз инвестиције 

2—1 Из друштвеног фонда за 
школство 

2—Ј, Из буџета 
2—3 Из средстава привредних ор-

га-низација и комора 
2—4 Из средстава самосталних 

установа 
2—0 Из осталих извора 

1 ^ 2 „ „ ^ „ „ ^ „ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 5 

3 Сопствена средства 
3—1 Пред.виђена планом прихода 

и расхода делатности школе 
за амортозацију и допуну у-
чила и остале опреме 

3—2 Предвиђена планом прихода 
и расхода делатности школе 
за амортизатдију зграда и те-
рена I 

3—3 Од продаје непотребне или 
дотрајале опреме 

3—9 Остало 
4 Позајмице и кредити 

Укупно приходи 

РАСХОДИ 
1 Грађевински и остали радови 

1—1 Веће оправке реконструк-
ције и адаптације 

1—2 Доградња 
1—3 Ново-градња 
1—4 Изградња терена и игралишта 

2 Набавка учила и остале о-
преме 

2—1 Набавка учила 
2—2 Набавка остале спреме 

3 Повраћај позајмица и кредита 
4 Пренос у наредну годину 

Укупно расходи 

Резервни фонд 

ПРИХОДИ 
1 Пренето из претходне године 
2 Позајмице враћене у текућој 

години, а одобрене у ранијим 
годинама 

3 Остали прих-оди 
Укупно приходи 

РАСХОДИ 
1 Покриће ванредних расхода 
2 Позајмице одобрене у теку-

ћој години које неће бити 
враћене до 31. децембра 

3 Пренос у наредну годину 
Укупно расходи 

Остали фондови (појединач-
но сваки фонд) 

ПРИХОДИ 
1 Пренето из претходне године 
2 Остали приходи 

Укупно приводи 

РАСХОДИ 
1 Наменске исплате 
2 Пренос у наредну годину 

Укупно расходи 
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По извршеном распореду средстава по плану 
прихода и расхода делатности школе, плану обра-
зовања и коришћења средстава за инвестиције шко-
ле и плану прихода и расхода фондова школе, шко-
ла саставља преглед својих укупних прихода и ра-
схода по финансијском плану школе, а према сле-
дећој класификацији: 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО 
ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ШКОЛЕ 

о ^ м 
о ^ н О 
Си 5 хо о -—' 

К о 5 
Р ! ^ си СЈ ^ д а 

о г 2 р св о 
а Ч СО јј4 

8 ^ 
З ! 
и н 

б б З ђ З н 8 ч Р 8 ч и ц о 
О Д ЈН 

3 ? ? 4 2 а к а ЈТ О, Св ^ в да 

2 8 м ^ 3 СЈ Си Си И ^ л гп 
I 

ПРИХОДИ 
— по плану прихода и ра-

схода делатности школе 
— по плану образовања и 

коришћења средстава за 
инвестиције школе 

— по плану прихода и ра-
схода фондова школе 

Свега приходи 

РАСХОДИ 
по плану прихода и ра-
схода делатности школе 
по плану образовања и 
коришћења средстава за 
инвестиције школе 
по плану прихода и ра-
схода фондова школе 

Свега расходи 

Класификација прихода и расхода школе пред-
виђена у ставу 1. ове тачке, представља обавезну 
класификацију које се школа мора придржавам 
при састављању свог фи.нансијског плана и вођењу 
евиденције о извршавању "финансијског плана. 
Школа која нема све врсте прихода и расхода пред-
виђене у класификацији прихода и расхода, рашч-
л а н и о своје приходе односно расходе само на одго-
варајуће партије и позиције, задржавај ући број 
партија и позиција предвиђених у класифика.цији. 
Мање основне школе моту свој финансијски план 
саставити само по партијама, с тим што при.ходе у 
партиј.и 2 — Средства за основну делатност, плана 
прихода и расхода делатности школе и у партији 
2 — Дотациј-е за инвестиције, плана образовања и 
коришћења средстава за инвестиције школе односно 
плана прихода "и расхода инвестиционог фонда, мо-
рају рашчланити и по позицијама. 

1. План прихода и расхода делатности школе 
3. Средства предвиђена у плану прихода и рас-

хода делатности школе представљају јединствену 
целину и служе за финансирање свих расхода пред-
виђених у том плану. Изузетно, средства која добија 
са одређеном наменом, школа може користити само 
за фина неиграње оних потреба које су предвиђене 
од стране даваоца средстава. 

Укупни приходи предвиђе,ни у плану прихода и 
расхода делатности школе, распоређују се по следе-
ћим партијама односно позицијама: 

1) у партији 1 — Вишак остварених прихода над 
извршеним расходима по завршном рачуну за прет-

ходну годину, исказују се средства која су, према 
за.вршном рачуну делатности школе из претходне 
године, пренета у годину за коју се саставља финан-
сијски план школе; 

2) у партији 2 — Средства за основну делатност, 
исказују се приходи предвиђени за финансирање 
основне делатности школе. Ова средства обезбеђује 
школи њен оснивач, сам или заједно са другим 
оснивачима или учесницима у финансира.њу. У ова 
средства улазе и дотације додељене школи, ако је 
актом о њиховом додељивању изрично наглашено 
да служе-за подмириван^ расхода основне делат-
ности. У оквиру ове партије (позиција 6) исказују се 
и средства од доприноса ученика и корисника шко-
ле, ако су ови доприноси обавезни и предвиђени ва-
жећим прописима или правилима школе. 

Ако школу заједнички финансирају више сао-
свивача или учесника у финансирању, који јој обез-
беђују средства из различитих извора (из буџета, из 
средстава привредних организација или других из-
вора), сваки део средстава мора се посебно иска-
зати. 

Средства предвиђена у овој партији обухватају 
и средства за амортизацију и допуну учила и остале 
опреме школе, као и средства за амортизери ју свих 
или појединих школских објеката, ако је школски 
одбор, у сагласности са оснивачем школе, донео о 
томе посебну одлуку; 

3) у партији 3 — Дотације и помоћи, исказују се. 
према одговарајућим изворима, средства која школа 
добија без одређене намене, тј. за побољшање 
услова рада; 

4) у партији 4 — Сопствени приходи, исказују 
се, према одговарајућим изворима, средства која 
школа остварује проширивањем своје активности на 
образовању и васпитању; 

5) у партији 5 — Остали приходи, исказују се 
сви приходи које школа остварује ван своје делат-
ности на образовању и васпитању. У позицијама 1 
и 2 ове партије исказују се уплате ученика за кори-
шћење услуга кухиње, као и други доприноси уче-
ника и родитеља. У позицији 3 ове партије исказују 
се средства која школа добија на име нак,наде за 
уступљена учила, опрему и просторије на привре-
мено коришћење; 

6) у партији 6 — Привремене позајмице и креди-
. ти, исказују се средства која школа добија у виду 
привремених позајмица и кредита услед неравно-
мер-нот прилива прихода, а која се морају вратити 
из редовних прихода у истој години кад је позајми-
ца одобрена. 

Привремене позајмице и кредити не исказују се 
као приход у плану прихода и расхода делатности 
школе и завршном рачуну делатности школе, нето 
само у тромесечним обрачунима кад су привремене 
позајмите и кредити реализовани, као и у књиго-
вођству школе. 

4. Сви расходи за вршење делатности школе 
деле се на личне и материјал не расходе. 

Укупни расходи предвиђени у плану прихода и 
расхода делатности школе распоређују се по сле-
дећим партијама односно пози.цијама: 

1) у партији 1 — Лични дохоци са допринос има, 
исказују се сва лична примања особља школе, као 
и исплате лицима која хонорарно врше наставу у 
школи, заједно са допринооима који су законом про-
писани. Позиција 1—1 — Лични дохоци наставника 
и сарадника школе у сталном радном односу, обу-
хвата сва лична примања без доприноса наставника 
и сарадника школе у сталном радном односу и стал-
ног хонорарног особља школе коме је то основно 
занимање. Позиција 1—2 — Накнаде за прековреме-
ни рад, обухвата на,кнаде за прекзовремени рад у 
нето износу које се исплаћују особљу школе, као и 
накнаде за одржане часове преко предвиђене норме. 
'Позиција 1—3 — Н а д а д е за хонорарни ра.д, обухва-

4 



Страна 834 — Број 35 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, в. септембар 1961. 
1 - 1 -

та исплате у нето износу х о н о р а р н а наставници ма 
или другим сарадницима у настави којима рад у 
тој школи није основно занимање. Позиција 1—4 — 
Посебне награде, обухвата награде у нето износу за 
постигнуте по1себне резултате и залагање на оства-
ривању задатака школе. Позиција 1—5 — Допри-
носи, обухвата све доприносе које школа сноси за 
исплате по позицијама 1—1 до 1—4; 

2) у партији 2 — Режијски трошкови, исказују 
се расходи школе који нису непосредно везани за 
вршење њене делатности на образовању и васпита-
њу, него само омогућавају да се та делатност врши. 
У позицији 2—1 — Канцеларијски материјал, вода 
итд., исказују се сви режијски трошкови школе и 
трошкови за одржавање и оправку зграде, учила и 
остале опреме школе. У позицији 2-г-2 — Путни и 
селидбена трошкови, исказују се путни и се лид бени 
трошкови наставног и осталог особља школе при-
ликом промене места боравка, одласка на разна са-
ветовања, полагање стручних испита и сл. Од ових 
трошкова треба разликовати путне трошкове на-
ставника приликом школских екскурзија и других 
облика теренске наставе (позиција 3—2), као и путне 
трошкове у вези са стручним уздизањем наставни-
ка (позиција 4—б); 

3) у партији 3 — Трошкови изв-ођења наставе, 
стручног и научног рада, исказују се издаци школе 
резани за вршење њене делатности на образовању и 
васпитању, као и издаци за стручни и научни рад 
утврђен програмом рада школе; 

4) у партији 4 — Остали матери јални расходи, 
исказују се разни матери јални расходи школе који 
нису обухваћени осталим партијама материјалних 
расхода. У позицијама 4—1 до 4—3 ове партије иска-
зују се расходи предвиђени за нагсрађивање и пома-
гање ученика и њихових организација. У позицији 
4—4 — Расходи ђачке кухиње, исказују се средства 
предвиђена за набавку намирница и других потреба 
ђачке кухиње. У овој позицији не треба исказати 
личне расходе, као ни расходе у циљу одржавања 
кухиње или набавке опреме, јер се ти расходи пред-
виђају у партији 1 и 2 плана прихода и расхода де-
латности школе или у плану образовања и коришће-
ња средстава за инвестиције школе. У позицији 
4—5 — Трошкови орга-низовања приредби и изло-
жби, исказују се издаци за приредбе, свечаности и 
изложбе које школа организује. У позицији 4—6 — 
Стручно уздиз-ање наставника и сарадника школе, 
исказују се средства предвиђена за стручно педаго-
шко усавршавање чланова радног колектива школе, 
као и пут-ни трошк-о-ви у вези са тим усавршавањем; 

5) у партији 5 — Амортизација и допуна учила и 
остале опреме, исказују се средства која школа из-
дваја за амортизацију и допуну учила и остале 
опреме. Ако школа остварује приход-е проширива-
њем своје активности на образовању и васпитању 
или од уступања уз накнаду учила и остале опреме 
на привремено коришћење, један део ових прихода 
односно накнада, у износу који одреди школски од-
бор, употребиће се за амо-ртизацију ових средстава 
услед њиховог интензивни јет коришћења. 

Амортизациј-а се обавезно издваја за учила и 
осталу опрему школе. За грађевинске и остале 
школске објекте амортизација се може издвајати 
само ако је о томе донео по-себну одлуку школски 
одбор у сагласности са оснивачем школе (чл-ан 15. 
Основног за-кона о финансирању школства). 

Стопе амортизације по којима се издваја амор-
тдаација за учила и осталу опрему, одређује школ-
ски одбор у сагласности са оснивачем школе, и о-не 
би, по правилу, требало да одговарају стопама про-
писаним у нормативима просечног века трајања уз 
Номенклатуру непо-кретне имовине и инвентара др-
жавних органа и установа, која чини састав-ни део 
Упутства за попис и процену непокретне имовине и 
инвентара код држав-них орга-на и установа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 2/59 и 3/59). Стопе амор г р а -

ције за школске обј-екте и-ли њихове делове, утврђу-
ју се по слободно-ј оцени школског одбора у сагла-
сн-ости са оснивачем шко-ле. 

Износ амор-тизације који школа треба да--пред-
види у свом плану прихода и расхода делатности 
шк-оле добија се применом одређених амортизацио-
них стопа на основну вредност учила, опреме и дру-
гих објеката, а ко-ја мора одговарати основној вред-
ности по којој се ова средства вод-е у инвентару 
школе. 

Годишњи предрачун амортизације подно-си шко-
ла батаци на посебном обрасцу почетком сваке годи-
не ка-о прилог свог финансијског плана. Овај обра-
зац треба да садржи следеће податке: редни број 
групе средстава, назив средстава на која се обрачу-
нава и плаћа амортиоација^ основицу за амортиза-
Цију, утврђену стопу амортизације, из-нос амортиза-
ције и садашњу (неотписану) вредност. 

Обрачунати износ амортизације из овог обра-
сца мора одговарати из-носу амортиз-ације који је 
школа предвидела на име амортизације у овој пар-
тији. 

За расходована и отуђена учила, осталу опрему 
и друге објекте школа уплаћуј-е амортизацију све 
до краја године. Не издваја се амортизација на сред-
ства прибављена у току године (набављена или бес-
платно добивена) ако амортизација ових средстава 
није предвиђена планом прихода и расхода школе 
за ту годину. у 

Средства предвиђена у плану прихода и расхо-
да делатности школе на име амортизациде преносе 
се са жиро-рачуна шк-оле на посебан рачун код бан-
ке у једнаким месечним изно-сима до десетог дана у 
текућем месецу — за протекли месец; 

6) у партији 6 — Повраћај привремених по-зај-
мица и кредита, исказују се исплате по одобреним 
привременим позајмицама и кредитима услед нерав-
но-мерног притицање прихода за вршење делатности 
школе. Ов-е привремене позајмице не исказују се у 
плану прихода и расхода делатности школе и за-
вршном рачуну делатности школ-е, него само у књи-
говодственој евиденцији школе. 

2. План образовања и коришћења средстава за 
инвестиције школе 

5. План образовања и коришћења средстава, за 
инвестиције школе саставља школа која није обра-
зовала свој инвестициони фонд. 

Укупни приходи предвиђени у плану образова-
ња и коришћења средстава за инвестиције школе 
распоређују се по следећим партијама односно по-
зицијама: 

1) у партији 1 — Средства пренета из претход-
не године, иска-зују СЈВ неутро-шена средства по за-
вршном р-ачуну о извршењу плана образовања и 
коришћења средстава за инвестиције школе за 
претходну годину, као и средства распоређене као 
приход плана образова-ња и коришћења средстава 
за инвестиције школе за текућу годину на основу 
завршног рачуна о из-вршењу плана прихода и ра-
схода делатно-сти ш-коле за претходну годину; 

2) у партији 2 — Дотације за инвестиције, иска-
зују се средства која се школи додељују за инве-
стиционе потребе из одговарајућих извора предви-
ђених у позицијама 1 до 9 ове партије; 

3) у партији 3 — Сопствена .средства, исказују 
се средства предвиђена у плану прихода и расхо-
да делатности школе на име амортизације учила, 
остале опреме и других објеката школе, средства 
предвиђена за допуну учила и остале опреме, као 
и остала средства предвиђена за инвестиције; 

4) у партији 4 — Позајмице и кред,ити, исказују 
се средства планираних позајмица и кредита која 
школа предвиђа да ће реализован у току текуће 
године за финансирање својих инвестиционих по-
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треба, V чији рок враћања ке доспева у тој години. 
У овој ширтији предвиђају се и привремене позај-
мице за финансирање инвестиција на терет сред-
става резервног или осталих фондова школе, ако 
дефинитивни повраћај ових позајмица не доспева 
у текућој години. 

Укупни расходи предвиђени у плану образо-
вања и коришћења средстава за инвестиције школе, 
распоређују се по следећим партијама односно по-
зицијама: 

1) у партији 1 — Грађевински и остали радови, 
исказују се предвиђена средства за грађевинске и 
остале радове које ће школа извршити у текућој 
години; 

2) у партији 2 — Набавка учила м остале опре-
ме, исказују се средства која школа намерава да 
инвестира у набавку учила и остале опреме; 

3) у партији 3 — Повраћај позајмица и креди-
та, исказују се средства предвиђена за исплату ин-
вестиционих кредита и позајмица за инвестиције 
који су школи одобрени у претходној и ранијим 
годинама а чија дефинитивна исплата или ануи-
тети доспевају у текућој години; 

4) у партији 4 — Пренос у наредну годину, ис-
казује се вишак средстава која школа неће утро-
шити у години за коју саставља план образовања 
и коришћења средстава за инвестиције школе. 

3. План прихода и расхода фондова школе 

6. План прихода и расхода фондова школе са-
ставља школа која је, у смислу члана 14- Основ-
ног закона о финансирању школства, образовала 
инвестициони фонд, резервни фонд и друге фон-
дове. 

Школа обавезно саставља план прихода и ра-
схода инвестиционог фонда, док састављање плана 
прихода и расхода осталих фондова није обавезно. 

7. Инвестиционе фонд. — Школа која је обра-
зовала инвестициони фонд не саставља план обра-
зовања и коришћења средстава за инвестиције 
школе, него своје приходе и расходе, намењене 
финансирању инвестиција, исказује у плану при-
хода и расхода инвестиционог фонда школе. 

Приходи и расходи инвестиционог фонда шко-
ле раапоређују се према предвиђеној класифика-
цији прихода и расхода на сличан начин као и за 
распоређивање прихода и расхода по класифика-
цији предвиђеној за састављање плана образовања 
и коришћења средстава за инвестиције школе у 
тачки 5. овог упутства. 

8. Резервни фонд. — Укупни приходи резерв-
ног фонда распоређују се по следећим партијама 
односно позицијама: 

1) у партији 1 — Средства пренета из претход-
не године, исказују се неутрошена средства ре-
зервног фонда из претходне године, као и средства 
распоређена у резервни фонд на основу извршене 
расподеле оствареног вишка прихода по плану при-
хода и расхода делатности школе за претходну 
годину; 

2) у партији 2 — Враћене позајмице у текућој 
години а које су одобрене у ранијим годинама^ ис-
казују се средства резервног фонда која су у прет-
ходној години привремено коришћена за подмири-
ван^ потреба школе, а чије враћање резервном 
фонду доспева у текућој години; 

3) у партији 3 — Остали приходи, исказују се 
разни други приходи резервног фонда за које се 
претпоставља да ће бити реализовани у текућој 
години. 

Укупни расходи резервног фонда распскређују 
се по следећим партијама односно позицијама; 

1) у партији 1 — Покриће ванредних расхода, 
исказују се средства резервног фонда предвиђена 
за евентуално покриће ванредних расхода које 
одреди школски одбор; 

2) у партији 2 — Позајмице одобрене у текућој 
години које неће бити враћене до 31. децембра те 
године, предвиђају се средства резервног фонда 
која ће се привремено употребити, мимо њихове 
намене, за подмириван^ потреба школе, а која се 
неће вратити фонду до краја текуће године; 

3) у партији 3 — Пренос у наредну годину, ис-
казују се средства за која се предвиђа да ће се 
као неутрошена пренети у наредну годину. 

9. Остали фондови. — Састављање плана при-
хода и расхода осталих фондова није обавезно. Ако 
школа има могућности за реално предвиђање оства-
рења и утрошка средстава ових фондова, састав-
љање њихових планова прихода и расхода врши 
се према класификацији из тачке 2. став 1. овог 
упутства. 

4. Преглед укупних прихода к расхода по финан-
сијском плану школе 

10. Преглед укупних прихода и расхода по фи-
нансијском плану школе обухвата укупна средства 
која школа предвиђа да ће остварити у години за 
коју саставља финансијски план, као и утрошак 
ових средстава. 

У колони 2 — Укупни (бруто) приходи односно 
расходи, овог прегледа исказују се укупни прихо-
ди односно расходи предвиђени у плану прихода 
и расхода делатности школе, плану образовања и 
коришћења средстава за инвестиције школе и пла-
ну прихода и расхода фондова школе, а у колони 
4 — Нето приходи односно расходи, исказују се 
стварна средства којима школа располаже после 
њихове расподеле предвиђене плановима школе. На 
та ј начин у колони 4 код прихода плана делатно-
сти школе исказаће се износ прихода који се до-
бија кад се од укупно предвиђених прихода делат-
ности школе одбије износ средстава предвиђених 
за амортизацију учила, остале опреме, зграда и дру-
гих грађевинских објеката, као и износ средстава 
предвиђених" за допуну учила и остале опреме, по-
што су ова средства обухваћена као приход у плану 
образовања и коришћења средстава за инвестиције 
односно у плану прихода и расхода инвестиционог 
фонда. Исто тако, за износе намењене за аморти-
зацију и допуну учила и остале опреме треба ума-
њити и укупне расходе по плану делатности школе. 

При исказивању укупних расхода по плану 
образовања и коришћења средстава за инвестиције 
школе, не треба узети у обзир средства предвиђена 
у партији 4 — Пренос у наредну годину, а исто 
тако ни средства по плану прихода и расхода фон-
дова школе за која се предвиђа да ће бити пренета 
у наредну годину. 

5. Завршни рачун 
11. По истеку године школа саставља завршни 

рачун о извршењу свог финансијског плана, који 
обухвата извршење плана прихода и расхода де-
латности школе, плана образовања и коришћења 
средстава за инвестиције школе и плана прихода 
и расхода фондова школе. 

Завршни рачун саставља се по класификацији 
прихода и расхода по којој је састављен и финан-
сијски план школе, с тим што се у плану прихода 
и расхода делатности школе, у одељку ,,расходи1' 
додаје нова партија 10 — Распоред вршка прихода 
над извршеним расходима. Ова партија рашчлаба-
ва се на следеће позиције: 

10—1 Распоређене за инвестиције 
10—2 Распоређен у резервни фонд 
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10—3 Распоређене у фонд за награђиван^ 
10—4 
10—5 
10—6 
10—9 Пренос у наредну годину. 

' У ПОЗИЦИЈИ 10—1 — Распоређене за инвестиције, 
исказују се средства која се завршним рачуном 
распоређују за инвестиције, независно од тога да 
ли школа саставља план образовања и коришћења 
средстава за инвестиције школе или план прихода 
и расхода фондова школе. У позицијама од 10—4 
до 10—6 исказују се средства распоређена у остале 
фондове школе. 

II. ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗВРШАВАЊУ ФИНАНСИЈА 
- СКОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

12. Школа отвара код банке свој жигоо-рачун. 
На овај рачун полажу се сви приходи који припа-
дају школи и преко тог рачуна врши се исплата 
СБИХ расхода школе, осим расхода за инвестиције, 
као и расхода фондова школе који се исплаћују са 
посебних наменских рачуна. 

Ради евиденције и обрачунавања прихода и 
расхода по свом финансијском плану, школа води 
књигу извршења финансијског плана (буџетска 
књига). Образац ове књиге банка ће саобразити 
класификацији прихода и расхода из тачке 2. став 
1. овог упутства. Изузетно, кад организација књи-
говодствене службе школе то дозвољава, банка 
може поједине школе, на њихов захтев, ослободити 
од вођења књиге извршења финансијског плана. 

13. Поред жиро-рачуна, школа отвара код бан-
ке посебне наменске рачуне за сва издвојена сред-
ства за инвестиције, као и за средства фондова. 

Вишак прихода распоређен у фондове по тро-
месечним обрачунима, не преноси се на посебне 
рачуне фондова, него и даље остаје на жиро-ра-
чуну школе до коначног обрачунавања по завр-
шном рачуну за односну годину. Ова средства, по 
одлуци школског одбора односно одговарајућег ор-
гана управљања других установа за образовање и 
васпитање, школе могу користити за своје редовно 
финансирање до коначног распореда утврђеног ви-
шка прихода по завршном рачуну за односну го-
дину. 

Изузетно, средства за инвестиције која се обра-
зују из средстава амортизације и средстава пред-
виђених за допуну, учила и опреме по плану при-
хода и расхода делатности школе, као и из других 
извора, могу се користити одмах по њиховом оства-
рењу, с тим што се претходио морају пренети са 
жиро-рачуна на посебни рачун средстава за инве-
стиције односно на рачун инвестиционог фонда. 
Контролу о наменском утрошку ових средстава 
врши банка. 

14. Поред жиро-рачуна банка ће в-одити и по-
себно књиговодство о извршавању финансијског 
плана школе. У том књиговодству банка ће при-
ходе и расходе школе евидентирати само по пар-
тијама. Изузетно, приходи у партији 2 — Средства 
за основну делатност, плама прихода и расхода де-
латности школе и у партији 2 — Дотације за инве-
стиције, плана образовања и коришћења средстава 
за инвестиције школе односно плана прихода и рас-
хода инвестиционог фонда, банка ће евидентирати 
и по позицијама. 

15. Свој финансијски план школа је дужна до-
ставити банци код које има жиро-рачун у року од 
15 дана од дана његовог доношења. О свакој изме-
ни распореда средстава предвиђених финансијским 
планом, школа је дужна известити банку код које 
има жиро-рачун у року од 10 дана од дана настале 
измене: 

16. Школа саставља извештај о тромесеч-но-м 
извршењу финансијског плана школе, који достав-
ља банци код које има жиро-рачун у року од 25 
дана од дана истека тромесечја. 

Извештај из става 1. ове тачке школа саставља 
по партијама из класификације прихода и расхода 
предвиђене у тачки 2. став 1. овог упутства. 

17- На основу своје евиденције, као и извештаја 
о тромесечном извршењу финансијског "пла-на које 
подносе школе, Народна банка саставља збирни 
тромесечни преглед извршења финансијског плана 
школа-

У тромесечним извештајима укупно остварени 
приходи по плану прихода и расхода делатности 
школе исказаће се по следећим ставкама: 

— средства за основну делатност 
— сви остали приходи 
Свега приходи 
Укупно извршени расходи по плану прихода и 

расхода делатности школе исказаће се по следећим 
ставкама: 

— лични расходи 
— материјал ни расходи 
Свега расходи 
— вишак оствареног прихода над извршеним 

расходима 
При томе, и приходе и расходе делатности шко-

ле треба исказати умањене за средства предвиђена 
за амортизацију као и за средства предвиђена за 
допуну учила и остале опреме. 

Тромесечно извршење плана образовања и ко-
ришћења средстава за инвестиције банка исказује 
само у глобалном износу, за укупне приходе и укуп-
не расходе. 

Тромесечно извршење плана фондова школе 
исказује се у глобалним износима за укупне при-
ходе и укупне расходе, и то: за инвестициони фонд, 
резервни фонд, фонд за награђиван^ и збирно за 
остале фондове школе. 

При исказивању расхода по тромесечним изве-
штајима о извршењу плана образовања и коришће-
ња средстава за инвестиције школе и плана при- . 
хода и расхода фондова школе, банка неће узети 
у обзир средства која се преносе у наредни период,^ 
већ ће та средства исказати као вишак прихода 
над расходима по одговарајућим плановима. 

18. Збирни годишњи преглед изв-ршења плана 
прихода и расхода делатности школе, плана обра-
зовања и коришћења средстава за инвестиције шко-
ле и плана прихода и расхода фондова школе (по-
себно за сваки фонд) Народна банка ће саставити 
по партијама из класификације прихода и расхода 
из тачке 2. став 1- овог упутства. Изузетно, приходи 
предвиђени у партији 2 — Средства за основну де-
латност, плана прихода и расхода Делатности шко-
ле и приходи предвиђени у партији 2 — Дотације 
за инвестиције, плана образовања и коришћења 
средстава за инвестиције школе односно плана при-
хода и расхода инвестиционог фонда школе, иска-
заће се и по позицијама из наведене класификације. 

19. У збирним тромесеч-ним прегледима извр-
шења финансијског плана школа Народна банка 
посебно ће исказати извршење по финансијском 
плану школа, а посебно — по финансијском плану 
осталих установа. Под осталим установама, у сми-
слу ове тачке, подразумевају се: предшколске уста-
нове, домови за ученике, домови за студенте, рад-
нички и народни универзитета као и остале уста-
нове за образовање и васпитање. 

Збирне годишње прегледе извршења финансиј-
ског плана школа и осталих установа за образе-
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вање и васпитање Народна банка саставља по сле-
дећој номенклатури: 

1) основне школе; 
2) школе квалификоване раднике; 
3/ техничке и друге стручне школе за привреду 

и јавне службе; , 
4) уметничке школе (средње); 
6) гимназије; 

' 6) специјалне школе; 
7) више школе; 
8) школски центри; 
9) универзитета факултети, високе школе и 

уметничке академије; 
10) остале школе (школа за одрасле, школа за 

допунско образовање и слично); 
11) раднички и народни универзитети; 
12) остале установе за образовање и васпитање 

(предшколске установе, домови и сл.)-
Збирне годишње прегледе извршења финансиј-

ског плана школа, састављене по номенклатури из 
става 2. ове тачке, Народна банка доставља орга-
нима управе надлежним за послове финансија и за 
послове просвете сваке политичкотериторијалне је-
динице за њено подручје. Савезном Државном се-
кретар^ ату за послове финансија достављаће На-
родна банка збирни тромесечни и годишњи преглед 
извршења финансијског плана школа посебно за 
сваку народну републику. Овај преглед саставља 
се по следећим категоријама оснивача: 

1) општина, 
2) срез, 
3) аутономна јединица, 
4) остали оснивачи. 
Ако у финансирању школе учествује више 

оснивача, категорија из става 3. ове тачке одре-
диће се према оснивачу који непосредно врши пра-
ва оснивача према школи, у смислу члана 27' 
Основног закона о финансирању школства. 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
20. Школски одбори односно органи управљања 

других установа за образовање и васпитање дужни 
су у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
упутства саобразити финансијски план школе за 
1961. годину са класификацијом прихода и расхода 
из тачке 2. став 1. овог упутства- Овако усаглашени 
финансијски план школе доставиће се банци код 
које школа има жиро-рачун. 

21. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 05—19083/1 
28. јула 1961- године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

585. 

На основу члана 15. Уредбе о Привременој 
општој царинској тарифи („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9-/61), савезни Државни секретар^ат за послове 
финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПОСТУПКУ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПРИВРЕМЕНЕ ОПШТЕ ЦАРИНСКЕ ТАРТУ-
ФЕ И ЗА ТРАЖЕЊЕ ОБЈАШЊЕЊА ЗА ЊЕНУ 

ПРИМЕНУ 

1. Предлоге за измене и допуне наименован^-, 
царинских стота и других одр-едаба у При временог 

општој царинској тарифи, подносе заинтересовани 
органи, организације, установе и дру-га лица саве-
зном Државном секретари.! ату за послове финан-
сија. 

Уз предлог предлагач је дужан под-нети и образ-
ложен^. 

2. Образложени предлози за измене и допуне 
у смислу тачке 1. овог упутства могу се поднети: 

1) а-ко је царинска стопа у Привремено ј општој 
царинској тарифи та/ква^,-да би без њене измене мо-
гло доћи до поремећаја у обиму и структури про-
изводње или промета поједине робе; 

2) ако дође до промене у производњи или у од-
носима на домаћем и иностраном тржишту, која, 
услед примене важеће царинске стопе, може битно 
и трајније да угрози производњу одређених грана 
или групација односно производњу робе која је од 
посебног значаја за југо/словенску привреду, или ако 
таква промена битно угрожава или омета остварење 
економско-нолитичких циљева привредног развоја. 

3. Предлог из тачке 1. овог упутства треба да 
садржи податке према обрасцу Ц-1, који је одштам-
пан уз ово упутство и чини његов саставни део. 

Уз податке по обрасцу из става 1. овог упутства 
предлагач је дужан поднети привремену обрачунску 
кал кул аци ју за последње тромесечје за односни 
производ и податке о укупном приходу и расподели 
дохотка за протеклу годину икз завршног рачуна за 
ту годину. 

4. Писмени предлог и документацију из тачке 3. 
овог упутства подносилац је дужан да достави саве-
зном Државном секретари јату за послове финансија 
у 8 примерака. 

5. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија доставиће по један примерак предлога 
из тачке 1. овог упутства заинтересованим савезним 
државним органима и надлежним коморама. 

6. Осим предлога за измене и допуне ^именова-
ња, царинских -стопа и других одредаба у Привре-
меној општој царинској тарифи, подносиоци из тач-
ке 1. овог упутства могуће авезним Државном секре-
тари! јату за послове финансија подносити и захтеве 
за издавање објашњења у погледу примене тарифе 
у појединим спорним случајевима, тј. у случајевима 
у којима, по мишљењу подносиоца, постоји нејасно-
ћа односно могућност за различита тумачења, било 
што се тиче наименован^ робе било саме царинске 
стопе која треба да се примени, односно рока у 
коме царинска стопа важи. 

Захтев за издавање објашњења из става 1. ове 
тачке мора бити довољно образложен, а доставља се 
у 4 примерка. 

7. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија цени да ли су подаци и образложен^, 
поднети у смислу тач. 2,^3. и 6. овог упутства, до-
вољни за давање предлога о измени и допуни При-
времене опште царинске тарифе односно објашње-
ња о спорним случајевима,' и о томе обавештава 
предлагача. 

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

Бр. 09-22644/1 
26. августа 1961. године 

Београд 
Заступа државног секретара 

за послове финансија 
Државни псд-секретар, 

Јосип Колар, с. р. 
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Предлагач Образац Ц-1 
за производ из — гране делатности (формат 420 X 297 мм) 
ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАИМЕНОВАН^, 
ЦАРИНСКЕ СТОНЕ И ДРУГИХ ОДРЕДАБА У ПРИВРЕМЕНОЈ ОПШТОЈ ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 

Ред. 
бр. 

за производ за одговарајући страни производ 
Ред. 
бр. ПОДАЦИ домаће 

производње земља земља земља земља 

Ј „ ^ „ „ „ „ „ „ 2 „ ^ „ „ ^ ^ ^ ^ ^ 3 1 4 1 5 1 6 ( 7 
1. Назив производа 
а. Комерцијална ознака производа^ 
3. Комерцијално-техничка спецификација^ 

(стандард и-ли техно лошко-технички отле) 
4. Комерцијална јединица мере 
б. Тежина по комерцијалној јед,иници мере 
6. Тарифни број и наименован^ из Приврем-ене 

опште царинске тарифе 
7. Царинска стопа 
8. Количина произв едена у протеклој годи)ни^фф 

9. Планирана производња у текућој години^^ 
10. Залихе на крају протекле године^""^ 
11. Залихе у последњем тромесечју^"1 ' 
12. Продајна цена за јединицу мере (у дина-

рима)1^ 
13. Продајна цена страног произвођача у страној 

валути за јединицу мере 
14. Трошкови транспорта и осигурања који се пла-

ћају у страној валути до ју гос лов епске гран-ице 
— све у страној валути 

18. Укупно 13 4- 14 прерачунам по обрачунско^ 
курсу у динарима (1 ф = 750 динара) 

16. Тачан назив страног произвођача чија је роба 
купљена 

17. Тачан назив страног продавца од кога је купље-
на роба 

18. Износ регреса за домаћи производ 
19- Тарифни број и стопа пореза на промет за дома^-

ћи производ 

0 Ако има више комерцијалних ознака, треба их навести. 
^ Ако нема стандарда потребно је дати технолошки или технички опис производа. На пример: за угаљ — 

најнижу калоричну вредност, за железну руду — проценат железа, мангана, силицијума и др., за ралио-
апарат: број цеви, број таласних дужина итд. 
За домаћи производ продајна цена произвођача — франко произвођач, за инострани производ извозна цена 
произвођача увећана за транспорта трошкове увозника и трошкове увозника који су поменути у члану 2. 
Уредбе о Привременој општој царинској тарифи, који се плаћају до југословенске границе у страној валути 
— све прерачунато по обрачунском курсу (1 I = 750 динара). 
А к о с е п Р е Д л о г подноси за групације произвођача истог производа, треба навести целокупну производњу^ земљи. 
Ако се предлог подноси за групацију произвођача истог производа, треба навести залихе свих произвођача. 
Предлагачи су дужни поднети и следеће податке о производу за који се дају подаци по овом обрасцу 
1) шифру за производ по Номенклатури статистике спољне трговине; 
2) шифру из Листе шифарских тарифних бројева Привремене опште царинске тарифе (Додатак „Службеног 

листа ФНРЈ", бр. 17/61); 
I) шифру и назив за праћење годишње индустријске производње за извештајну индустријску службу. 

586. 
На основу члана 206. став 4. и члана 379. став 1. 

Закона о рад,ним односима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/61), у сагласности са савезним Државним 
секретари ј атом за послове финансија, Секретари јат 
Савезног извршног већа за рад прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О РАД-
НИМ ОДНОСИМА О НАКНАДАМА РАДНИЦИМА 
ЗА ВРЕМЕ ОДСУТНОСТИ СА РАДА И ЗБОГ ОД-
ЛАСКА НА ОДСЛУЖЕЊЕ ОДНОСНО ДОСЛУЖЕ-

ЊЕ ВОЈНОГ РОКА 
1. Накнада која припада раднику за време 

одсутности са рада и због одласка на одслужење 

односно дослужење војног рока, као и право орга-
низације односно приватног послодавца на рефун-
даци ју ове накнаде у смислу чл. 40. до 42, 206. и 
207. Закона о радним односима (у даљем тексту: 
Закон) остварују се по одредбама овог упутства, 
I. Накнада за време притвора или истражног затвора 

2. Накнада за ,време притвора или истражног 
затвора, по члану 40. став 1. Закона, припада рад-
нику од часа стављања у притвор или истражни 
затвор до дана пуштања на слободу односно до 
правоснажности судске пресуде, ако то није по-
себним законом друкчије предвиђено (члан 114. За-
кона о јавним службеницима —; „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/^9, 27/60 и 53/60). 
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Накнада из става 1. ове тачке припада раднику 
и за време од дана пуштања из притвора или истра-
жног затвора до његовог доласка у седиште орга-
низације ради јављања на дужност. Ово време не 
Може бити дуже од 3 дана, рачунајући од дана пу-
штања из притвора и/ли истражног затвора. 

3. Организација и приватни послодавац дужни 
су накнаду за време притвора или истраж,ног зат-
вора достављати раднику преко органа који је донео 
решење о притвору или истражном затвору, а ако 
радник има породицу на издржавању, накнаду при-
ма овлашћени члан породице код организације од-
носно приватног послодавца код кога је радник у 
радном односу. 

Накнаду за време притвора односно истражног 
затвора дужна је организација односно приватни 
послодавац наплаћивати најдоцније до петог дана 
у месецу за протекли месец. 

4. Сматра се да радник има породицу на издр-
жавању ако издржава овог бра.чног друга, децу или 
друга лица која је по одредбама чл. 32, 34. и 36. 
Основног закона о од,носима родитеља и деце („Слу-
жбени лист ФНРЈ'!, бр. 104/47 и 53/56) дужан из-
државати. 

Као деца, у смислу става 1. ове тачке, сматрају 
се: брачна, ванбрачна или усвојена деца, пасторчад 
и деца без родитеља узета на издржавање, до на-
вршене 1'5. године живота, а ако се налазе на шко-
ловању — до краја школовања, а најдоцније до 
Навршене 26. године живота. 

Издржавање лица наведених у овој тачки утвр-
ђује се изјавом два пунолетна лица овереном од 
надлежног органа. 

5. Извештај који се подноси организацији од-
носно приватном послодавцу у смислу члана 40. 
став 3. Закона мора садржати дан и час стављања 
радника у притвор или истражни затвор. На основу 
примљеног извештаја организација одшетао при-
ватни послодавац одлучује о удаљењу радника с по-
сла односно од дужности са даном и часом ставља-
ња у притвор или истражни затвор, а код јавних 
служби са даном стављања у истражни затвор. 

6. Орган који је наредио притвор или истражни 
Затвор, односно суд чија је одлука правоснажна, 
дужан је одмах а најдоцније у р-оку од 3 дана од 
дана доношења решења известити организацију од-
носно приватног послодавца о дану пуштања рад-
ника из притвора или истражног затвора. 

7. По пуштању из притв-ора или истражног за-
твора радник је дужан јавити се одмах организа-
цији односно приватном послодавцу, а најдоцније У 
року од 3 дана од дана пуштања из притв-ора или 
истражног затвора. 

Ако организација односно приватни послодавац 
по јављању радника на посао, нађе да је у његовом 
интересу да радник и даље буде удаљен с посла; 
односно од дужности, а постоје услови из члана 283, 
Закона односно члана ИЗ. Закона о јавним службе-
нитима, може поново одлучити о удаљењу радника-.-

8. Орган који је донео правоонажну одлуку о 
обустави кривичног поступка, или о ослобођењу од 
оптужбе, или о одбиј ању оптужбе али не због не-
над лежности суда, дужан је доста-вити своју одлуку 
организацији односно приватном послодавцу у року 
од 15 дана од дана доношења ове одлуке. 

9. За утврђивање просечног личног дохотка у 
смислу члана 207. Закона не узимају се у обзир нак-
наде личног дохотка по посебним основима, као што 
су: награде које је радник примио за извршење по-
себних задатака ван његовог редовног делокруга 
рада и ван редовног радног времена, накнаде личног 
дохотка за време одсуствовања са рада, лични из-
даци коди се исплаћују на терет материјалних тро-
шкова привредне организације, нити делови тих 
издатака који се до одређене висине исплаћују из 
средстава за личне дох-отке (тачка 4. под 23, тачка 

5. под 1. до 12 и тач. 6. и 7. Наредбе о материјал-
ним и осталим трошковима пословања привредних 
организација — „Службени л,и,ст ФНРЈ", бр. 19/61). 

10. Накнада за време притвора или истражног 
затвора за раднике јавних служби утврђује се пре-
ма износу основне и положајне плате и посебног 
додатка за последња три месеца пре месеца у коме 
је радник стављен у притвор или истражни затвор. 

11. Раднику који је за време незапослености 
стављен у притвор односно истражни затвор при-
пада накнада из члана 40. Закона од часа стављања 
у притв-ор одно-сно истражни затвор-, у виси-ни, једне 
трећине односно једне половине личног дохотка 
који је служио као основ за одређивање новчане 
накнаде (материјалног обезбеђења) за време при-
времене незапослености. 

12. Радник који је за време боловања стављен 
у притвор односно истражни затвор има право на 
н-акнаду, уместо лич,ног дохотка односно плате, у 
смислу члана 34 Закона о здравствено^: осигурању 
радника и службеника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 51/54). 

13. Уз захтев за реф у,нд аци ју исплаћене накнаде 
организација односно приватни послодавац подноси 
органу који је наред,ио притвор или истражни за-
твор, следеће документе: 

1) привредна организација — оверени извод из 
исплатн-е листе о исплаћеном личном д-охотку од-
носног рад,ника у бруто износу обрачунатом по осно-
вима и мерилима из правилника о расподели лич-
них доходака; 

2) државни орган или уста-но-ва, са-мо-стална 
установа и друштвена организација — овер-ени из-
в-од из платног сп-иска о нето износу месечног лич-
ног до-хо-тка односно плате односног радника са од-
говарајућим износом доприноса; 

3) приватни послодавац — потврду надлежног 
завода за соц.ијално осигурање о дану подно-шења 
пријаве и ступања радни-ка на посао, као и о бруто 
износу пријављене плате. 

14. Организација односно приватни послодавац 
подноси захтев за рефундацију надлежном органу 
на крају сваког месеца ако је одсутност са рада 
због притвора или истражног затвора трајала дуже 
од месец дана, а ак-о је трајала краће од месец 
дана — одмак по пуштању радника из притвора или 
истражног затвора. 

16. Ако орган који је наредио притвор или 
истражни затвор нађе да је организација односно 
Приватни посл-одавац правилно исплатио накнаду 
раднику на основу поднетих доказа, дужан је из-
дати налог за исплату територијално надлежној 
филијали Народне банке, у року од 15 дана од дана 
Пријема захтева организације односно приватног по-
слодавца, задржавај ући при том потребну докумен-
тацију. Ако захтев н,иј-е потпуно документован, 
орг,ан је дужан у истом ро-ку вратит,и га организа-
цији односно приватном послодавцу ради допуне до-
кументације. 

16. Рефунда1цију исплаћене накнаде Народна 
банка врши на терет предрачуна републичког др-
жавног секретаријата за унутрашње по-слове ак-о је 
притвор наредио орган управе за унутрашње по-
слове, а ако је притвор или истражни затвор на-
редио суд — на терет републичког државног секр-е-
таријата за правосудну управу. 

Рефундација на терет предрачуна републичког 
државног секретаријата за унутрашње послове вр-
шиће се у свим случајевима кад су органи уну-
трашњих послова наредили притвор у смислу члана 
183. Законика о кривичном поступку („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 5/60) — (у даљем тексту: ЗКП). 
Ова обавеза накнаде од стране ор-ган,а унутрашњих 
послова постоји за све време трајања притвора, 
подразумевајући и продужење притвора у смислу 
члана 187. ЗКП, и тра,је: 
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1) до пуштања радника на слободу (ако је дошло 
до пуштања пре односио истеком рока за притвор); 

2) до одређивања истражног затвора (члан 190. 
ЗКП); 

3) до часа предаје окривљеног истражном судији 
по истеку рока за који је притвор продужен (члан 
188. ЗКП). 

Ако је предмет ок-ончан и пр-едат јавном тужио-
цу ради састављања оптужнице — пре истека рока 
трајања притвора, на-кнада пада на терет органа 
који је водио извиђај, све до предаје оптужнице 
суду. 

Ако је дошло до уступања даљег вођења изви-
ђај а између органа унутрашњих послова и суда, 
накнада, ако је окривљени у притвору, пада на те-
рет органа који уступа извиђаче, све до доношења 
одговарајуће одлуке (захтева) јавног тужиоца. 

У сним случајевима истражног затвора накнада 
пада на терет судова иако је истрагу или поједине 
истражне радње спроводио орган унутрашњих по-
слова у смислу чл. 160. и 161. ЗКП. 

17. Организација односно приватни послодавац 
који је раднику исплатио разлику до пуног износа 
личног дохотка у случајевима из члана 41. став 1. 
Закона, рефундираће исплаћени износ накнаде пре-
ко органа који је наредио притвор однокшо истра-
жни затвор. 

Рефундација из става 1. ове тачке врши се по 
поступку прописаном одредбама тач. 13. до 16. овог 
упутства. Извод из наплатне листе који се доставља 
уз захтев за р еф унд аци ју садржи износ личног до-
хотка обрачунато? и исплаћеног по оковима из тач. 
9. и 10. овог упутства. 

II. Једнократна накнада због одласка на одслужење 
односно дослужење војног рока 

18. Једнократна накнада због одласка на одслу-
жење односно дослужење војног рока, из члана 42. 
Закона, припада раднику од дана разрешења од 
дужности односно од првог дана наредног месеца 
(члан, 142. Закона о јавним службеницима), према 
томе да ли се личен доходак прима унапред или 
уназад. 

Као последњи месечни износ личног дохотка 
односно плате из члана 42. Закона за раднике при-
вредних организација и приватних послодаваца сма-
тра се износ личног дохотка или плате обрачунат 
и исплаћен раднику за месец који је претходио 
месецу у коме је радник разрешен од дужности 
због одласка на одслужење односно дослужење вој-
ног рока. 

Ако радник у претходном месецу из става 2. 
ове тачке није провео на раду све радне дане, јед-
нократна накнада утврђује се на основу просечног 
дневног личног дохотка урачунатог према личном 
дохотку примљеном за рад у том месецу. У том 
случају се дневни просек личног дохотка множи 
бројем 26 да се добије месечни износ накнаде. 

Ако је лични доходак или део личног дохотка 
радника из става 2. ове тачке обрачунат за период 
дужи од месец дана, износ личног дохотка односно 
дела- личног дохотка своди се претходно на месечни 
износ па се тако сведен узима за утврђивање једно-
с а т н е накнаде. ' 

Као последњи месечни износ плате службеника 
јавних служби сматра се основна и положај на плата 
и стални додани исплаћени за месец који је прет-
ходио месецу у коме је службеник разрешен од 
дужности због одласка на одслужење односно, до-
служење војног рока. 

19. У непрекидни радни стаж за стицање права 
на јед,нократну накнаду урачуна.ва се и време из 
ранијег сталног радног односа, ако између запошље- -
ња није било прекида. 

У непрекидни радни стаж урачунава се и време 
привремене незапослености које се у смислу члана 
107. Закона признаје у радни стаж. 

Као последњи дан радног стажа из члана 42. 
Закона узима се дан разрешења радника од ду-
жности због одласка на одслужење односно дослу-
жење војног рока. 

20. Једног ратна накнада припада и раднику 
који је позив за одслужење односно дослужење 
војног рока примио у току отказног рока. 

Раднику припада једнократна накнада и кад је 
у интересу организације односно приватног посло-
давца разрешен од дужности пре истека отказног 
рока, ако је позив за одслужење односно дослу-

ж е њ е војног рока примио до краја отказног рока. 
21. Организација односно приватни послодавац 

дужан је радника на његов захтев разрешити од 
дужности због одласка на одслужење односно до-
служење војног рока најдоцније на пет дана пре 
дана кад је према позиву дужан јавити се војној 
јединици-установи односно органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове народ-
не одбране. 

22. Организација одно-сно приватни, послодавац 
дужан је на основу позива надлежног војног органа 
односно органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове наро,дне одбране исплатити 
једно!кратну накнаду раднику одмах по разрешењу 
од дужности због одласка на одслужење односно 
дослужење војног рока. 

23. Радник коме је по његовом захеву, из лич-
них разлога (пород,ично стање, школовање и сл.), 
одложено одслужење ч односно дослужење војног 
рока, дужан је примљену једнократну накнаду вра-
тити организа-цији одношено приватном послодавцу. 

Рад.ник коме је служење војног рока прекинуто 
или је у току служења отпуштен из Ј у гос л о в ен е к е 
народне армије (чл. 76. до 78. Закона о народној 
одбрани — „Службени лист ФНРЈ", бр. 30/55), није 
дужан вратити примљену јед покретну накнаду. 

24. Ученици у привреди, ученици нижих струч-
них школа, ученици средњих стручних школа и 
студенти виших школа и факултета, ако после за-
вршеног школовања примају од органа службе за 
запошљавање радника новчану накнаду, имају пра-
во на новчану накнаду и за наредних 30 дана од 
дана кад су према позиву били дужни јавити се 
надлежном војном органу односно органу управе 
општинског народног одбора надлежном за послове 
народне одбране. 

Лица из става 1. ове тачке која заснују редовни 
радни однос у року од 15 дана по завршеном шко-
ловању имају право на јед покретну накнаду не-
зависно од услова ив члана 42. став 1. Закона. 

25. По захтеву орга.низације односно приватног 
послодавца рефундацију исплаћеног износа једно-
с а т н е накнаде врши Народна банка на терет пред-
рачуна Државног секретаријата за послове неро,дне 
одбране. 

Захтев за рефукдацију организац,ија односно 
приватни послодавац подноси Народној банди у 
року од 15 дана од дана исплате ј едносатне нак-
наде раднику. 

Уз захтев за рефундацију износа исплаћене 
ј е д н о с а т н е накнаде организација односно приватни 
послодавац дужан је поднети Народној банпи, по-
ред докумената из тачке 13. овог упутства, још и: 

1) потврду да је радник на дан разрешења од 
дужности имао радни стаж предвиђен у члану 42. 
став 1. Закона; 

2) уверење органа управе општинског народн-ог 
- одбора надлежног за послове народне одбране о 

ступању ва одслужење војног рока. 
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26. Организација односно приватни послодавац 
нема право на рефундацију исплаћене ј едносатне 
накнаде ако је раднику одложено одслужење од-
носно дослужење војног рока по молби организације 
односно приватног- послодавца!. 

III. Накнада за време војне вежбе и одсутности са 
рада због позива војних и других државних органа 

27. Накнада која припада раднику за време 
војне вежбе, предвојничке обуке, за време вршења 
службе против авионске и противпожарне заштите, 
јавних функција и дужности код државних и дру-
гих органа и организација који врше јавну службу, 
као и због одазив ања на позив војних и других 
државних органа до чега је дошло без кривице 
радника (члан 206. Закона), обрачунава се на основу 
просечног личног дохотка по часу, утврђеног према 
личном дохотку који је рад.ник примио у претход-
ном месецу, а за време војне вежбе накнада се из-
рачунава у висини просечног месечног износа лич-

/ ног дохотка за последња три месеца пре позивања 
еа војну вежбу, ако је за радн,ика поеоЈБније да се 
накнада утврђује на овај начин. 

Приликом израчунавања просека ли-чног до-
хотка из става 1. ове тачке, не узима се у обзир 
износ повећања личног дохотка за прековремени 
рад, за рад на дане недељног одмора и државног 
празника за 60%, односно за проценат одређен у 
правилнику о расподели личних доходака, нити 
накнаде из тачке 9. овог упутства. 

Ако је лични доходак или део личног дохотка 
радн.ика из става 1. ове тачке обрачунат за период 
дужи од једног односно три месеца, износ личног 
дохотка односно дела личног дохотка своди се прет-
ходно на месечни односно тромесечни период, па се 
тако сведен узима за утврђивање накнаде личног 
дохотка. Дневни износ накнаде из става 1. ове тачке 
обрачунава се за 8 часова односно за број часова 
редовног радног времена радника. 

Радницима јавних служби исплаћује се накнада 
за време одсутности са рад.а из става 1. ове тачке 
у висини њихове плате (основна, положајиа и по-
себни додаци), а рад,ницима приватног послодавца у 
висини бруто износа плате при јављеног заводу за 
социјално 01сигурање за месец који је претходио 
пријему позива. 

Раднику који је одсуством ао са рада из разлога 
наведених у ставу 1. ове тачке, поред времена про-
веденог код органа по његовом позиву, признаје се 
за утврђивање накнаде и време потребно за његов 
одлазак и повратак на рад. 

Раднику коме би плата према чину или класи 
у Југословецекој народној армији, док врши војну 
вежбу, била већа од накнаде из ст. 1. и 4. ове тачке, 
припада право и на разлику до износа плате према 
чину или класи — на терет предрачуна Државног 
секретаријата за послове народне одбране. 

28. Захтев за рефундацију исплаћеног износа 
накнаде за време војне вежбе треба доставити те-
риторијално надлежној филијали Народне банке у 
року од 15 дана од дана исплате накнаде раднику, 
на терет предрачуна Државног секретаријата за 
послове народне одбране. 

Уз захтев за рефундацију исплаћене накнаде 
орга-низација односно приватни послодавац дужан 
Је Народној банци поднети докуменат из тачке 13. 
свог упутства. 

Организација односно приватни послодавац ду-
жан је поднети, поред доказа из тачке 13. овог 
упутства, и уверење надлежног војног одсека од-
носно органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове народне одбране о времену 
које је радник провео на војној ве,жби, урачунава-
јући и време потребно за одлазак и повратак са 
војне вежбе. 

Приватни послодавац дужан је, поред докуме-
ната из ст. 2. и 3. ове тачке, поднети и потврду 
завода за социјално осигурање о висини: пријављене 
плате за последња три месеца пре месеца у коме је 
радник позван на војну вежбу. 

Надлежни војни одсек одношо орган управе 
општинског народног одбора надлежан за послове 
народне одбране и завод за социјално осигурање 
дужни су тражиоцима из ст. 3. и 4. ове тачке бла-
говремено доставити одговарајуће уверење односно 
потврду. 

Државни секрет ари јат за послове народне од-
бране има право вршења контроле исплата које 
врши Народна банка по уверењима војних органа 
и органа управе општинских народних одбора над-
лежних за послове народне одбране. 

Право на рефундацију немају државни органи 
и установе који се финансирају из буџета (члан 206. 
Закона и члан 88. став 6. Закона о народној од-
брани). 

219. Под вршењем јавне функције подразумева 
се вршење дужности судије поротника, повременог 
судије код привредних судова, народног посланика, 
одборника народних одбора, члана органа друштве-
ног управљања и слично. 

Под одазива њем на поз,ив државних органа под-
разумева се одазивање у својству 'сведока, вештака 
или тумача у кривичном, грађанском, управном, 
администр ативно-казненом и дисцип лидском по-
ступку, као и у поступку по управном спору. 

Не сматра се одазивањем на позив, у смислу 
става 2. ове тачке, одазивање на позив у својству 
окривљеног или приватног тужиоца у кривичном 
поступку; у својству тужиоца, туженика или уме-
шана-интервенијента у парничном поступку; у свој-
ству тражиоца извршења или извршеника у извр-
шном поступку; у својству учесника у ванпарнич-
ном поступку или странке у управном поступку, 
едминистративно-казненом поступку или у поступку 
по управном шору. У овим случајевима позивања 
организација односно приватни послодавац није ду-
жан раднику исплатити накнаду за време одсут-
ности са рада. 

Државни орган или установа, као и друга орга-
низација, дужни су издати раднику уверење односно 
потврду из које се види колико је он као позван 
провео на дужности, по ком основу и у ком својству 
(сведок, вештак, судија поротник и др.). 

3'0. Захтев за рефундацију исплаћене накнаде у 
случајевима одсутности са рада, осим због Бојне 
вежбе, подноси организација односно приватни по-
слодавац органу који је упутио позив, и то: 

1) среском односно општинском народном одбору 
који је организовао предвојничку обуку; 

2) органу унутрашњих послова који је позвао 
радника ради вршења вежби против авионске или 
противпожарне заштите; 

3) органу или организацији код које је радник 
извршио јавну функцију или дужност; 

4) водном органу ОДНОКЛЈО органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове народне 
одбране или другом држав,ном органу који је позвао 
радника. 

Уз захтев за рефундацију исплаћене накнаде 
организација односно приватни послодавац дужан 
је поднети надлежним органима из става 1. ове тач-, 
ке документе из тачке 13. овог упутства. 

Приватни послодавац дужан је одговарајућем 
органу поднети и потврду завода за социјално оси-
гурање о дану пријавлупања и 'ступања радника на 
рад, као и о висини пријав,љене плате у месецу који 
је претходио почетку одсуствовања са рада. 

Захтев за' рефундацију исплаћене накнаде орга-
низација односно приватни послодавац подноси ор- ; 
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тану који је упутио позив, у року од 15 дана од 
дана кад је раднику исплаћена накнада због од-
сутн-ости са рада по овом основу. 

31. Право на рефундацију исплаћеног износа 
накнаде за време војне вежбе и одсутности оа рада 
због позива војних и других државних органа из 
тачке 27. овог упутства немају државни органи и 
установе који се финансирају из буџета. 

32. Државни орган и завод за социјално осигу-
рање дужни су на захтев радника благовремено 
издати одговарајућу потврду односно уверење по-
требно за остваривања права радника за време од-
сутности са рада из члана 206. Закона. 

IV. Остале и завршне одредбе 
33. Изрази: „радник" и „организација" у ов-ом 

упутству употребљени су у смислу члана 16. За-
кона. 

34. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство, за спровођење одредаба 
Закона о радним односима о накнадама радницима 
за време одсуствовања са рада и због одласка на 
одслужење односно дослужење војног рока („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 38/58). 

35. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 05-978/1 
7. августа 1961. године 

Београд 
Секретар за рад, 

Љупчо Арсов, с. р. 

По извршеном оравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Одлуке о одређивању 
висине накнада које се плаћају за друмска моторна 
возила, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
32/61, поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДА 

КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ЗА ДРУМСКА МОТОРНА 
ВОЗИЛА 

У тачки 1. под 5, у првој алине ји уместо речи: 
„од" треба да стоји: „до". 

У тачки 11. бришу се речи: „даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 26. августа 
1^61. године. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СР(БИЈЕ 

-,,Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 28 од 8. јула 1961. године објављује: 

Закон о расподели, располагању и управљању 
средствима зајетничких резерви привредних орга-
низација; 

Закон о Републичком фонду за развој привред-
но неразвијен^ подручја; 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету 
Нар-одне Републике Србије за 1961. годину; 

Закон о Вишој школи друштвено-политичких 
Наука у Београду; 

Закон о измени Закона о оснивању Привред-не 
банке Народне Републике Србије; 

Закон о завршном рачуну о извршењу буџета 
Народне Републике Србије за 1960. годину; 

Закон о оснивању Пр авио-економскот факул-
тета у Приштини; 

Одлуку о давању сагласности на финансијски 
план Републичког друштвеног фонда за школство 
за 1961. годину; 

Одлуку о избору по једног члана Одбора за 
друштвени надзор, Административног одбора, Ко-
мисије за тумачење закона и Комисије за народне 
одборе; 

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

Одлуку о именовању председника и чланова 
Управног одбора Републичког фонда за развој при-
вредно неразеије-ног подручја; 

Одлуку о одобрењу Статута Трговинске коморе 
Народне Републике Србије; 

Одлуку о одобрењу Статута Занатско-комунал-
не коморе Народне Републике Србије; 

Одлуку о одобрењу Статута Главног савеза зем-
љорадничких задруга Народне Републике Србије; 

Одлуку о завршном рачуну Резервног фонда 
Народне Републике Србије за 1960. годину; 

Уредбу о задацима и организацији Дирекције 
Оипеке локомотиве^ вуче; 

Одлуку о посебном додатку за републичке тр-
жишне инспекторе; 

Одлуку о изменама Одлуке о одређивању ви-
сине помоћи жртвама ф а ш и с т и ч к а терора; 

Одлуку о посебном додатку за републичке ин-
спекторе рада; 

Одлуку о посебном додатку за републичке ве-
теринароке инспекторе; 

Одлуку о почетку примене Уредбе о посебном 
додатку за рударске инспекторе; 

Решење о стављању ван снаге Решења о издва-
јању шуме „Шупља стена" за потребе науке и на-
ставе и додељивању ове шуме Шумском газдинству 
У Београду; ' 

Наредбу о спречавању и сузбијању кокошије 
куге. 

У броју 29. од 15. јула 1961. године објављује: 
Одлуку о избору повремених ' судија Вишег 

привредног суда у Београду; 
Наредбу о одређивању риболовног подручја; 
Правилник о саставу и јачину образовања 

привременог Савета Више школе друштвено-поли-
тичких наука у Београду; 

Правилник о саставу и начину образовања при-
временог Савета Више хемијско-технолошке шко-
ле, у Крушевцу; 

Правилник о саставу и начину образовања при-
временог Савета Више медицинске школе у Бео-
граду; ' 

Упутство о изменама и допунама Упутства о 
одређивању предмета који се сматрају као предме-
ти стручно-теоријске наставе на вишим школама, 

У броју 30. од 22. јула 1961. године објављује: 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о окви-

рима за утврђивање положај них плата службеника 
државних органа Народне Републике Србије; 
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Решење о именовању чланова Арбитражног 
већа за решавање спорова проистеклих из зајед-
ничког финансирања школа; 

Решење о разрешењу и именовању чланова 
Комисије Извршног већа Народне скупштине На-
родне Републике Србије за представке и притужбе; 

Упутство о изменама и допунама Упутства о 
одређивању предмета који се сматрају као пред-
мети стручно-теоријске наставе у стручним шко-
лама; 

Исправку Закона о здравственој заштити и 
здравственој служби. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине / службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 29. од 26. јула 1961. го-
дине објављују: 

Закон о Југословенској академији знаности и 
уметности; 

Закон о специјалним школама; 
Одлуку о уплати дела дохотка издавачких пре-

дузећа у Фонд за унапређење издавачке делатности; 
Одлуку о уступању дела доприноса за експлоа-

тацију рудног блага Инвестиционом фонду у Кутина; 
Одлуку о ослобођењу новинско-издавачких 

предузећа од плаћања дела доприноса у Инвести-
ционе! фонд Народне Републике Хрватске; 

Одлуку о висини дневница, накнаде због одво-
јеног живота од породице и километраже за служ-
бенике републичких органа и установа; 

Одлуку о посебном додатку за судије редовних 
судова и јавне правобраниоце; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о од-
ређивању висине помоћи жртвама фашистичког 
терора; 

Решење о именовању и разрешењу председника 
и чланова Савета за просвету НР Хрватске. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

.,Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 17. од 22. јуна 19'61. године објављује: 

Правилник о полагању судијског испита. 

У броју 18. од 29 јуна 1961. године објављује: 
Закон о урбанистичкој инспекцији; 
Закон о жичарама; 
Закон о доприносу за унапређивање шума у 

државној својини; 
Закон о допуни Закона о измени члана 51. За-

кона о аграрној реформи и колонизацијм у НР 
Словенији; 

"Закон о оснивању Педа-гошке академије у Ма-
рибору; 

Закон о изменама Закона о подручјима сре-
зова и општина у НР Словенији; 

Одлуку о одређивању дела дохотка који мо-
рају плаћати издавачка предузећа у Фонд НР 
Словеније за унаоређивање издавачке делатности; 

Одлуку о проглашењу Долине седам језера на-
родним парком; 

Одлуку о избору члана Извршног већа Народ-
не скупштине Народне Републике Словеније; 

Одлуку о избору председника, потпредседника 
и записничара Републичког већа Народе скуп-
штине НРС; 

Одлуку О избору председника, потпредседника 
и записничара Већа произвођача Народне скуп-
штине НРС; 

Одлуку о начину састава Савета за здрав-
ство НРС; 

Одлуку о почетку исплаћивања посебног до-
датка за рударске инспекторе; 

Одлуку о измени Одлуке о додељивању али-
ментације бабицама; 

Решење о Заводу НР Словеније за стручно об-
разовање; 

Решење о саставу Управног одбора Фонда НРС 
за школство; 

Решење о разрешењу и именовању члана Са-
вета Управне школе; 

Решење о именовању главног инспектора птт 
саобраћаја при Заједници птт предузећа у Љуб-
љани; 

Решење о именовању чланова Савета Више 
домаћичке школе у Гробљу: 

Наредбу о преносу послова и о пословању не-
ких среских судова с обзиром на њихову нову 
месну надлежност; 

Решење о разрешењу и именовању председ-
ника и чланова Републичке комисије за утврђи-
вање катастарског прихода. 

У броју 19. од 13. јула 1961. године објављује: 
Уредбу о измени и допуни Уредбе о Институ-

ту за геодезију и фотограметрију; 
Уредбу о измени и допуни Уредбе о Ветери-

нарскод заводу Словеније; 
Одлуку о одређивању аконтације пореза на 

доходак и општински прирез од пољопривреде 
за треће тромесечје 1961. године; 

Одлуку о саставу и начину избора чланова 
Савета за науку НРС; 

Одлуку о саставу и начину избора чланова Са-
вета за културу и просвету НРС; 

Решење о разрешењу и именовању председ-
ника Комисије Извршног већа за молбе и жалбе; 

Решење о разрешењу и именовању републич-
ког секретара за урбанизам, стамбену изградњу и 
комунална питања; 

Решење о разрешењу и именовању члана Уп-
равног одбора Завода НРС за продуктивност рада; 

Решење о осивању Клиничке болнице за гине-
кологију и женске болести; 

Решење о оснивању Онколошког института у 
Љубљани; 

Наредбу о одређивању Института за шумску 
и дрвну привреду Словеније у Љубљани за испи-
тивање шумске семенске робе. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина у броју 27. од 14. јула 1961. године 
нема службеног дела. 

У броју 28. од 21. јула 1961. године објављује: 
Одлуку о начину оснивања шумско-привредних 

подручја и о давању на коришћење шума и другог 
земљишта у друштвеној својини у оквиру шутлско-
привредних подручја; 

Одлуку о употреби неутрошених средстава 
фондова за унапређивање шумарства; 

Одлуку о утврђивању процента који припада 
резервном фонду НРБиХ од средстава издвојених 
за заједничке резерве привредних организација; 
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Одлуку о ослобођењу привредних јединица 
казнено-поправних установа од уплате дела чистог 
прихода у Буџет НРБиХ; 

Одлуку о овлашћењу Извршном већу НРБиХ 
за давање дозволе за коришћење дела издвојених 
средстава посебне буџетске резерве у 1961. години; 

Одлуку о потврди одлука о изменама статута 
срезова Сарајево и Мостар и одлука народних од-
бора срезова Сарајево и Добој о изменама и допу-
нама одлука о утврђивању њихових органа управе; 

Одлуку о трајању одмора Народне скупштине 
НРБиХ у 1961. години; 

Уредбу о организацији Државног секретаријата 
з-а послове робног промета НРБиХ; 

Одлуку о систематизацији радних места у 
Државном' секретари јату за послове робног про-
мета НРБиХ; 

Правилник о курсевима за стицање звања 
мла^и здравствени техничар; 

Решење о одређивању установа у ^којима се 
практично полаже посебни део стручног испита 
и практични део посебног стручног испита; 

Решење о одређивању броја чланова Стручног 
савета Републичког здравственог центра у Сарајеву 
и броја чланова које у Стручни савет бирају, име-
нују и делегирају одређен.и органи, установе и орга-
низације; 

Решење о одређивању установа које су овла-
шћене за лекарске прегледе и давање дозвола за 
рад на местима изложеним јонизујућим зрачењима; 

Наредбу о одређивању награда за тамањење 
вукова; 

Састав Савета за струч-но образовање НРБиХ. 

СЛУЖБЕ!! ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службени весник Народне Републике Македо-
није" у, броју 17. од 25. маја 1961. године објављује: 

Указ о проглашењу Закона о здравствено^ за-
штити и организацији здрав ст вене службе, са тек-
стом истог. 

У броју 18. од 7. јуна 1961. године објављује: 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о окви-

рима за одређивање положајник плата службеника 
у научним установама; . 

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора Републичког фонда за непривред-
не инвестиције; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета за просвету НРМ; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета за народно здравље НРМ; 

V Конкурс за давање кредита из средстава Ре-
публичког инвестициног фонда у 1961. години за из-
градим малих акумулација за наводњавање. 

Ј броју 19. од 13. јука ИШ. године објављује: 
Одлуку о доприносу издавачких предузећа у 

Републички фонд за унао-ређпвање издавачке де-
латности; 

Обавезно тумачење члана 45а.' став 2. Закона о 
агра,рној реформи и колсннизацији на територији 
Народне Републике Македоније; 

Препоруку за побољшање здравствено заштите 
мај-ки и деце у НР Македонији. 

У броју 20. од 21. јуна 1961. године објављује: 
Указ о проглашењу Закона о високом школ-

ству у Народној Републици Македонији, са текстом 
истог; 

Указ о проглашењу Закона о Републичком 
фонду за унапређивање издавачке делатности, са 
текстом истог. 

У броју 21. од 26. јуна 1961. године објављује: 
Уредбу о укидању Републичког фонда за уна-

пређивање пољопривреде; 
Решење о престанку са радом Завода за реви-

зију рада привредних организација; 
Решење о разрешењу и именовању члана Ко-

мисије за предлагање звања педагошки саветник; 
Одлуку о доно-шењу финансијског плана фонда 

за обавезно здравствено осигурање за 1961 годину; 
Одлуку о спровођењу обавезног здравственог 

реосигурања пољопривредних произвођача. 

У броју 22. од 30. јуна 1961. године објављује: 
Решење о постављењу сталних судских вешта-

ка у Народној Републици Македонији. 

У броју 23. од 8. јуна 1961. године објављује: 
Одлуку о проценту од средстава заједничких 

резерви привредних организација који припада 
Резервном фонду Народне Републике Македоније; 

Одлуку о доприносу Републичком инвестици-
оном фонду; 

Одлуку о давању сагласности на финансијски 
план Републичког друштвеног фонда за школство 
за 1961. годину; 

Препоруку о даљем развијању привредних на-
чела у стамбеној изградњи; 

Препоруку о даљим мерама за унапређивање 
школства; 

Потврду обавезног тумачења; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о осни-

вању Савета за научни рад Народне Републике Ма-
кедоније; 

Решење о допуни Решења о оснивању Сервиса 
за вршење транспортних услуга републи-чким орга-
нима и установама; 

Правилник о утврђивању минималног износа 
накнаде з-а коришћење пашњака. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Стра-на 

581. Наредба о подношењу пријава о извозу 
и увозу робе — — — — — — — 829 

582. Наредба о овлашћењу за издавање одо-
брења за држање девиза у иностранству 830 

583. Наредба о одређивању производа за које 
се не могу повишавагги постојеће продајне . 
цене — — — — — — — — — 830 

584. Упутство о класификацији прихода и ра-
схода и евиденцији о извршавању финан-
сијског плана школа и других установа за 
образ-овање и васпитање —. — — — — 830 

585. Упутство о поступку за предлагање из-
мена и допуна Привремене опште царин-
ске тарифе и за тражење објашњења за 

- ., њену примену — — — — — — — 837 
586./Упутство за спровођење одредаба Закона 
^ Ј о радним односима о нак-надама радницим-а 

за време одсутности са рад-а и због одла-
ска на одслужење односно дослужење 
војног рока — — — — — — — — 838 

Исправка Одлуке о одређивању висине нак-
нада које се плаћају за друмска моторна 
возила — — — — — — — — — 842 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


