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У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ 

СТАНБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о ф и -
нансирању стамбене изградње, који је усвојила Са-
везна народна скупштина на седници Савезног већа 
од 21 новембра 195'9 године и на седници Већа про-
извођача од 20 новембра 1959 године 

П. Р. бр. 64 
23 новембра 19Ф9 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ФИНАНСИРАЊУ СТАНБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Станбена изградња врши се из друштвених 

средстава и из средстава грађана. 

Члан 2 
Ооновни извори друштвених средстава за стам-

бену изградњу јесу фондови за станбену изградњу. 

Члан 3 
Стамбена изградња врши се и из других дру-

штвених средстава, као што су: фондови за једнич-
ке потрошње привредних организација, буџети по-
литичкотеритори јалних јединица, друштвени ин-
вестициони фондови, предрачуни прихода и р а -
схода самосталних установа и средства друштве-
них организација, а сагласно посебним прописима 
о коришћењу тих средстава. 

Средства фондова, буџета и предрачуна ив 
претходног става могу се користити за непосредно 
улагање у станбену изградњу, за улагање у фонд 
за станбену изградњу са одређеном наменом или 
као основ за давање зајмова из фондова за стан-
бену изградњу. 

Корисници средстава из претходног става могу 
средства намењена за стамбену изградњу, путем 
уговора удруживати у циљу стамбене изградње са-
гласно важећим прописима. 

Члан 4 
Фондови за стамбену изградњу образују се за 

подручја општина и за територије народних репу-
блика. 

Народна републичка може образовати фондове за 
станбену изградњу и за подручја аутономних је -
диница. 

Фондови за станбену изградњу су друштвени 
самостални фондови и има ју својство правног лица. 

Управљање фондовима за станбену изградњу 
врши се по начелима друштвеног управљања. 

За обавезе фондова за стамбену изградњу јем-
чи општима односно народна република. 

Члан 5 
Из општинских фондова за стамбену изградњу 

да ју се за јмови за изградњу нових или за довр-
шење, доградњу односно за велике оправке посто-
јећих стамбених зграда и станова, као и За изград-
њу комуналних објеката који су у непосредној вези 
са том стамбеном изградњом. 

Савезно извршно веће прописаће ко ји се кому-
нални објекти могу градити из средстава фонда по 
претходном ставу. 

Члан 6 
Општински фондови за ст антену изградњу вр-

ше овоју делатност по начелима привредног посло-
вања. 

Општински фондови за стамбену и-зградњу да ју 
зајмове за станбену изградњу или у л а ж у средства 
у стамбену изградњу као инвеститори, ради про-
да је стамбених зграда односно станова или давања 
станова на коришћење 

Члан 7 
Општински фондов-и за стамбену изградњу ду-

ж н и су усмеравати свој рад ка остварењу што ве-
ћег оби-ма стамбене изградње и што потпунијег з а -
довољења потреба за становима. 

Члан 8 
Ради остваривања својих задатака општински 

фондови за стамбену изградњу могу ступати у по-
словна удружења чија је делатност у вези са стам-
беном изградњом или могу заснивати тра јне по-
словне односе са привредним или другим органи-
зацијама. 

Члан 9 
У циљу р а з в и ј а њ а својих пословних делатно-

сти општински фондови за стамбену изградњу могу 
имати своје пословне службе и оснивати преду-
зећа и погоне у вези са задацима фонда. 

Члан 10 
За ј ам из општинског фонда за стамбену изград-

њу могу добити друштвена правна лица и лица у 
радном односу. 

ЗајМОБИ се да ју на основу конкурса. 
Лица у радном односу могу учествовати на кон-

курсима за добивање за јма из фонда за стамбену 
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изградњу без обзира на место свог пребивања, али 
су дужна за ј ам користити за изградњу на под-
р у ч ј у за ко је је т а ј фонд основан. 

Члан 11 
Средства фонда за стамбену изградњу могу се 

улагати у станбену изградњу, непосредно или пу-
тем давања зајмова, само до висине вредности згра-
де односно стана који су у складу са нормативима 
односно типовима зграда и станова утврђеним од 
стране општинског народног одбора. 

Нормативи и типови прописани од стране на-
родног одбора морају бити утврђени тако да обе-
збеђују рационалну изградњу и да п р у ж а ј у што 
ширу могућност лицима у радном односу за избор 
стана према њиховим потребама и дохоцима. 

Члан 12 
Републички фонд за станбену изградњу да је 

за јмове и додељује средства за станбену изградњу 
општинским фондовима за станбену изградњу и 
општинама за изградњу комуналних објеката и 
школских зграда за основне школе и да је зајмове 
за станбену изградњу другим друштвеним правним 
лицима одређеним посебним прописима Савезне 
народне скупштине. 

Републички фонд за станбену изградњу д у ж а н 
је п р и д р ж а в а м се обавезних смерница републич-
ког извршног већа односно органа који оно одреди. 

Члан 13 
Срески народни одбор на чијем се подручју на-

лази град подељен на општине може на седницама 
оба већа одлучити да сва или поједина права и 
обавезе који су дати овим законом општинама, в р -
ши срески народни одбор или градско веће, ако 
оно постоји, односно да се за подручје града обра-
зу ј е један или више фондова за станбену изградњу. 

Члан 14 
Под лицима у радном односу, у смислу овог 

закона, подразумевају се лица у редовном (сталном) 
радном односу, на која се односи Закон о радним 
односима, лица која су изједначена са лицима у 
радном односу по прописима о социјалном осигу-
рању, уживаоци личних и породичних пензија, и н -
валиди рада ко ји у ж и в а ј у права инвалидског оси-
гурања, као и лица ко ја у ж и в а ј у права по про-
писима о ратним и мирнодоп ск им инвалидима и по 
прописима о учесницима Народ ноослободилачкосг 
рата. 

Савезно извршно веће може прописати да се 
као лица у радном односу, у смислу овог закона, 
сматрају и друга лица ко ја в р ш е самосталне про-
фесионалне делатности и лица других занимања 
ко ја нису у радном односу а социјално су осигу-
рана на основу закона или уговора. 

11 ПРИХОДИ ФОНДОВА ЗА СТАНБЕНУ 
И З Г Р А Д Њ У 

Члан 15 
Приходи општинског фонда за станбену из-

градњу су: 
X) допринос за станбену изградњу; 
2) износ амортизације вредности оних зграда 

у друштвеној својини од којих по посебном саве-
зном закону амортизација припада фонду; 

3) порез на доходак од зграда (кућарина); 
4) део закупнине за пословне просторије у сми-

слу члана 12 Закона о пословним зградама и про-
сторијама и члана 125 Закона о стамбеним одно-
сима; 

5) камата н а за јмове дате из фондова; 

6) камата на средства фонда уложена код 
банке; 

7) дотације из буџета политичкотериторијалних 
јединица и предрачуна прихода и расхода само-
сталних установа и друштвених организација; 

/ 8 ) дотације из фондова за једничке потрошње 
п р и р е д них организација ; 

9) друге дотације и приходи. 

Члан 16 
Изузетно од одредбе претходног члана, поједи-

не врсте привредних организација чије се послова-
ње протеже на целу територију Ју гос лави је одно-
сно на територију народне републике или на под-
ручје више политичкотериторијалних јединица, 
као и поједине врсте јавних служби, уплаћују део 
допри-носа за станбену изградњу у републички фонд 
за стамбену изградњу. 

Прописом Савезне народне скупштине одредиће 
се привредне организације и јавне службе из прет-
ходног става које плаћа ју допринос за станбену из-
градњу у републички фонд за стамбену изградњу, 
као и део тог доприноса. 

Истим прописом може се одредити да допринос 
за станбену изградњу или део овог доприноса који 
уплаћу ју привредне организације и јавне службе 
из става 1 овог члана остане овим привредним ор-
ганизацијама односно службама, и то за стамбену 
изградњу. 

Члан 17 
Допринос за станбену изградњу плаћа ју при-

вредне организације, државни органи, установе, 
друштвене организације и друга друштвена прав-
на лица по посебним савезним законима. 

Члан 18 
Износ амортизације вредности зграда у дру-

штвеној својини плаћа се из станарине. 

Члан 19 
Приходи републичког фонда за станбену и з -

градњу су: 
1) део доприноса за спанбену изградњу који 

п л а ћ а ј у одређене врсте привредних организација и 
јавних служби; 

2) део доприноса за станбену изградњу који 
припада општинским фондовима за станбену из-
градњу; 

3) камата на зајмове дате из фонда; 
4) камата н а . средства фондова уложена код 

банке; 
5) дотације из буџета политичкотериторијалних 

јединица и предрачуна прихода и расхода само-
сталних установа и друштвених организација; 

6) дотације из фонда за једничке потрошње 
привредних организација; 

7) други приходи. 
Републичка народна скупштина прописује да 

се из доприноса за станбену изградњу који су на-
плаћени на територији народне републике у корист 
општинских фондова за станбену изградњу, издво-
ји одређени проценат, који не може бити већи од 
25%, ради уплаћивања у републички фонд за стан-
бену изградњу. 

Члан 20 
Средства општинског фонда за стамбену из-

градњу д р ж е се код комуналне банке односно На-
родне банке — ако на подручју општине не постоји 
комунална банка, а средства републичког фонда за 
стамбену изградњу — код банке коју одреди репу-
бличко извршно веће. 
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Ш УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА 
1. Органи управљања фондовима 

Члан 21 
Орган управљања фондом за стамбену изград-

њу је управни одбор. 

Члан 22 
Општински фондови за стамбену изградњу који 

располажу знатним средствима^ и који поред дава-
ња зајмова врше и друге послове у знатном обиму 
(послови инвеститора и др.), имају, као орган у-
црављања, и директора фонда. 

О томе да ли ће фонд за стамбену изградњу 
имати директор-а, решава управни одбор фонда у 
сагласности са општинским народним одбором. На-
родни одбор даје сагласност на седницама оба већа. 

Члан 23 
Управни одбор општинског фонда за станбену 

изградњу састоји се од чланова које именује оп-
штински народни одбор и чланова које као своје 
претставнике делегирају одређене друштвене и 
друге организације. 

У управни одбор општинског фонда за стан-
бену изградњу улазе најмање један одборник оп-
штинског народног одбора и један претставник оп-
штинског синдикално? већа. 

Општински народни одбор на седницама оба 
већа одређује друштвене и друге организације које 
ће имати своје претставнике у упраеном одбору 
фонда. 

Члан 24 
Чланове управног одбора републичког фонда 

за станбену изградњу именује републичко извршно 
веће. 

Члан 25-
Управни одбор фонда за станбену изградњу не 

може имати више од 11 чланова. 
Мандат чланова управног одбора траје две го-

дине, с тим да се половина чланова смењује сваке 
године. 

Члан 26 
Директора општинског фонда за станбену из-

градњу поставка општински народни одбор на о-
снову конкурса. 

Директор фонда је по свом положају члан у-
правног одбора фонда. 

Члан 27 
Управни одбор ради у седницама којима ру-

ководи претседник управног одбора фонда. 
Претседника бира управни одбор из реда својих 

чланова. 
Директор фонда не може бити претседник 

управног одбора фонда. 

Члан 28 
Управни одбор доноси одлуке већином гласова 

присутних чланова. 
За пуноважно решавање потребно је присуство 

више од половине чланова управног одбора. 
Правилима фонда може се предвидети да је за 

доношење одлука по појединим питањима потребно 
присуство одређеног броја чланова управног одбора 
фонда. 

Хлан 29 
Управни одбор фонда за стамбену изградњу 

"вр-ши нарочито следеће послове: 
1) доноси правила фонда; 
2) доноси програм о употреби средстава фонда; 

3) утврђује услове за давање зајмова из фонда 
и услове за закључивање уговора о продаји стан-
бених зграда односно станова, као и услове за за-
кључавање уговора о давању станова на кор-и-
шћење; 

^4)Ј^)аспиоује конкурсе за давање зајма, продају 
стамбених зграда и станова, односно давање ста-
нова на коришћење; 

5) утврђује понуде које су нај повољније за за?-
кључивање уговора о за^му, за продају станбених 
зграда односно станова и за давање станова на 
коришћење и на основу тога издаје налог за за-
кључивања уговор а; 

6) утврђује предрачун прихода фонда за сваку 
годину; 

7) одлучује о расподели дохотка фонда, ако га 
фонд остварује; 

8) утврђује висину обавезних резерви фонда; 
9) оснива предузећа и погоне фонда; 

10) организује, по потреби, пословне службе фон-
да и утврђује предрачун прихода и расхода по-
словних служби фонда;-

11) одлучује о обустави даљег давања средста-
ва по уговору о зајму у случајевима предвиђеним 
овим законом; 

12) саставља и подноси на одобрење завршни 
рачун фонда; 

13) врши и друге послове у вези са управља-
њем фондом који су му прописима или правилима 
фонда стављени у делокруг. 

Члан 30 
Управни одбор општинског односно републич-

ког фонда за станбену изградњу дужан је најмање 
једанпут годишње поднети општинском народном 
одбору односно републиком извршном већу изве-
штај о свом раду, а нарочито: о распореду средста-
ва фонда и располагању тим средствима, о резул-
татима одржаних конкурса за давање зајмова од-
носно конкурса за продају или давање на кори-
штење станова, о мерилима која су узимана у об-
зир приликом утврђивања које су понуде нај по-
вољније, о приходима и расходима фонда, о оба-
везним резервама фонда, о делатностима фонда у 
погледу прикупљања средстава на основу претпла-
те на зајам (члан 44), о непосредном улагању сред-
става у стаклену изградњу од стране фонда као ин-
веститора и др. 

Члан 31 
Ако општински фонд за стамбену изградњу има 

директора фонда, овај непосредно руководи по-
словањем фонда у окви-ру овлашћења датих му 
овим законом и правилима фонда. 

Диоектор претставља фонд пред државним ор-
ганима и у односима са трећим лицима. 

Директор извршава одлуке управног одбора и 
склапа уговоре о зајму, о продаји и о давању на 
коришћење станбених зграда односно станова. 

За свој рад директор одговара управном одбору 
фонда. 

Члан 32 
Директор је дужан да обустави од извршења 

одлуке управног одбора фонда које нису у складу 
са важећим прописима и да о томе обавести орган 
који је по овом закону надлежан да цени закони-
тост одлуке управног одбора фонда (члан 54). 

Члан 33 
Ако општински фонд за отанбену изградњ-у 

нема директора, послове око спровођења конкурса 
за давање зајмова, око прикупљања понуда, сре-
ђивања и састављања предлога за давање за јм . за 
на основу прикупљених понуда, послове око за-
кључивања и извршавања уговора о зајму врши 
банка код које фонд држи своја средства. 
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У случају из претходног став-а банка з-акључује 
угон: ре о за јму у име и за рачун фонда. 

Ако банка поред послова који су јој стављени 
прописима у делокруг, врши и друге послове за 
рачун фонда, односи између фонда и банке регу-
лишу се уговором. 

Члан 34 
За вршење послова инвеститора, као што су: 

закључивања уговора о пројектовању и грађењу, 
надзор над извођењем радова и пријем извршених 
радова; за вршење послова око закључивања уго-
вора о продаји зграда односно станова или давања 
станова на коришћење, као и за вршење других 
послова, фонд може имати у свом саставу посебно 
организоване пословне службе, .или може изврша-
вање ових послова, на основу уговора, поверити 
другој организацији 

Члан 35 
Општински фонд за стамбену изградњу може 

оснивати предузећа и погоне чи ја је делатност у 
вези оа задацима фонда који проистичу из овог 
закона, прописа о усмеравању станбене изградње 
односно уговора који закључу је фонд оа општин-
ским народним одбором у смислу члана 76 овог 
закона. 

Погони из претходног става морају се органи-
зовати као погони са самосталним обрачуном и за 
ших в а ж е прописи који се односе на привредне 
организације исте делатности односно на сервисе 
стамбених заједница, како у погледу расподеле 
дохотка тако и у погледу осталог њиховог посло-
вања 

Члан 36 
Поред прихода који припадају фонду по члану 

15 овог закона, општински фонд за стамбену из -
градњу може оствари вати својом делатношћу и 
друге приходе, који се посебно исказу ју (сопстве-
ни приходи фонда). 

Општински народни одбор може одредити да 
део камате на за јмове дате из фонда, припада ф о н -
ду као српствени приход, поред прихода које фонд 
остварује вршењем својих пословних делатности 
преко ^посебно организоване службе. 

Приходи из претходног става утврђују се и р а -
споделу ју посебним предрачунима прихода и ра -
схода 

Из сопствених прихода општински фонд за 
стамбену изградњу не плаћа камату на фонд основ-
них средстава, камату на фонд обртних средстава, 
земљарину и допринос из дохотка привредних ор-
ганизаци.ја. 

Члан 37 
Из сопствених прихода општинског фонда за 

стамбену изградњу подмирују се лични и матери-
ја лни расходи пословних служби фонда, а прео-
стала средства распоређују се у фонд за награђи-
в а н ^ радника и службеника и у друге фондове 
предвиђене правилима фонда. 

Овлашћује се Савезно извршио веће да п,ро-
пише начин плаћања радника и службеника запо-
слених у пословним службама општинског фонда 
за стамбену^ изградњу. 

2. Правила фонда 
Члан 38 

Правилима фонда ближе се одређује у п р а в љ а -
л е , организација и пословале фонда. 

Правила фонда доноси управни одбор фонда, 
а одобрава општински народни одбор на седницама 
оба већа односно републичко извршно веће. 

Ч л а н 39 
Правилима фонда нарочито се одређују: 
1) права и дужности управног одбора фонда, 

начин његовог рада и број чланова; 
2) права и дужности директора фонда; 
3) општи услови за давање зајмова из фонда, 

за продају зграда односно станова и за давање 
станова на коришћење; 

4) поступак за расписиЕање конкурса, н а ј к р а ћ е 
време које мора протећи од објављивање конкурса 
до закључења пријема понуда; 

5) поступак за пријем понуда и утврђивање 
која је понуда најповољнија , као и начин објав-
љ и в а н ^ резултата конкурса; 

6) начин и облик обезбеђења зајмова датих из 
фонда; 

л 7) поступак ,за доношење програма употребе 
средстава фонда. 

Ако фонд и м а своје пословне службе, прави-
лима ће се регулисати делокруг ових служби, као 
и њихова права и дужности. 

3. Програм употребе средстава фонда 
Члан 40 

Средства општинских фондова за станбену из -
градњу користе се према програму употребе тих 
средстава, који доноси управни одбор фонда. 

Програм употребе средстава фонда доноси се 
кра јем св.аке године за наредну годину а може се 
донети и за више година, сагласно перспективном 
плану стамбене изградње на подручју општине. 

Члан 41 
Програм.ом употребе средстава фонда може се 

одредити део тих средстава који ће се користити 
за давање зајмова за стамбену изградњу (члан 5 
став 1) и део за н е п о б е д и в улагање у стамбену и з -
градњу од стране фонда као инвеститора. 

У оквиру дела средстава намењених за давање 
зајмова, програмом употребе средстава фонда одре-
диће се део који се може користити искључиво за 
давање зајмова лицима у радном односу односно 
њиховим стамбеним задругама. 

Општински народни одбор може одредити који 
се део средстава из претходног става мора кори-
стити само за давање за јмова лицима у радном 
односу односно њиховим стамбеним задругама. 

Члан 42 
Из дела средстава која су намењена за непо-

средно ула,гање у стамбену изградњу од стране 
фонда као инвеститора, програмом ће се одредити 
део који ће се користити за изградњу стамбених 
зграда односно станова у циљу продаје на отплату 

,тих зграда односно станова лицима у радном од-
носу. 

IV ДАВАЊЕ ЗАЈМОВА 
1. Конкурс за даваше зајмова 

Ч л а н 43 
За јмови ио фонда за стамбену изградњу да ју 

се на основу конкурса. 
Услови за учешће на конкурсу за добивање 

зајмова мора ју бити једнаки за друштвена правна 
лица и за лица у радном' односу. 

Члан 44 
Н а основу општих услова за давање зајмова 

утврђених правилима, управни одбор фонда распи-
сује сваке године конкурс за давање зајмова. 

У општинама у којима су приходи фондова за 
стамбену изградњу незнатни, општински народни 
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одбор на седницама оба већа може одлучити да се 
конкурс не расписује сване године. 

Члан 46 
Средства која ће фонд за стамбену изградњу 

оствариван- у наредним годинама, могу се конкур-
сом ангажовати н а ј д у ж е за време од 5 година, и 
то одређени проценат ових сред става, који се утвр-
ђу је програмом употребе средстава фонда. 

Општински народни одбор на седницама оба 
већа може одредити да фонд распише конкурс за 
средства која ће фонд о с т в а р и в а н у времену ду-
жем од 5 година. 

Ради обезбеђења платне способности фонда4, са-
везни Државни секретари јат за м е л ове финансија 
може прописати на јвиши процент до кога се могу 
давати зајмови из средстава која ће фонд оства-
р и в а н у наредним годинама. 

Члан 46 
Конкурс за давање зајмова мора бити објављен 

на начин предвиђен правилима фонда. 

Члан 47 
У објави конкурса за давање зајмова морају 

бити назначени: 
1) минимални услови које је дужан испунити 

сваки за јмотражилац ради учешћа на конкурсу, као 
што су: минимално учешће у финансирању стам-
бене изградње сопственим средствима; стопа ка -
мате на дати за јам; рок враћања за јма; јемство 
које је за јмотражилац дулган положити да би мо-
гао учествовати на конкурсу; начин обезбеђења 
зајма који се да је лицу у радном односу, и доку-
ментација која се мора приложити уз понуду за 
добивање за јма; 

2) рок за подношење понуда за добивање за јма; 
3) начин обавештавања о резултатима кон-' 

курса. 

Члан 48 
Давање зајмова из општинског фонда за стам-

бену изградњу може се условити учешћем ^зајмо-
тр ажиоца у трошковима изградње сопственим 
средствима. 

Цео износ сопствених средстава^ којима уче-
ствује у изградњи, за јмотражилац је дужан поло-
жити код банке одједном приликом закључења 
уговрра о зајму. 

/ Условима конкурса може се одредити да лица 
у радном односу и њихове стамбене задруге могу 
сопствена средства којима учествују у изградњи 
положити и у оброцима, у роковима и под усло-
вима који су утврђени уговором о за јму (претплата 
на зајам). 

Правилима фонда може се предвидети да се и 
грађевински материјал и радна снага које лица у 
радном односу у л а ж у у станбену изградњу, урачу-
на ју у износ сопствених средстава којима ова лица 
учествују у изградњи. 

Савезно извршно веће, може прописати да и 
друштвена правна лица МОГЈГ добивати зајмове на 
основу претплате. 

Члан 49 
Услови за давање зајмова морају бити у скла-

ду са прописима о усмеравању стамбене изградње. 
Висина сопствених средстава којима за јмотра-

жилац учествује у изградњи, обезбеђење које је 
он дужан пружити, рок враћања за јма и други 
услови за давање за јма утврђују се, по правилу, 
према вредности стана или према висини зајма, 

Члан 50 
По закључењу конкурса, управни одбор фон-

, д а својим решењем утврђује ко је су понуде на ј -
поволлшје. 

Као н а ј повољније понуде сматрају се оне по-
нуде којима се нуде на јповољнији услови у погле-
ду висине сопствених средстава којима за ј котра-
ж и л ац учествује у изградњи, у погледу рока отпла-
ћ и в а н ^ за јма или економичности изградње, као и 
у погледу других услова за коришћење и враћање 
зајма, 

Члан 51 
Резултат конкурса мора бити објављен на н а -

чин који пружа могућност свим заинтересованим 
лицима да сазнају резултат конкурса. 

Начин об јављиван^ резултата конкурса одре-
ђује се правилима фонда. 

Члан 52 
Сваки за јмотражилац чија понуда мије при-

хваћена има право жалбе органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за стамбене по-
слове, ако сматра да конкурс није спроведен по 
прописаном поступку или да је његова понуда по-
вољнија од оних које су прихваћене на конкурсу. 

Ако орган из претходног става утврди да је 
у поступку по расписаном конкурсу учињена неза-
конитост која је могла бити од утицаја на резултат 
конкурса, поништиће р е ш е њ е о резултату конкур-
са и сам конкурс, а ако су прихваћене понуде на 
конкурсу неповољније од понуде која ни је прихва-
ћена поништиће решење о резултату конкурса 
само у делу који се односи на прихваћене понуде 
кој-е су неповољни је од понуда жалиопа 

Решење донето по жалби је КОР" 

Члан 53 
Орган управе општинског народног одбора над-

лежан за станбене послове поништиће конкурс и 
решење о резултату конкурса и ван поступка по 
жалби из претходног члана, ако је у поступку по 
расписаном конкурсу учињена н е з а к о н и т о ^ која је 
могла' бити од утицаја на резултат конкурса 

Решење о поништењу доноси се по службеној 
дужности или по захтеву јавног тужиоца у року 
од два -месеца од дана када је решење о резултату 
конкурса постало коначно. 

Члан 54 
Стамбеним задругама могу се из фонда за 

стамбену изградњу давати зајмови и без учество-
вања на конкурсу, и то под условима утврђеним у 
објави последњег расписаног конкурса. 

2. Уговор о зајму 
Члан 55 

Са зајмотражиоцем чија је понуда на конкурсу 
прихваћена, фонд за стамбену изградњу закључу је 
угово-р о зајму. 

Уговор о за јму закључу је се у писменом 
облику. 

Уговор који није закључен у писменом облику, 
нема правног дејства. 

Члан 56 г 
Уговором о за јму утврђују се ' права и обавезе 

фонда и корисника зајма. 
Уговор о за јму мора садржати и опис и вред-

ност стана или стамбене зграде према пројекту. 
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Члан 57 
За јмотражиоци са којима је закључен уговор 

о зајму на основу претплате, стичу право на кори-
шћење за јма кад прем,а уговору уплате целоку-
пан износ сопствених средстава којима учествују 
у изградњи. 

Члан 58 
Фонд за стамбену изградњу тражиће од лица 

у радном односу обезбеђење за дати зајам. 
На стан или зграду у грађанској својини која 

је изграђена из средстава зајма, ставља се хипо-
тека у корист фонда. ^ 

Ако је земљиште на коме је подигнута зграда 
средствима зајма У грађанској својини, хипотека из 
претходног става односи се и на земљиште. 

\ ^ Обезбеђење за дати за јам може се дати став-
љањем хипотеке на друге непокретности, установ-
љавањем заложног права на део станарине која 
чини амортизацију вредности зграде односно ста-
на, стављањем забране на лични доходак кори-
сника зајма, давањем јемства од стране других 
липа и сл. 

Члан 5-9 / 
Лице у радном одно-су које сопствена средства 

за изградњу полаже у оброцима (претплата на за-
јам), може одустати од уговора о зајму све ло 
истека рока претплате. 

У случају одустанка од уговора, лице у рад-
ном односу има право на повраћај уложених сред-
става по протеку шест месеци од дана кад је из -
јава о одустанку достављена фонду. 

Члан 60 
Лицу у радном односу коме по закључењу уго-

вора о за јму радни однос престане, а које је та ј 
однос засновало само у циљу добивања зајма, фонд 
за стамбену изградњу може обуставити даље да-
вање средстава по уговору о зајму. / 

Члан 61 
Банка врши надзор над наменском употребом 

сре,дстава фонда додељених инвеститорима на 
основу уговора о зајму, сагласно важећим пропи-
сима о зајмовима за инвестиц-ије. 

У случају ненаменско употребе средстава фон-
да, банка има право обуставити даље коришћење 
средстава. 

Члан 62 
Кад стамбена зграда ГРО ур б а нис ти ч к ом пла-ну 

или одлуци народног одбора која та ј план заме-
њ у ј е мора имати пословне просторије, висина уче-
шћа за јмотражиоца у трошковима изградње односи 
се само на део зграде за становање, ако то зајмо-
тражилац захтева. 

У случају из претходног става финансирање 
изградње пословне просторије може вршити оп-
штински фонд за стамбену изградњу сам из дела 
закупнине за пословне зграде и просторије који 
припада фонду (члан 12 За,кона о пословним згра-
дама и простор иј ама и члан 125 Закона о стамбе-
ним односима) или заједно са заинтересованим 
привредним организацијама или другим друштве-
ним правним лицима. 

V ПРОДАЈА И ДАВАЊЕ НА К О Р И Ш Ћ Е Њ Е 
ЗГРАДА ОДНОСНО СТАНОВА 

Члан 63 
Зграде и станове које изгради у циљу продаје, 

општински фонд за стамбену изградњу може про-
давати друштвеним правним лицима и лицима у 
радном односу за готов новац ил-и на кредит. 

Продаја зграда и станова на кредит врши се 
по одредбама овог закона о давању зајмова. 

Уговор о купопродаји зграда и станова мора -
бити закључен у писменом облику. 

Уговор ке јн није закључен у писменом облику, 
нема правног дејства. 

Члан 64 
Општински народни одбор може на седницама 

оба већа прописати упутство о образовању цена 
зграда и станова које фонд за стамбену изградњу 
продаје по претходном члану, с тим да цена обра-
зована по овом упутству не може бити нижа од 
цене коштања зграде, уколико се не ради о ван-
редним трошковима грађења. 

Члан 95 
Општински фонд за стамбену изградњу има 

својство даваоца станова на коришћење у смислу 
Закона о стамбеним односима, у погледу станова 
које изгради у циљу давања на коришћење. 

Члан 66 
Фонд за станбену изградњу да је станове на ко-

ришћење лицима у радном односу на основу кон-
курса. 

Услов за давање стана на коришћење је да но-
силац станарског права плати унапред део стана-
рине одједном или као претплату на станарско пра-
во у оброцима за одређено време. 

Под делом станарине из претходног става под-
разумева се износ амертизације вредности стана 
који се по важећим п о п и с и м а урачунава у ста-
нарину. 

Члан 67 
Путем претплате на станарско право могу и 

друштвена правна лица давати станове на кори-
шћење својим радницима. 

Члан 08 
Привредне организације и друга друштвена 

правна лица могу станове продавати својим рад-
ницима под условима које одреди раднички савет 
привредне организације односно одговарајући ор-
ган друштвеног правног лица. 

Услови за продају станова по претходном ста-
ву не могу бити повољнији од услова утврђених 
у последњем расписаном конкурсу општинског 
фонда за станбену изградњу за продају таквих 
станова. 

Ако је условима конкурса рок одређен за от-
п л а ћ и в а н ^ стана краћи од 30 година или ако фонд 
у одређеној години не распише конкурс, раднички 
савет привредне организације односно одговарају-
ћи орган друштвеног правног лица може одредити 
рок до 30 година. 

„Члан 69 
Под условом из претходног члана привредне 

организације могу из средстава фонда за једничке 
потрошње давати својим радницима зајмове за 
станбену изградњу. 

VI К О Р И Ш Ћ Е Њ Е СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ 
ФОНДА ЗА СТАНБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

Члан 70 
Републички фонд за стамбену изградњу послу-

је путем давања за јмова за стамбену изградњу. 
Републички фонд за стамбену изградњу може 

и непосредно улагати средства у стамбену изград-
њ у за једно са општинским фондовима за станбену 
изградњу и другим друштвеним инвеститорима. 
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Члан 71 
Републички фонд за стамбену изградњу да је 

зајмове: 
1) општинским фондовима' за стамбену из -

градњу; 
2) општинама за изградњу комуналних обје-

ката и школских зграда за основне школе; 
3) друштвеним правним лицима ко ја допринос 

за стамбену изградњу уплаћу ју у републички фонд 
у износу уплаћених средстава, ако прописом Саве-
зне народне скупштине није друкчије одређено. 

Зајмови из републичког фонда д а ј у се, по 
правилу, без конкурса. 

Приликом давања зајмова општинском фонду 
за станбену изградњу, републички фонд може од-
редити намену средстава. 

Члан 72 
Републички фонд за станбену изградњу може 

заједно са општинским фондом за стамбену из -
градњу или другим друштвеним инвеститорима 
учествовати у стамбеној изградњи која је од ширег 
или посебног интереса и кад општински фонд од-
носно други друштвени инвеститор не располаже 
довољним средствима за овакву врсту станбене из -
градње. 

У случају из претходног става уговором из -
међу заинтересованих друштвених правних лица 
одредиће се ко ће вршити послове инвеститора за 
време такве стамбене изградње. 

Друштвеним правним лицима из става 1 овог 
члана припада амортизација вредности станбенз 
зграде по важећим прописима у сразмери са уло-
женим средствима, ако уговором о заједничком 
улагању није друкчије предвиђено. 

VII САРАДЊА ФОНДА СА ГРАЂЕВИНСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

Члан 73 . 
Општински фонд за стамбену изградњу може 

са грађевинским предузећима склапати генералне 
уговоре о изградњи појединих комплекса стамбе-
них зграда или одређених типова зграда односно 
станова. 

Генералне уговоре из претходног става оп-
штински фонд за станбену изградњу закључује 
путем конкурса. 

Услове које морају испуњавати грађевинска 
предузећа за учествовање на конкурсу, прописаће 
Секретари јат Савезног извршног већа за инду-
стрију у споразуму са Секретари ј атом Савезног 
извршног већа за социјалну политику и комунална 
питања. 

Члан 74 
Општински фонд за стамбену изградњу може 

овластити предузећа из претходног члана да, по-
ред послова у вези са станбеном изградњом, врше 
и продају ' зграда односно станова изграђених из 
средстава фонда друштвеним правним лицима и 
лицима у радном односу. 

Фонд за стамбену изградњу може одлучити да 
се предузећима из претходног става доделе из 
фонда средства за изградњу станова у циљу њ и -
хове продаје на кредит друштвеним правним ли-
цима и лицима у радном односу под условима које 
одреди ф о н д сагласно одредбама овог закона. 

Члан 75 
Општински фонд за стамбену изградњу може 

са грађевинским, пројектантским и сличним пре -
дузећима и предузећима за производњу грађевин-
ског материјала, као и са стамбеним задругама, 

оснивати пословна у д р у ж е њ а у смислу Закона о 
удруживању у привреди. 

Све послове из чл. 73 и 74 овог закона фонд 
може уговором пренети на пословно удружење из 
претходног става. 

У том случа ју грађевинска предузећа морају 
испуњавати услове из члана 73 ст-ав 3 овог закона. 

Члан 76 
Општина може са фондом за етанбену изград-

њу или пословним удружењем закључити уговор 
којим му поверава вршење послова одржавања и 
оправки зграда и станова на подручју општине. 

Уговор из претходног става не Обавезује стам-
бене зграде у друштвеној својини нити сопств епике 
породичних стамбених зграда. 

Члан 77 
Друштвена правна лица и лица у радном од-

носу могу са привредним организацијама из чл. 73 
и 75 овог закона, као и са стамбеним задругама, 
закључити уговор којим им поверавају да у њ и -
хово име и за њихов рачун остварују сва права и 
извршава ју обавезе ко је ова лица имају према 
фонду за стамбену изградњу. 

Привредне организације из претходног става 
учествују на конкурсима за добивање зајмова, за -
кључу ју уговоре о зајму, користе средства доби-
вена на основу за јма и врше друге послове у вези 
са станбеном изградњом. 

Члан 78 
Друштвена правна лица и лица у радном од-

носу има ју своје претставнике у управном одбору 
пословног удружења са којим су закључили уго-
вор из претходног члана. 

Ради избора претставника у управном одбору 
пословног удружења, давања смерница тим прет-
ставницима, надзора над њиховим радом и њихово-г 
смењивања, друштвена правна лица и лица у р а д -
ном односу одржава ју своје састанке према п р а -
вилима ко ја доноси савет општинског народног од-
бора надлежан за стамбене послове. 

Бро ј претставника друштвених правних лица 
и лица у радном односу у управном одбору послов-
ног удружења, прописује орган из претходног ста-
ва на предлог пословног удружења. 

Претставници друштвених правних лица и ли-
ца у радном односу има ју права чланова управног 
одбора пословног удружења. 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И З А В Р Ш Н Е ОДРЕДБЕ 
Члан 79 

Постојећи фондови за кредитирање стамбене 
изградње оаобразиће своје пословање овом закону 
до 31 марта 1960 године. 

Члан 80 
Први конкурс за давање за јмова за стамбену 

изградњу по одредбама овог закона, из средстава 
фондова расписаће се за 1960 годину. 

Члан 81 
Изградња објеката започета из средстава ре-

публичког или општинског фонда за кредитирање 
станбене изградње пре ступања на снагу овог з а -
кона, финансираће се до завршетка тих објеката 
на начин и под условима ко ји су утврђени при-
ликом додељивања средстава из фонда. 

Изузетно од одредбе члана 5 став 1 овог закона 
могу се у 1960 години из општинских фондова за 
станбену изградњу давати за јмови за изградњу 
школског простора основ-них школа и то за радове 
који се изведу до к р а ј а 1960 године. 
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Члан 82 
Мандат једне половине чланова управног од-

бора фонда који буду изабрани у 1960 години, тра ј е 
годину дана. 

Одлуком општинског народног одбора донетом 
на основу члана 23 став 3 овог закона одредиће се 
начин престанка мандата члановима управног од-
бора фонда из претходног става. 

Члан 83 
Уредба о посебним условима изградње стамбе-

них и управних зграда и о друштвеном надзору 
над том изградњом (.,Службени лист ФНРЈ" , бр. 
15/58) ггримењиваће се и даље, осим њених одре-
даба које су у супротности са овим законом. 

Савезно извршно веће усагласиће уредбу из 
претходног става са важећим законима који регу-
лишу станбене односе, а може донети и посебне 
прописе о усмеравању изградње стамбених и управ-
них зграда и о друштвеном надзору над том из-
градњом. 

Члан 84 
Б л и ж е прописе за спровођење овог закона до-

носи Савезно извршно веће. 
Савезно извршно веће може овластити Секре-

т а р ^ ат Савезног извршног већа за социјалну по-
литику и комунална питања и савезни Државни 
се кр ет ари јат за послове финансија за доношење 
ближих прописа по појединим питањима у вези 
са сиров ођењем овог закона. 

Члан 85 
Ступањем на снагу овог закона престаје да ва -

ж и Закон о доприносу за станбену изградњу (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 57/55, 54/57, 1 59 и 16/59), 
Уредба за извршење Закона о доприносу за стам-
бену изградњу (,.Службени лист ФНРЈ" , бр. 6/56, 
30/56, 1/57. 31/57, 54/57, 11/58. 47/58 и 1/59) и прописи 
донети на основу њих. 

Члан 86 
ј ку т-ги (бруто) лични дохоци лица у радном 

односу утврђени по важећим прописима неће се 
смањити укидањем доприноса за станбену изград-
њу који се плаћа из личних доходака по Закону о 
доприносу за станбену изградњу. Повећање нето 
примања, које настаје укидањем овог доприноса и 
повећањем доприноса буџетима из личног дохотка 
радника (Закон о изменама Закона о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника, „Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 47/59), сматра се накнадом за по-
већану станарину по Закону о стамбеним односима. 

Савезно извршно веће може прописати посеб-
не услове за давање накнаде из претходног става, 
да се одређеним категоријама корисника за одре-
ђено време одложи исплата те накнаде, као и при-
времено смањење станарине за разлику између 
повећања станарине и износа накнаде. 

Члан 87 
Овај закон ступа на снагу осмог дама по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењи-
ваће се од 1 јануара 1960 године. 

753. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О СТАНБЕНИМ ОДНОСИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Фе-
дер ат ив не Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из -

менама и допунама Закона о стамбеним односима, 
ко ји је усвојила Савезна наредна скупштина на 
седници Савезног већа од 21 новембра 1959 године 
и на седници Већа произвођача од 20 новембра. 
1959 подине. 

П. Р. бр. 65 
23 новембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТАН-

БЕНИМ ОДНОСИМА 

Члан 1 
У Закону о стамбеним односима („Службени 

лист ФНРЈ" , бр. 16/59) у члану 2 став З, у петом 
и шестом реду уместо речи ,,о стамбеној тарифи" 
стављају се речи ,,о одређивању станарине по од-
редбама овог закона". 

Члан 2 
Члан 107 мења се и гласи: 
„(1) Општински народни одбор на седницама 

оба већа дгноси прописе о с т а н к и н и , сагласно од-
редбама овог закона. 

(2) Висина станарине проистиче из вредности 
стамбене зграде односно стана, као и из њихове 
употребљивости, положаја и других својстава." 

Члан 3 
Члан 108 мења се и гласи: 
„(1) Станарима се одређује у изнјосу којим се 

накнађу ју ам ор ти за ци ја вредности стамбене зграде 
односно стана и трошкови управљања и опра вин 
зграде односно стана. 

(2) При утврђивању амортизациј е станбене 
зграде односно стана, као време амортизације згра-
де узима се време од 100^година, а као основица 
за амортизацију — вредност зграде односно стана 
умањена до 20%. 

(3) Процент из претходног става утврђује оп-
штински народни одбор на седницама оба већа. 

(4) Секретари јат Савезног извршног већа за 
социјалну политику и комунална питања може про-
писати да се за зграде односно станове који не 
одговарају основном стандарду становања, под а -
мортизаци ј ом подразумева ам ортизари ј а н и ж а о д 
оне која проистиче из става 2 овог члана, односно 
да се ам ор ти за ци ја не врши. 

(5) Део станарине за трошкове управљања и 
оправки зграде односно стана утврђу је се у висини 
амортизације, а за зграде односно станове за које 
се амортизацЈија не врши — према месним при-
л,икама." 

Члан 4 
После члана 108 додају се три нова члана, који 

гласе: 
„Члан 108а 

(1) Вредност стамбене зграде односно стана кен 
ја се узима као основица за утврђивање амортиза-
ције, сачињава ју трошкови изградње зграде од-
носно стана. 

(2) Овлашћу је се Секретари јат Савезног извр-
шног већа за социјалну политику и комунална 
питања да, у сагласности са С е к р е т а р у атом Са-
везног извршног већа за индустрију, пропише шта 
се сматра трошковима изградње стамбене зграде у 
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смислу овог закона, као и начин распоређивања тих 
трошкова на поједине станове. 

(3) За стамбене зграде завршене до 1 јануара 
1960 године Секретаријат Савезног извршног већа 
за социјалну политику и комунална питања, у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом 
за послове финансија , прописаће начин и поступак 
утврђивања вредности станова. 

(4) Секретари јат Савезног извршног већа за 
социјалну политику и комунална питања може 
прописати јединствено оквирне категорије етанола, 
за потребе планирања и статистичког праћења. 

Члан 1086 
(1) Општински народни одбор иа седницама оба 

већа може прописати да ое, у циљу утврђивања 
висине станарине, отстуои од мерила из члана 108 
ст. 2, 4 и 5 овог закона, и одредити да време амор-
тизације зграде односно стана буде д у ж е или краће 
и да део станарине за трошкове управљања и оп-
равки зграде буде већи или мањи од дела за амор-
тизацију, ако то одговара месним приликама и 
другим условима на подручју општине. 

(2) Општински народни одбор може п р о б о с т и 
допунска мерила за утврђивање станарине, као што 
су зонска разлика (члан 108в), рента за одређене 
врсте станова и друго. 

(3) Општински народни одбор може отступања 
из претходних ставова прописати и за поједине вр-
сте станова. 

(4) Разлика између повећане станарине утвр-
ђене на основу прописа општинског народног од-
бора о допунским мерилима и станарине угврђзне 
по члану 108 ст. 1 и 2 овог закона припада општин-
ском фонду за станбену изградњу, ако овим зако-
ном или прописима донетим на основу њега није 
друкчије одређено. 

(5) При доношењу одлуке о смањењу износа 
потребног за управљање и оправке стамбених згра-
да, општински народни одбор дужан је претходно 
затражити мишљење стамбених заједница и месних 
одбора на подручју општине. 

Члан 108в 
(1) Општински народни одбор на седницама оба 

већа може прописати да носиоци станарског права 
за станове у одређеним деловима града или другог 
насељеног места, плаћа ју повећану станарину с 
обзиром на зону у којој се зграда налази (зомсгеа 
разлика). 

(2) Зоне се одређују према удаљености стана 
од центра града или другог насељеног места, према 
саобраћај ним и хигијенским условима појединих 
подручја града или другог насељеног места, као и 
према њиховој снабдевености комуналним објек-
тима." 

Члан 5 
Члан 109 брише се. 

Члан 6 
У члану 110 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Висина станарине за поједини стан одре-

ђује се т а ш што се сви елементи вредности стана 
из-ражени у новчаном износу по 1 квадратном ме-
тру примењују на стамбену површину." 

После става 1 додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Станарива се одређује у месечном износу." 
Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4. 

Члан 7 
Чл. 111, 112 и ИЗ бришу се. 

Члан 8 
У члану 114 у ставу 2 уместо затеге ставља се 

тачка, а даље речи: „као и о начину њене распо-
деле" бришу се. 

После става 2 дода је се нови став З, који гласи: 

„(3) Прописом из претходног става одредиће 
се део посебне накнаде ко ју п л а ћ а ј у носиоци ста-
нарског права у зградама у друштвеној свој: ни, 
а који припада општинском фонду за станбену 
изградњу." 

Члан 9 
У члану 115 уместо речи: „прописаће" стављаху 

се речи: „може прописа-ти". 

Члан 10 
У члану 116 уместо става 2 стављају се нови 

ставови 2, 3 и 4, који гласе: 
„(2) Решењем из претходног става одређује се 

део станарине за амсртизацију, део за управљање 
и део за оправке зграде. 

(3) Истим решењем одређује се и део повећане 
станарине у смислу члана 1086 став 2 и члана 115 
овог закона, део станарине на име посебне накнаде 
у смислу члана 114 овог закона, к а о и износ одре-
ђен у корист стамбене за једнице у смислу члана 
36 Закона о стамбеним заједницама — ако се ови 
износи плаћају . 

(4) У образложен^ решења мора бити наведен 
начин на који је утврђен укупан износ станарине, 
као и поједини њени елементи." 

У истом члану, у досадашњем ставу З, који по-
стаје став 5, на кра ју брише се тачка и додају се 
речи: „односно даваоцу стана на коришћење". 

Члан 11 
Члан 117 мења се и гласи: 
„(1) Против решења о висини станарине из 

претходног члана не може се из јавити жалба нити 
се може водити управни спор. 

(2) Лица из става 5 претходног члана могу у 
року од 30 дана од дана доставе решења о висини 
станарине поднети захтев да суд утврди станарину. 

(3) По захтеву за утврђивање станарине решава 
у ванпарничном поступку срески суд на чијем се 
подручју налази стан. 

(4) Против првостепеног решења среског суда 
може се поднети жалба окружном суду у року 
од 15 дана од доставе решења. 

(5) Правосиажно судско решење о висини ста-
нарине замењује решење које је донео стамбени 
орган општинског народног одбора. 

(6) Захтев за утврђивање станарине не одлаже 
извршење решења о висини станарине." 

Члан 12 
У члану Ив став 1 после речи: „улазе" ставља 

се запета, а тенет до к р а ј а става замењује се тек-
стом: „поред елемената одређених овим законом, 
и отплате инвестиција". 

После става 1 додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Станарима из претходног отава мора са-

држати амортизацију зграде односно стана н а ј -
мање у износу предвиђеним чланом 108 овог за -
кона." 

Досадашњи ст. 2 и З, који постају ст. 3 и 4, ме-
њ а ј у се и гласе: 

„(3) Срески народни одбор на седницама оба 
већа прописаће мерила за одређивање станарине 
за поједине врсте станова из става 1 овог члана. 

(4) Општински народни одбор на седницама оба 
већа прописује који део повећане станарине у сми-
слу претходних ставова припада општинском фон-
ду за стамбену изградњу." 

Члан 13 
После члана 118 Додаје се нови члан Ива, иоји 

гласи: 
„(1) Кућни савет који постиже тра јне и оисте-

матске уштеде на трошковима управљања зградом, 
може део станарине који припада фонду за управ-
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љ,ање зградом, до висине извршених уштеда, унети 
у посебан фонд зграде и њим-е слободно распоота-
гати за потребе инвестиција у вези са становањем. 

(2) Издва ј ање средстава из фонда за управљање 
зградом у смислу претходног става врши се на 
основ-у одобреног завршног рачуна зграде." 

Члан 14 
У члану 119 став 2 мења се и гласи: 
„(2) Свака станбена зграда под друштвеним 

управљањем мора имати фонд за управљање згра-
дом и фонд за оправке зграде." 

Став 3 брише се. 

Члан 15 
У члану 120 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Општински народни одбор на седницама 

оба већа доноси пропис о расподели дела станари-
не који служи за управљање и оправке зграде — 
на фонд за управљање зградом и фонд за оправке 
зграде." 

Члан 16 
У члану 122 на к р а ј у става 1 испред тачке до-

да ју се речи: ,,и трошкова текућег одржавања 
зграде". 

У ставу 3 речи: „потрошње воде" и речи: ,,и 
ооветљавања" бришу се. 

Досадашњи ст. 2, 3 и 4 члана 123 постају нови 
ст. 4, 5 и 6 чла.на 122. 

Члан 17 
Досадашњи ст. 4 и 5 члана 122, у којима се 

после речи: „трошкова управљања" додају речи: 
,,и текућег одржавања" постају нови ст. 1 и 2 чла-
на 123. 

Члан 18 
После члана 123 додаје се нови члан 123а, који 

гласи: 
„(1) Фонд за оправке зграде служи за подми-

р и в а н ^ трошкова средњих и великих оправки 
зграде односно стана. 

(2) Прописе о употреби средстава фонда за о-
правке зграде доноси Секретаријат Савезног из-
вршног већа за социјалну политику и комунална 
питања у сагласности са савезним Државним се-
кретари јатом за послове финансија . 

(3) Надзор над наменском употребом средстава 
фонда за оправке зграде врши банка. 

(4). Општински народни одбор може прописом 
донетим на седници оба већа условити употребу 
средстава фонда за оправке зграде претходном са-
гласи ошћу органа који он одреди." 

Члан 19 
У члану 124 уместо досадашњих ст. 1 и 2 став-

љ а се нови став 1, ко ји гласи: 
„(1) Стамбени орган општинског народног од-

бора може решити, на захтев кућног савета, да се 
ио фонда за управља-ње зградом пренесе део сред-
става у фонд за оправке зграде, ако у овом фонду 
нема довољно средстава." 

Досадашњи став 3 који постаје нови став 2, 
мења се и гласи: 

„(2) Средства пренета по претходном ставу у 
фонд за оправке зграде, као и вишкови тога фонда, 
могу се употребљавати и за отплаћиван^ ануитета 
по нивестиционам зајму." 

Досадашњи ст. 4 постаје нови став 3. 

Члан 20 
После члана 124 додају се два нова члана, који 

гласе: 

„Члан 124а 
(1) Део станарине ко ји чини амортезацију вред-

ности станбене зграде припада инвеститору стан-
бене зграде односно стана. 

(2) Део станарине из претходног става за ста-
нове односна зграде изграђене из средстава пред-
рачуна расхода Државног секретаријата за послове 
народне одбране припада том Секретаријату и у -
плаћу је се на пре оба н рачун у његову корист. 

(3) За зграде односно станове у друштвеној 
својини чи ја је изградња довршена пре 1 ј ануара 
1956 године ам ор гис аци ја припада општинском фон-
ду за станбену изградњу. 

(4) Ако се за зграде односно станове из прет-
ходног става врши о т п л а ћ и в а н ^ зајма, инв-еститору 
припада амортизација до висине ануитета за неот-
плаћени део зајма. 

Члан 1246 
(1) Ако општински народни одбор на основу 

члана 1086 овог закона смањи амортизацију испод 
износа утврђеног по члану 108 овог закона, дужан 
је из средстава општинског фонда за стамбену из -
градњу, средстава буџета или других општинских 
фондова накнадити друштвеном правном лицу ко-
ме амортизација припада разлику између аморти-
зације обрачунате по одлуци народног одбора и 
амортизације обрачунате по члану 108 овог закона. 

(2) Ако општински народни одбор повећа амор-
тизацију на основу члана 1086 овог закона изнад 
износа утврђеног по члану 108 овог закона, раз -
лика између амортизације обрачунате по одлуци 
народног одбора и амортизације обрачунате по чла-
ну 108 овог закона, припада општинском фонду 
за стамбену изградњу." 

Члан 21 
У члану 125 у ставу 1 уместо речи: „фонда за 

кредитирање станбене изградње" стављају се речи: 
„фонда за станбену изградњу", а у ставу 2 уместо 
речи: „фонд за кредитирање станбене изградње" 
стављају се речи: „фонд за станбеку изградњу". 

Став 3 мења се и гласи: 
„(3) Овлашћу је се С е к р е т а р у ат Савезног извр-

шног већа за социјалну политику и комунална пи-
тања да пропише начин израчу навања дела закуп-
нине пословних просторија који припада фондови-
ма стамбене зграде." 

Члан 22 
У члану 178 у тачки 3 у другом и трећем реду 

уместо речи: „него што је прописан тарифом" став-
љ а ј у се речи: „од онога на кснји има право по од-
редбама овог закона". 

Члан 23 
У члану 191 додају се нови став-ови 3 и 4 који 

гласе: 
„(3) Приликом одређивања делова укупног из-

носа станарине које ће плаћати поједини сустана-
ри, орган управе општинског народног одбора над-
л е ж а н за станбене послове узеће у обзир и разлику 
кода између појединих сустан,ара постоји у погледу 
коришћења помоћних просторија (купатило, кухи-
ња, просторија за оставу и ол.). 

(4) У случа ју из претходног става, надлежни 
орган смањиће, на захтев оног сустанара који не 
користи све помоћне просторије, део станарине који 
плаћа та ј сустанар, а на терет сустанара који те 
просторије користи." 

Члан 24 
Члан 199 брише се. 

Члан 25 
Ако стамбени орган општинског народног од-

бора није у могућности до 31 децембра 1959 године 
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донети решење о висини станарине у смислу члана 
116 Закона о стамбеним односима, општински на-
родни одбор на седницама оба већа прописаће да 
се најдоцније до 31 марта 1960 године плаћа пове-
ћана станарина као аконтација станарине ко ја ће 
се плаћати од 1 јануара 1960 године. 

Аконтација станарине из претходног става од-
редиће се у висини која проистиче из односа ста-
нарине одређене по постојећим решењима према 
повећањима која проистичу из примене одредаба 
Закона о ста нб е ним односима, којима се утврђује 
висина станарине. 

Овлашћује се Секретари јат Савезног извршног 
већа за социјалну политику и комунална питања 
да донесе ближе прописе о начину одређивања 
аконтације у смислу претходног става. 

Члан 26 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењива-
ће се од 1 јануара 1960 године. 

754. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-
КОНА О ДОПРИНОСУ БУЏЕТИМА ИЗ ЛИЧНОГ 

ДОХОТКА РАДНИКА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Ј у гос лави је и са-
везним органима власти, проглашава се Закон о из -
менама Закона о доприносу буџетима из личног 
дохотка радника, коди јс усвојила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од 21 но-
вембра 1969 године и на седници Већа произвођача 
од 21 новембра 1959 го,дине. 

П. Р. бр. 66 
23 новембра 1056 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ БУЏЕ-

ТИМА и з ЛИЧНОГ ДОХОТКА РАДНИКА 

Члан 1 
У Закону о доприносу буџетима из личног до-

хотка радника („Службени лист ФНРЈ" , бр. 52/57 
и 52/58) у члану 2 став 1 друга реченица мења се 
и гласи: 

„Лични доходак, поред дела за личну потрошњу 
радника, садржи допринос буџетима, допринос за 
социјално осигурање и друге доприносе одређене 
ов-им или другим 'савезним законима." 

Члан 2 
У члану 12 став 1 мења се и гласи: 
„Општински народни одбор на седницама оба 

већа може прописати за раднике и службенике по-
јединих грана привреде, група привредних орга-
низација или појединих привредних организација, 
као и за раднике и службенике државних органа, 
установа, друштвених и других организација на 
свом подручју, допунски допринос буџетима из 
личног дохотка, ко ји не може бити већи од 10% 
од износа доприноса буџетима из личног дохотка 
који се плаћа по одредбама овог закона / ' 

Члан 3 
У члану 13 став последњи мења се и глдси: 
„Савезно извршно веће донеће ближе прог исе 

за примену одредаба овог члана. До доношења ових 
преписа општински народни одбори не могу за-
водити ванредан допринос буџетима из личног до-
хотка радника." 

Члан 4 
У члану 21 став 1 мења се и гласи: 
„Допринос буџетима из личног дохотка оства-

реног од исплатиоца с којим је радник у сталном 
радном односу (члан 18), плаћа се по стопи од 
13%." 

Члан 5 
У члану 22 став 1 мења се и гласи: 
„Допринос буџетима из личног дохотка оства-

реног од исплатиоца с којим радник није у сталном 
радиом односу (члан 19), плаћа се по стопи од 26'%." 

Члан 6 
У члану 36 став 2 мења се и гла,си: 
„Сматра се да је радник остварио доходак у 

ошој општини у којој је седиште или пребивалиште 
исплатиоца тог дохотка односно у општини у којој 
је седиште пословне или погонске јединице у којој 
је радник радио.' ' 

Ч л а н 7 
Ова ј закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењи-
в а н се од ' 1 јануара 1960 године. 

755. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ОП-
ШТЕГ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ОПШТИНА 11 

СРЕЗ,ОВА 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 

о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о 
допунама Општег закона о уређењу општина и сре-
зова, ко ји је усвојила Савезна народна скупштина 
на седници Савезног већа од 21 новембра 1969 
године. 

П. Р. бр. 72 
23 новембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савезне н-ародне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНАМА ОПШТЕГ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ 

ОПШТИНА И СРЕЗОВА 
/ Члан 1 

У Општем закону о уређењу општина и срезо-
ва („Службени лист ФНРЈ" , бр. 26/55, 29/57 и 24/59) 
после члана 108 додаје се нови члан 108а, који 
гласи: 

„Законом Народне Републике Србије може се 
одредити да се подручје аутономне јединице дели 
само на општине. 

Тим законом одређује се у складу са Уставом 
Народне Републике Србије, ко је од послова који 
према савезним пропи,сима спадају у надлежност 
среских органа врше одговарајући органи аутоном-
не јединице односно републички органи. Њ и м е се 
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уједно сходно начелима садржаним у чл. 102 до 
108 и члану 124 Општег закона о уређењу општина 
и срезова регулишу и друга питања у вези оа уки -
дањем срезова у аутономној јединици." 

Члан 2 
У члану 124 додаје се неви став 2 ко ји гласи: 
„По жалби против решења која по савезним 

прописима у пословима из претходног става у пр-
вом степену доносе органи управе основани за под-
ручја двеју или више општина који су непосредно 
подређени републичким органима управе, решава 
надлежни републички орган управе. ' ' 

Члан 3 
Овај закон ступа на снагу даном об јављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ" . 

756. 
На основу тачке 1 Одлуке о овлашћењу Секре-

таријата Савезног извршног већа за законодавство 
и организацију да изда пречишћен текст Уредбе о 
спбљнотрговинском пословању („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 25/59), С е к р е т а р у ат Савезног извршног 
већа за законодавство и организацију изда је 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
УРЕДБЕ О СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
који гласи: 

На основу члана 20 тачка 1 Закона о спрово-
ђењу Уставног закона, Савезно извршно веће доноси 

УРЕДБУ 
о спољнотрговинском пословању 

I Основне одредбе 
Члан 1 

Спољнотрговинским пословањем могу се бавити 
домаће привредне организације ко је су уписане у 
спол, н о трговински регистар привредних организа-
ција. 

Привредне организације могу се бавити само 
оним врстама опољнотрговинеких послова за које 
су уписане у спољнотрговински регистар. 

Под привредним организацијама, у смислу ове 
уредбе, подразумевају се при-вредна предузећа, за -
друге и пословна удружења. 

Под пословним удружењима подразумевају се 
и пословни савези у којима су учлањене земљорад-
ничке задруге и привредна предузећа по важећим 
прописима. 

Члан 2 
Под опољнотрговиноким пословима, у смислу 

ове уредбе, подразумевају се: вршење извоза и уво-
за робе, заступање иностраних фирми, међународ-
на шпедиција, међународни транспорт робе (друм-
ски, речни, поморски, ваздушни), међународно тр-
говинско поередовање, контрола квалитета робе по 
уговору, извођење инвестиционих радова у ино-
странству, туристички послови оа иностранством и 
вршење других услуга у промету робе са ино-
странством. 

Под инвестиционим радовима у иностранству, у 
смислу претходног става, подразумевају се: грађе-
вински радови, радови на изградњи пројеката за 
грађење објеката у иностранству и надзор над изво-
ђењем радова у иностранству по сопственом или 
туђем пројекту — ако пројектант преузима обавезе 
према иностраном уговорачу, уграђивање построје-
њ а у инвестиционе објекте у иностранству везано са 
испоруком постројења, монтажа и демонтажа у ино-
странству, геолошки, консолидациани и други слич-
ни радови у иностранству, као и вађење потонулих 
објеката и терета у иностраним водама. 

Претходне и припремне радње у вези са посло-
вима из става 1 овог члана (тражење и давање по-
нуда, слање узорака, започињање и вођење прего-
вора и сл.) могу вршити само оне привредне орга-
низације које су уписане у спољнотрговински реги-
стар за вршење односних сп о љ но тр г о вински х по-
слова. 

Члан 3 
Привредне организације могу, по правилу, вр-

шити само једну врсту спољнотрговинских послова 
из претходног члана, а ако врше послове извоза и 
увоза робе, могу, по правилу, извозити и увозити 
производе само једне спољнотрговинске струке. 

Изузетно, ако то захтева природа односних 
епољнотрговинских послова, привредне организације 
могу вршити и две или више врста тих послова, а 
ако врше послове извоза и увоза, могу извозити и 
увозити и производе који спадају у две или више 
спољнотрговинских струка, ако су у питању прои-
зводи који су у робном промету уско повезани. 

Производна предузећа уписана у спољнотрго-
вински регистар могу извозити ове производе соп-
ствене производње и увозити производе потребне 
за сопствену производњу, без обзира на то да ли ти 
производи спадају у једЕ^у или више спољнотрго-
виноких струка. 

Члан 4 
Пословна удружења могу се бавити пословима 

извоза и увоза под условима и у границама који су 
предвиђени за производна предузећа. 

За упис у спољнотрговински регистар пословних 
удружења чи ји су чланови трговинске организације 
или претежно трговинске организације Комитет за 
спољну трговину, поред оцењивања услова из чла-
на 7 став 1 ове уредбе, цени и да ли постоји еко-
номска оправданост да односно пословно удружење 
врши послове извоза и увоза. 

Пословно удружење може, уместо преко бироа, 
вршити послове извоза и увоза и преко предузећа 
уписаног у спољнотрговински регистар за вршење 
тих послова које је његов члан, под условом да по-
словно у д р у ж е њ е по својим правилима ове спољно-
трговиноке послове врши преко тог предузећа. 

Члан 5 
Упис привредних организација у спољнотрго-

виноки регистар врши се на основу решења прет-
седника Комитета за спољну трговину. 

Члан 6 
Спољнотрговински регистар води Комитет за 

спољну трговину. 
Спољнотрговински регистар је јаван 

II Упис у спољнотрговински регистаг 
Члан 7 

За упис у спољнотрговински регистар привред-
на организација мора испуњавати следеће услове: 

1) да опољнотрговински послови које привредна 
организација намерава да врши одговарају привред-
ној делатности која је предмет њеног пословања; 

2) да у погледу организације и снабдевености 
техничким средствима и уређајима обезбеђује т р а ј -
но и редовно вршење спољнотргови-нског послова-
ња које одговара карактеру и квалитету производа; 

3) да руководећи службеници који раде на 
спољнотрговинским пословима имају стручне ква -
л и ф и к а ц и ј е за вршење тих послова и потребну 
праксу, као и да располаже другим стручним к а -
дровима потребним за вршење ком ер ци јалних, те-
хничких, финансиско-девизних и правних послова; 

4) да је кредитно способна; 
5) да у свом резервном фонду стално има на 

располагању средства до одређеног износа; 
6) да је положила код Народне банке из сво-

јих средстава на самосталном располагању, односно 
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из средстава која јој је у ту сврху ставио ка распо-
лагање оснивач, одређени износ на име кауције за 
вршење спољнотрговинских послова; 

7) да испуњава услове предвиђене посебним 
прописима за поједине спољнотрговинске струке. 

Стручне квалификаци је службеника из тачке 3 
претходног става одређује Савезна с п о љ н о т р т е н и -
ска комора у сагласности са претседником Комите-
та за спољну трговину. 

Висину износа из тач. 5 и 6 става 1 овог члана 
за поједине врсте спољнотрговинских послова од-
ређује претседник Комитета за спољну трговину, на 
предлог Савезне спољнотрговлнске коморе, а у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом за 
послове финансија . За послове извоза и увоза које 
врше трговинска предузећа, заједнице и задруге 
ови износи одређују се по појединим спољнотрго-
винским струкама. 

Комитет за спољну трговину може прописати 
и друге посебне услове за вршење одређених слољ-
нотрговинских послова или за вршење спољнотрго-
винских послова на одређеним подручјима. 

Члан 8 
Привредна организација уписана у спољнотрго-

вински регистар дужна је преко Савезне спољно-
трговинске коморе известити Комитет за спољну 
трговину о свакој промени у погледу услова из 
члана 7 став 1 ове уредбе, на основу којих је била 
уписана у спољнотрговински регистар. Ова ј изве-
шта ј привредна организација дужна је поднети н а ј -
доцније у року од 15 дана од дана настале промене. 
Поред тога, и Народна банка односно овлашћена 
банка код које се води жиро рачун односне при-
вредне организације уписане у спољнотрговински 
регистар дужна је известити Комитет за спољну 
трговину о свакој промени насталој у погледу усло-
ва из члана 7 став 1 тач. 4, 5 и 6 ове уредбе, на 
основу којих је та привредна организација била 
уписана у спољнотрговинеки регистар. Ова ј изве-
шта ј банка је дужна поднети у року од 15 дана од 
дана настале промене. 

Члан 9 
Уз молбу за упис у спољнотрговински регистар 

привредна организација мора приложити: 
1) извод из регистра окружног привредног суда 

у који је уписана; 
2) уверење Савезне спољнотрговинске коморе 

да испуњава услове из члана 7 став 1 тач. 2 и 3 ове 
уредбе. Ово уверење издаће Савезна спољнотрговин-
ска комора пошто претходно прибави мишљење ре-
публичког државног секретаријата за послове роб-
ног промета; 

3) уверење Народне банке да је кредитно спо-
собна; 

4) потврду Народне банке да има одређени из-
нос у свом резервном фонду; 

5) потврду Народне банке да је положила на 
име кауције одређени износ; 

6) потврду да испуњава услове предвиђене по-
себним прописима за поједине спољнотрговикске 
струке, коју изда је орган одређен тим прописима. 

Поред тога, привредна организација дужна је 
поднети мишљење Савезне спољнотрговинске комо-
ре, а заједнице произвођачких организација — и 
мишљење одговарајуће савезне коморе произвођа-
ча, о економској оправданости вршења односних 
спољнотрговинских послова. Ово мишљење изда је 
комора на основу закључка пленума стручне сек-
ције односно закључка управног одбора секције 
донетог по овлашћењу плензима секције, или струч-
но удружење ако у комори не постоји секција за 
одноону грану. 

Комитет за спољну трговину може затражити 
мишљење одговарајуће савезне - коморе произвођа-
ча о економској оправданости вршења спољнотрго-
вниских послова и за друге привредне организације. 

Члан 10 
Комитет за спољну трговину извршиће упис у 

спољнотрговинеки регистар ако је привредна орга-
низација документима из члана 9 став 1 доказала 
да испуњава услове из члана 7 ове уредбе. 

Претседник Комитета за спољну трговину може 
одбити да изврши упис привредне организације која 
је поднела документе о испуњењу услова из чла -
на 9 став 1 ове уредбе, ако нађе да не по-стоји еко-
номска оправ даност да привредна организација 
врши сп ољнотр тови неке послове чи ји упис тражи. 

Члан 11 
При упису у спољнотрговински регистар прои-

зводних предузећа за вршење послова извоза прои-
звода сопствене производње и за вршење послова 
увоза производа потребних за сопствену производ-
њу, претседник Комитета за спољну трговину не 
цени економску о п р а в д а н о г уписа, већ је д у ж а н 
такав упис извршити ако производно предузеће 
испуњава услове из члана 7 став 1 ове уредбе. 

Изузетно од одредбе претходног става, претсед-
ник Комитета за спољну трговину може одбити да 
изврши упис производног предузећа за вршење по-
слова извоза и увоза наведених у том ставу, ако 
утврди да количине и врсте производа не оправда-
ва ју самостално иступање производног предузећа 
на иностраном тржишту. 

Одредбе претходних ставова овог члана важе и 
за пословна удружења кад извозе производе сво-
јих чланова односно производе сопствене производ-
ње, као и кад увозе производе потребне за прои-
зводњу својих чланова односно за сопствену прои-
зводњу. 

Члан 12 
Установе са самосталним финансирањем које 

се баве производни^ и прометом робе могу бити 
уписане у спољнотрговински регистар ако испуња-
в а ј у услове из члана 7 ове уредбе и ако постоји 
економска о п р а в д а н о г да самостално врше одре-
ђене спољнотрговинске послове. 

Члан 13 
Комитет за спољну трговину одложиће упис у 

спољнотрговински регистар ако привредна органи-
зација има исту и л и сличну ф и р м у са привредном 
организацијом која је већ уписана у регистар, тако 
да услед тога може настати забуна у пословању са 
иностранством. У таквом случају Комитет за спољну 
трговину позваће привредну организацију која тра-
ж и упис да претходно путем спора код окружног 
привредног суда расправи своје право првенства на 
фирму (члан 48 Уредбе о оснивању предузећа и 
радњи — „Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 51/53, 30/54, 
47/54, 19/56 и 3/58). 

Члан 14 
Опољнотрковински регистар садржи следеће по-

датке ' 
1) фирму (име) и седиште привредне организа-

ције; 
2) вр-сту спољнотрговинеких послова које ће 

привредна организација да врши; 
3) начин в р ш е њ а спољнотрговинских послова 

(у своје име и за свој рачун, у своје име и за ра -
чун комитента или у име и за рачун комитента); 

4) пословне и погонске јединице у иностран-
ству, и врсте послова које оне врше; 
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5) имена лица овлашћених да потписују фирму 
по спољнотрговинским пословима. 

Уз спољнотрговински регистар води се збирка 
исправа, која садржи документе на основу којих 
је извршен упис у регистар. 

Члан 15 
Привредне организације дужне су сваку проме-

ну података унетих у спољнотрговински регистар 
пријавити Комитету за спољну трговину у року од 
15 дана од дана настанка промене. 

Уз пријаву за упис промене прилаже се и 
исправа на основу које је промена настала. 

Члан 16 
По извршеној регистрацији претседник Комите-

та за спољну трговину издаје привредној организа-
цији уверење о извршеном упису у спољнотрговин-
ски регистар. 

Члан 17 
Сваки упис у спољнотрговински регистар објав-

љује се у „Службеном листу ФНРЈ". Објављивање 
врши Комитет за спољну трговину о трошку при-
вредне организације. 

Члан 18 
Против решења претеедника Комитета за спољ-

ну трговину којим се одбија извршење уписа при-
вредна организација има право жалбе Савезном 
извршном већу у року од 15 дана од дана пријема 
решења. 

III Посебне одредбе о пословању 
Члан 19 

Привредне организације уписане у спољнотрго-
вински регистар за вршење одређених спољнотр го-
блинских послова, могу на целој територији Југо-
с л а в ^ е оснивати своје пословне јединице за врше-
ње спољнотргов ниских послова за које су уписане 
у спољнотрговински регистар. 

Ближе прописе за примену одредаба претходног 
става доноси, по потреби, савезни Државни секре-
т а р ^ ат за послове робног промета. 

Члан 20 
Привредне организације уписане у спољнотрго-

вински регистар не могу на радним местима на ко-
јима се врше спољнотрговински послови упослити 
лица која су била осуђена за кривична дела: 

1) против народа и државе (глава десета Кри-
вичног законика — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
13/51); 

2) против народне привреде, осим за дела из 
чл. 219, 220, 230, 236 до 241 и 243 до 248 Кривичног 
законика (глава деветнаеста Кривичног законика); 

3) против друштвене и приватне имовине, осим 
за дела из чл. 256, 257 и 264 Кривичног законика 
(глава двадесета Кривичног законика); 

4) против службене дужности (глава двадесет-
четврта Кривичног законика). 

Одредбе претходног става не односе се на лица 
која су била условно кажњена или осуђена на нов-
чану казну мању од 40.000 динара. 

Лица из става 1 овог члана не могу бити запо-
слена на радним местима на којима се врше спољно-
трговински послови, до њихове рехабилитације или 
док не наступи неки други случај који по важећим 
прописима има дејство рехабилитаније. 

Привредне организације уписане у спољнотрго-
вински регистар не могу на радним местима на 
којима се врше спољнотрговински послови упосли-
ти ни лица која су била осуђена на новчану казну 
већу од 40.000 динара за привредни преступ на 
основу прописа о девизном и спољнотр гов ниском 
пословању. 

Лица из претходног става не могу бити запосле-
на на спољнотрговинским пословима у року од три 
године, рачунајући од дана извршења казне. 

Члан 21 
Привредне организације које врше спољнотрго-

винске послове дужне су водити посебан контрол-
ише закључених послова са м ностр ан ств ом. 

Претседник Комитета за спољну трговину про-
писује који ће се подаци уносити у контролни^ 
као и начин вођења контролним. 

Члан 22 
Претседник Комитета за спољну трговину може 

одредити да су привредне организације дужне во-
дити посебне књиге о свом спољнотрговинском по-
словању. 

IV Извоз и увоз 
Члан 23 

Свака привредна организација уписана у спољ-
нотрговински регистар за вршење послова извоза 
и увоза, може без посебне дозволе вршити извоз 
и увоз артикала за које је уписана у регистар. 

Члан 24 
Производне организације уписане у спољно-

трговински регистар за вршење послова извоза робе 
коју производе, могу вршити послове извоза робе 
коју производе и послове увоза репродукционог 
материјала и опреме који су потребни за сопстве-
ну производњу, а за .које су регистроване по општим 
прописима. У случају сумње која роба спада у ре-
продукциони материјал и опрему, објашњење даје 
савезна комора произвођача. 

Производна организација уписана у спољнотрго-
вннски регистар може на основу уговора са дру-
гом производном организацијом, а за рачун те ор-
ганизације, вршити извоз робе која допуњава асор-
тиман њене робе н извоз друге сродне робе. У слу-
чају сумње која се роба сматра допуном асортима-
на или сродном робом, објашњења споразумно дају 
Савезна спољнотрговинска комора и одговарајућа 
комора произвођача. 

Производна организација уписана у спољнотр-
говннски регистар може приликом куповине у ино-
странству основних сировина за сопствене потребе, 
увести такве сировине и за другу истородну прои-
зводну организацију. Овакав увоз врши се на осно-
ву уговора који одобрава претседник Комитета за 
спољну трговину. 

Производна организација која врши увоз из 
претходног става, може за извршени увоз зарачу-
нати само ефективне трошкове. 

Члан 25 
Трговинска предузећа, задруге и заједнице могу 

вршити послове извоза и увоза у оним спољнотрго-
винским струкама за које испуњавају прописане 
услове и за које су уписани у спољнотрговиноки 
регистар. 

Спољнотрговинске струке, као и артикле које 
обухвата поједина спољнотрговинска струка, одре-
ђује Савезна спољнотрговинска комора у сагласно-
сти са претоедником Комитета за спољну трговину. 

Члан 26 
Предузеће уписано у спољнотрговински реги-

стар за вршење послова извоза и увоза опојних 
дрога, мора ове послове вршити саобразно одред-
бама међународних конвенција које је ратифико-
вала Федеративна Народна Република Југославија. 

Предузеће из претходног става дужно је приба-
вити за сваки закључени посао и посебно одобрење 
претседника Комитета за спољну трговину. 

Члан 27 
Претседник Комитета за спољну трговину може 

привредним организацијама издати посебно одобре-



Среда, 25 новембар 1969 С Л У Ж Б Е Н И 

ње за извршење једног или више послова међуна-
родног трговинског п о с е д о в а њ а . 

Одобрење из претходног става мора се приба-
вити пре закључења посла. 

Члан 28 
Производној организацији која није уписана у 

опољнотрговински регистар за вршење послова из-
воза и увоза, може претседник Комитета за спољну 
трговину издати посебно одобрење за извршење 
појединачног извоза робе сопствене производње или 
појединачног увоза робе за сопствену производњу, 
и то само репродукционог материјала и опреме, као 
и за вршење претходних и припремних радњи у 
вези са тим пословима. 

Одобрење из претходног става мора се прибави-
ти пре закључења по-сла. 

ЧЈфн 29 
Увоз робе (опреме, материјала и других прои-

звода) за сопствене потребе, као и извоз робе соп-
ствене производње, могу вршити и друштвене орга-
низације и установе које за то добију посебно одо-
брење п р е т с е д н и к Комитета за спољну тргов-ину. 

Члан 30 
Претседник Комитета за спољну трговину може 

предузећу које у оквиру спољнотрговинских струка 
за ,које је уписано у спољнотрговински регистар 
врши увоз комплетних уређа ја и постројења, изда-
ти посебно одобрење за увоз и оне робе к о ј а није 
обухваћена апољнотрговинским струкама за које је 
предузеће уписано у спољнотрговински регистар. 

Уз захтев за издавање одобрења из претходног 
става предузеће ј е дужно поднети мишљење Саве-
зне опољнотрговинске коморе и Савезне индустри-
ј е коморе. 

Члан 31 
Закључне ање компензационих послова регули-

ше се посебним прописима Комитета за спољну тр-
говину. 

Члан 32 
Савезна опољнотрговинска комора може за по-

једине производе намењене извозу за ко је нису 
прописани јутословенски стандарди одредити ми-
нимални квалитет, као и начин паковања робе на-
мењене извозу. 

Члан 33 
Претседник -Комитета за спољну трговину може 

одредити за поједине производе да се њихов извоз 
и увоз врши путем јавног надметања. 

Члан 34 
Савезна спољно тр гов инск а комора одредиће, ко-

ји производи намењени извозу морају бити снабде-
вени о-знаком о квалитету и пореклу робе. 

Члан 35 
У циљу спровођења и усмеравања извршавања 

годишњег програма извоза и увоза који на основу 
и у оквиру савезно-г друштвеног плана доноси К о -
митет за спољну трговину уз потврду Савезног из -
вршног већа, као и кад то захтева ју посебни услови 
тржишта, Комитет за спољну трговину може: 

1) привремено забранити извоз односно увоз по-
јединих производа; 

2) одређивати количину или висину вредности 
појединих производа преко којих се извоз односно 
увоз тих производа у одређеном временском пери-
оду не може вршити (контингент^, с тим да се кон-
тингентирани производи у тако утврђеним граница-
ма могу извозити односно увозити само уз посебно 
одобрење претседника Комитета за спољну трговину; 

3) одређивати количину или висину вредности 
појединих производа које је: ф 

а) неко производно предузеће које ни је уписано 
у спољнотрговински регистар за извоз тих произво-
да, у одређеном року обавезно ћрипремити и под 
нормалним условима тржишта понудити за извоз 
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некој привредној организацији уписаној у спољно-
тр г о винс ки регистар за извоз тих производа; 

б) нека привредна организација уписана у спољ-
нотртовниски регистар за извоз односно увоз тих 
производа, обавезна у одређеном року и под нор-
малним условима т р ж и ш т а извести односно увести, 
као и услове под којима се ова ј извоз односно увоз 
има извршити (алокације); 

4) одређивати да се, кад услови тржишта то за -
хтевају, извоз односно увоз појединих производа 
односно услуга може вршити само по посебном одо-
брењу претседника Комитета за спољну трго-вину 
и под условима из тог одобрења; 

5) одређивати и друге посебне услове за извоз 
односно увоз појединих производа и услуга. 

Претседник Комитета за спољну трговину мо-
ж е захтевати од Савезне спољнотрговинске коморе 
да стави на дневни ред седнице неког од својих 
органа одређена питања од интереса за, спољну тр-
говину, с тим да их та ј орган расправи и по њима 
донесе закључке. 

V Заступање иностраних фирми 
Члан 36 

Под пословима заступања иностраних фирми 
подразумев-а се: 

1) вршење уиме и за рачун ино-стране фирме 
послова који претходе закључне ању уговора о ку-
пови-ни или продаји робе или уговора о услузи, као 
и послова који се односе на извршење тих уговора 
(посредовање); 

2) вршење уиме и за рачун иностране фирме 
послова посредовања са правом закључивања уго-
вора о куповини или продаји робе или уговора о 
вршењу услуга (трговинско заетупништво); 

3) вршење послова трговинског заступања уз 
вршење сервисне службе, техничких и других услу-
га (трговинско-техничко заетупништво); 

4) продаја робе која је од иностране фирме по-
верена у консигнацију (консигиациона складишта). 

Члан 37 
Привредне организације уписане у спољнотрго-

вински регистар за . вршење заступања ино-
страних фирми, морају са сваком иностраном ф и р -
мом закључити уговор о заступању односно кон-
сигнацији. Ова ј уговор одобрава претседник Ко-
митета за спољну трговину. 

Привредне организације из претходног става 
могу и без одобреног уговора кршити поједине по-
слове заступања за инострану фирму са којом воде 
преговоре о закључивању уговора о заступању, ако 
вођење преговора пријаве Ко-митету за спољну тр-
говину и ако претседник Комитета за сползну тргови-

ну одобри вршење послова заступања на ова ј на-
чин. Послови заступања у оваквим случајевима могу 
ое вршити н а ј д у ж е шест месеци, рачуна јући од дана 
подношења пријаве. 

Члан 38 
Привредне организације уписане у опољнотрго-

вински регистар за в р ш е њ е послова заступања, моту 
вршити увоз робе ко ја им је од стране заступано 
иностране фирме поверена у консигнацију (за скла-
диште) ради продаје, и без посебног уписа у спољно-
трговински регистар за вршење послова увоза, а к о 
је закључени уговор о консигнацији (заступању) 
одобрен од пр ете еди ика Комитета за спољну трго-
вину. 

Члан 39 
Уговор којим домаћа привредна орга-ни-за-ција 

- поверава вршење послова заступања или кон сиг-
нације некој иностраној фирми, подлежи одобре-
њу претседника Комитета за спољну трговину. 

VI Брисање из спољнотрговинског регистра 
Ч л а н 40 

Комитет за спољну трговину може привредну 
организац-ију брисати из спољнотрговинског регл-
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стра нд основу одлуке којом је Суд части Савезне 
сп )љнотрговинске коморе против привредне орга-
низације изрекао једну од мера из члана 132 Зако-
на о удруживању у привреди (.,Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр 1/58 и 27/59) — за повреду добрих по-
словних обичаја наведених у члану 43 ове уредбе, 
ако је та повреда теже природе, као и на основу 
правоснажне пресуде којом је надлежни привредни 
суд против привредне организације изрекао за при-
вредни преступ казну из члана 49 став 1 тачка 1 
ове уредбе. 

Брисање привредне организације из спољнотр-
говинскот регистра на основу одредбе претходног 
става може Комитет за спољну трговину извршити 
најдоцније у року од 3 месеца од дана кад је при-
мио одлуку Суда части Савезне опољнотрговинске 
коморе односно правоснажну пресуду привредног 
суда из претходног става. 

Члан 41 
У лакшим случајевима из члана 40 ове уредбе 

Комитет за спољну трговину може, уместо бриса-
ња из спољнотр торинског регистра, против при-
вредне организације предузети једну или више 
следећих мера: 

1) забранити в р ш е њ е појединих врста спољно-
трговинских послова, ако. је привредна организаци-
ја у спољнотрговински регистар уписана за врше-
ње двеју или више врста спољнотрговинских по-
слова -

2) забранити вршење извоза и увоза у поједи-
ним спољнотр гов ниским струкама, ако је привред-
на организација у спољнотрговински регистар упи-1 

сана за вршење извоза и увоза у двема или више 
спо,тБнотрговинских струка; 

забранити вршење извоза и увоза појединих 
прочзчотга: 

4) забранити вршење извоза одно-сно увоза за 
поје^ ша подручја (тржишта); 

одлучити да привредној организацији у це-
лини или делимично пропадне кауција положена 
у смислу члана 7 став 1 тачка 6 ове уредбе; 

6) наредити да се против службеника к а ј и је 
одговоран за неку од радњи из претходног члана — 
поведе дисциплински поступак у циљу смењивања 
са односног радног места односно отпуштања; 

7) наредити да се у привредној организацији 
у одређеном року отклоне недостаци техничке при-
роде због којих је дошло до одговорности за неку 
од радњи из претходног члана. 

Забране из претходног става тач. 1 до 4 моту 
бити тра јне или временски ограничене. 

Члан 42 
Против решења Комитета за спољну трговину 

донетог на основу члана 40 ове уредбе привредна 
организација може из јавити жалбу Савезном из -
вршном већу у року од 15 дана од дана доставља-
ња решења. 

Решење комисије Савезног извршног већа овла-
шћене за доношење решења по жалби из претход-
ног става коначно је и против њега се не може во-
дити управни опор. 

Члан 43 
Суд части Савезне спољнотрговиноке коморе 

својом одлуком изрећи ће за повреду добрих по-
словних обичаја једну од мера из члана 132 Зако-
на о удруживању у привреди, ако за привредну 
организацију утврди: 

1) да нелојално иступа у свом пословању (нело-
јална утакмица);" 

2) да је својим поступком — пословањем нане-
ла штету друштвеној заједници или угледу земље 
у иностранству; 

3) да се не придржава, ^закључака и договора 
по стиг ну тих у неком од органа Савезне спољнотр-
говинске коморе, за коте те статутом одређено да су 
обавезни за њене чланове. 

Члан 44 -
Тужбу Суду части за изрицање против привред-

не организације једне од мера из претходног чла -
на могу поднети: претседник Комитета за спољну 
трговину, други заинтересовани државни органи, ко-
море, као и свака привредна организација. 

Члан 45 
При доношењу одлуке Суд части дужан је при-

д р ж а в а ш се одредаба закона и других прописа, 
узанса и т р о в и н с к и х обичаја, као и одлука органа 
коморе којима се установљавају правила о спољ-
нотрговинском пословању. 

Члан 46 
Претседник Комитета за спољну трговину одре-

диће решењем да се из спољнотрговипског регистра 
брише она привредна организација за коју утврди 
да више не испуњава за упис у спољнотрговински 
регистар неки од услова из члана 7 ове уредбе. 

Ако привредна организација више не испуњава 
за упис у спољнотрговински регистар неки од усло-

.ва из члана 7 став 1 тач. 2, 3 и 7 ове уредбе, п р е д -
седник Комитета за спољну трговину може одре-
дити решењем да се из спољнотрговинске регистра-
ције те привредне организације бришу оне спољно-
трговинске струке односно они производи за које 
привредна организацЈтја више не испуњава неки од 
тих услова (делимично брисање). 

Ако привредна организација више не испуња-
ва неки 'од услова за упис у сползнотрговинеки ре-
гистар, претседник Комитета за спољну трговину 
може привредну организацију позвати да у одре-
ђеном^року отклони утврђене недостатке и, као до-
каз о томе да је недостатке отклонила, поднесе од-
носне исправе из члана 9 ове уредбе. Ако привредна 
организација до истека одређеног рока није наве-
дени недостатак отклонила и о томе поднела доказ, 
претседник Комитета за спољну трговину донеће 
решење о брисању привредне организације из спољ-
нотрговинског регистра. 

У поступку пре доношења' решења има се од 
органа који по члану 9 ове у р е д б у изда ју исправе 
0 испуњавању услова за упис у . спољнотр го вин-
ски регистар, прибавити исправа којом' се утврђује 
да привредна организација више не испуњава неки 
од тих услова. 

Члан 47 
У решењима донетим на основу претходног чла-

на одлучиће се да ли ће привредној организацији 
пропасти кауција положена у смислу члана 7 став 
1 тачка 6 ове уредбе, и то у целини или делимично. 

Износи кауције на ко је је привредна организа-
ци ја по решењу из претходног става односно по р е -
ш е њ у из члана 41 ове уредбе изгубила право, упла-
ћ у ј у се у корист Рачуна разлике у ценама у по-
словању са иностранством. ' ' 

VII Казнене мере 
Члан 48 

Привредна организација казниће се за привред-
ни преступ: , ' . 

1) ако врши спољнотрговинске послове а није 
уписана у спољнотрговински регистар, или ако в р -
ши спољнотрговинске послове за чије в р ш е н е није 
уписана у спољнотрговински регистар а нема по-
себно одобрење за изв,ршење појединог спољнотр-
говинског посла, као и ако врши претходне и при-
премне радње у вези са овим пословима; 

2) ако послове извоза и увоза опојних дрога 
врши противно одредби члана 26-ове уредбе; 

3) ако извезе или увезе робу чи ји је извоз од-
носно увоз забрањен (члан 35 став 1 тачка 1); 

4) ако извезе односно увезе робу преко коли-
чине и вредности које су одређене као горња грани-
ца преко које се односна роба у периоду кад се 
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извоз односно увоз врши не сме извести односно 
увести, или ако контпнгентлране производе извезе 
односно увезе без посебног одобрења (члан 35 став 
1 тачка 2); 

5) ако не изврши обавезу из члана 35 став 1 
тачка 3 под а) и б) ове уредбе, или јс не изврши 
у одређеном року; 

6) ако производе или услуге за чији је извоз 
односно увоз потребно посебно одобрење, извезе од-
носно увезе без посебног одобрења или противно 
условима из тог одобрења (члан 35 став 1 тачка 4), 
као и ако се ке придржава посебних услова које је 
Комитет за спољну трговину одредио за извоз од-
носно увоз појединих производа и услуга (члан 35 
став 1 тачка 5); 

7) ако . при увозу и извозу робе и услугу, без 
оправданих разлога изврши тежу повреду обавеза 
које проистичу из уговора или из прописа, па услед 
тога дође до признавања бонификација или других 
разлика иностраном сауговорачу; 

8) ако не извести или не извести у одређеном 
року Комитет за спољну трговину о чињеницама из 
члана 8 ове уредбе; 

9) ако јо ј по њеном налогу или по налогу изда-
том са њеним знањем, стигне роба на граничну ста-
ницу (царинарнипу), а та врста робе није уписана 
у спољнотрговински регистар, односно нема посеб-
но одобрење за извоз или увоз те робе; 

10) ако врши послове заступања (консигнације) 
иностраних фирми без писменог уговора о засту-
пању (консигнацији), или ако писмени уговор не -
поднесе на одобрење претседнику Комитета за спољ-
ну трговину; 

11) ако послове заступања иностра-них фирми 
врши противно одредбама чл. 37 и 38 "ове уредбе; 

12) ако Повери вршење послова заступања (кон-
сигнације) некој иностраној фирми без одобрења 
уговора (члан 30); ' 

13) ако извози робу за коју је прописана ознака 
о квалитету и пореклу — без ове ознаке, ако није 
друкчије одређено уговором између странака; 

14) ако изврши појединачна! извоз или поједи-
начни увоз робе'односно поједини посао међународ-
ног трговинског посредовања противно члану 27 ове 
уредба; 

15) ако не изврши обавезе преузете на јавном 
надметању (члан 33); 

16) ако закључи компензациони посао противно 
важећим прописима (члан 31); 

17) ако не пријави" у прописаном року промену 
података . унетих у спољнотрговински регистар 
(члан 15); . . 

18) ако ,не води или неуредно води контролише 
закључених послова и друге пословне књиге (чл. 
21 и 22); . ' 1 

' 19)' ако се не придржава минималног квалитета 
.и начина паковања робе одређених на основу чл. 
32 и 34 ове уредбе; 
- 20) ако на радном месту на коме се врше спољ-

нотрговински послови упосли лице противно члану 
20 ове уредбе. „ ' 

Члан- 49 
За .радње из претходног члана привредна орга-

низација,' казниће се, и то: 
1) за радње из тач. 1 до 7 и 16 — новчаном к а -

зном до 5,000.000 динара; 
2) за радње из тач. 8, 10, 11 и ' 12 — новчаном 

казном до 3,000.000 динара; 
3) за радње из тач. 9, 15 и 20 — новчаном казном 

до 2,000.000 динара; 
4) за радње из тач. 13, 14, 17, 18 и 19 — нов-

чаном казном до 1,000.000 динара. 
Новчана казна за радњу из тачке 7 претходног 

члана не може бити мања од динарске противред-
ности бонификације односно друге разлике дате 
иностраном сауговорачу у страним средствима пла-

ћања, и то по двоструком обраду неком курсу од-
носне девизе важећем на дан дознаке инострагсм 
сауговорачу, с тим да тако израчуната казна може 
прећи износ наведен у тачки 1 претходног става. 

Ако су којом од радњи из претходног члана 
проузроковане нарочито тешке последице, прпг^ед-
на организација може се казнити на1впше двостру-
ким износом новчане казне предвиђене за такву 
радњу у ставу 1 овог члана. 

За радње из претход лог члана казниће се и од-
го-ворно лине у привредној организац,ији новчаном 
казном до 50.000 динара. 

Члан 50 
Новчаном казном до 2,000.000 динара казниће се 

за привредни п р е с а н и установа са самосталним 
ф и н а н с и р а н ^ ! ,ако противно одредбама ове уредбе 
врши извоз или увоз робе. 

За радњу из претходног става казниће се п од-
говорно лице у установи са самосталним финанси-
рањем новчаном казном до 50.000 динара. 

Члан 51 
Новчаном казном из члана 49 касниће се за пре-

к р ш а ј друштвена организација ако учини коју од 
радњи из члана 48 ове уредбе. 

За радњу из члана 48 ове уредбе казниће се и 
одговорно лице у друштвеној организацији новча-
ном казном до 50.000 динара. 

Члан 52 
Новчаном казном до 5,000.000 динара казниће . 

се за прекршај грађанско лице које против-но про-
писима изврши који од спољнотрговинских послова 
предвиђених у члану 2 ове уредбе, ако извршена 
радња не претставља кривично дело. 

Од грађанског лица које повредом одредаба све 
уредбе прибави имовинску корист, одузеће се це-
локупан износ тако прибављене користи. 

Члан 53 
Лице у привредној организацији које без знања 

привредне организације прими ^ у о б и ч а ј е н и поклон 
или новац од стране сауговорача, казниће се за 
прекршај новчаном казном до петоструког износа 
вредности примљеног поклона, рачуна јући по ценама 
на унутрашњем тржишту, односно петоструким из-
носом вредности примљеног новца. 

Члан 54 
Уз новчану казну .изречену за привредне пре-

ступе и прекршаје из чл. 48 до 52 ове уредбе може 
се изрећи и мера одузимања предмета који је упо-
требљен за извршење привредног преступа односно 
прекршаја и л и ј е прибављен или настао извршењем 
пркЕДОвдавд преступа односно прекршаја . 

Члан 55 
Од привредне организације или установе са са-

мости лним финансирањем која . је радњом учиње-
ном противно одредбама ове уредбе прибавила себи 
имовинску корист одузеће Зе целокупан износ тако 
прибављене користи. 

Члан 56 
За привредне преступе из чл. 48 и 50 ове уредбе 

' суди у првом степену виши привредни суд на чи јо ј 
се територији налази седиште привредне .организа-
ције односно установе са самосталним финансира-
њем, а извиђа је води Девизни инспектора^ 

Поступак по привредним преступима из ове 
уредбе води се по одредбама Закона о привредним 
судовима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/54, 32/56 
и 24/59). 

Ако одредбама ове уредбе и Закона о привред-
ним судовима није друкчије одређено, на привредне 
преступе и поступак који се води по тим престу-
пима сходно ће се примењивати одредбе главе X 
Уредбе о управљању основним средствима привред-
них организација („Службени лист ФНРЈ" , бр 52/53, 
25/54, 32/54 и 7/55), осим чл. 70 до 74 и 79 до 82. 
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Члан 57 
За прекршаје из чл. 51 до 53 ове уредбе посту-

пак води и решење о казнама доноси у првом сте-
пену Девизни инспектор ат. 

Против решења Деви-зног инспектор ата може се 
из јавити жалба савезном Државном секретари јату 
за послове финанси ја у року од 16 дана од дана 
пријема решења. 

Члан 58 
Приходи од новчаних казни изречених због 

преступа и прекрша ја из ове уредбе, као и имовин-
ска корист одузета на основу члана 52 став 2 и чл. 
54 и 55 ове уредбе, уплаћу ју се у савезни буџет. 

Члан 59 
У погледу застарелости права на гоњење за 

привредне преступе и прекршаје из ове уредбе и 
одузимања имовинске користи, као и застарелости 
извршења новчаних казни и мера одузимања имо-
винске користи, примењиваће се одредбе члана 17 
Закона о регулисању платног промета са иностран-
ством (Девизни закон — „Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 86/46). 

VIII Прелазне и завршне одредбе 
Члан 60 

Привредне организације ко је еу на основу одре-
да!ба Наредбе о условима за обављање туристичких 
послова с иностранством („Службени лист Ф Н Р Ј " , 
бр. 1/53) регистроване код републичког државног 
секретаријата за привреду, дужне су на јдоцније до 
1 септембра 19-56 године поднети Управи за спољну 
трговину пријаву са свим прописаним документима 
за упис у спољнотрговински регистар. 

Привредне организације из претходног става 
које у пред виђеном року не поднесу пријаву Управи 
за спољну трговину, губе право на вршење опољно-
трговинских послова 

Против решења Управе за спољну трговину ко-
јим се одбија упис у спољнотрговински регистар, 
привредна организација из става 1 овог члана може 
поднети жалбу по одредбама ове уредбе. 

Гр,и спољнотрговински послови ноје су привред-
не организације из става 1 овог члана закључиле 
до дана доношења решења Управе за спољну трго-
вину, којима се одбија упис у спољнотрговински р е -
гистар, могу се довршити и после овог времена. 

Члан 61 
Управа за спољну трговину одредиће рок у коме 

ће привредне организације које су по досадашњим 
прописима уписане у опољнотрговински регистар 
бити дужне да саобразе своју организацију и посло-
вање одредбама ове уредбе 

Привредне организације д у ж н е су у року одре-
ђеном у смислу претходног става поднети Управи 
за опољну трговину документе из члана 9 о испу-
њењу услова из члана 7 ове уредбе. 

Ако привредна организација у одређеном року 
не поднесе документе из члана 9 ове уредбе, или и х 
поднесе а Управа за спољну трговину нађе да не 
постоји економска о п р а в д а н о г да привредна орга-
низација и даље врши спољнотрговинске послове, 
Управа за спољну трговину донеће решење о бри-
сању такве привредне организације из онолзнотрга-
вранског регистра. 

Против решења Управе за аполону трговину из 
претходног става привредна организација има пра -
во жалбе Савезном извршном већу у року од 15 
дана од дана пријема решења. 

Члан 62 
Дозволе за вршење послова заступништва ,и 

ггретставништва иностраних фирми на територији 
Југославије издате на основу досадашњих прописа, 
остају на снази до доношења решења о њиховом 
ставља-њу ван снаге од стране п р е т с е д н и к Коми-
тета за спољну трговину. 

Члан 63 
Савезно извршно веће донеће посебне прописе 

0 вршењу одређених делатности у иностранству до-
маћих привредних организација , као и о пословању 
предузећа за међународно трговинско посредовање. 

Члан 64 
Привредне организације уписане у спољнотрго-

вински регистар дужне су своје пословање саобра-
зити одредбама ове уредбе до 31 децембра 1969 го-
дине. 

Члан 65 
До доношења посебних прописа о регулисању 

положа ја пословних савеза, републички пословни 
савези могу се бавити спољног!?говинским послови-
ма пд одредбама ове уредбе, а под условима који 
в а ж е за пословна удружења, с тим да ови савези 
послове извоза и увоза могу вршити и преко само-
сталних погона. 

Члан 66 
Б л и ж е прописе за спровођење ове уредбе до-

неће, по потреби, Комитет за спољну трговину. 
Члан 67 

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да в а ж и 
Наредба о условима за обављање туристичких по-
слова с иностранством, као и остали прописи који 
су у супротности са одредбама ове уредбе. 

Члан 68 
Ова уредба ступа на снагу даном о б ј а в љ и в а н ^ 

у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 
Савезно извршно веће 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Члановима 1, 2, 5 до 7, 9 до 40, 43 до 62 и 67 пре-
чишћеног тенета Уредбе о спољнотрговинском по-
словању одговарају у загради наведени чланови 
Уредбе о спољнотрговинском пословању која је 
објављена у „Службеном листу ФНРЈ" , бр. 25/55, а 
ко ја ј е ступила на снагу 15 јуна 1955 године, и то: 
1 (1), 2 (2), 5 до 7 (3 до 5), 9 до 40 (6 до 39), 43 до 62 
(40 до 65), 67 (66), с тим што су у чл. 1, 2, 9, 11, 28, 
35, 40, 43, 44 и 46 до 49 унете измене и допуне садр-
ж а н е у чл. 1, 2, 5 до 9, 11 до 14, 16 и 17 Уредбе о 
изменама и допунама Уредбе о опољнотрговинском 
пословању, која ј е објављена у „Службеном листу 
Ф Н Р Ј " , бр. 19/59, а ко ја је ступила на снагу 21 ма ја 
1959 године. Члановима З, 4, 8, 41, 42 и 63 до 66 пре-
чишћеног текста одговарају нови чланови који су 
садржани у чл. З, 4, 10 и 19 Уредбе о изменама и 
допунама Уредбе о спољнотрговинском пословању 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 19/59). У чл. 5 до 7, 9, 
10, 13, 15 до 19, 21, 22, 24 до 31, 33, 37 до 39,44, 48, 
57 и 62 пречишћеног текста унете су и измене и 
допуне садржане у члану 2 одељак I под а) тачка 
38, члану 2 одељак II тачка З, члану 3 одељак I 
под б) тачка 11, члану 7 одељак I став А под а) 
тачка 1, члану 7 одељак I став Б тачка 1 и члану 7 
одељак III Уредбе о преношењу послова у надле-
жност савезних и републичких органа управе („Слу-
жбени лист Ф Н Р Ј " , бр. 18/58 и 18/59). Из пречишће-
ног текста изостављене су одредбе чл. 10, 24, 61 и 
62 Уредбе о спољнотргов ниском пословању („Слу-
жбени лист Ф Н Р Ј " , бр. 25/55), јер су оне стављене 
ван снаге одредбом члана 253 став 1 Закона о удру-
ж и в а њ у у привреди („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
1/58 и 27/59). 

Бр. 1226 
18 новембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за законодавство и оргаЈнизацију, 
др Леон Твртковић, с. р. 
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757. 

На основу члана 16 Уредбе о краткорочним кре-
дитима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56 и 45 59), 
у вези са чланом 2 одељак I под а) тачка 43 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе (..Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 18/58 и 18/59) и тачком I под 1 под а) Одлуке 
о утврђивању надлежности савезног државног се-
кретара за послове финансија за доношење прописа 
о стопама камате на краткорочне кредите и стопама 
камате на средства уложена код банке („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 5/57 и 15/58), савезни Државни се-
кретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МАКСИМАЛНОЈ СТОПИ КАМАТЕ НА КРАТКО-
РОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПРЕЛАЗНЕ ЗАЛИХЕ СЕ-

МЕНА ХИБРИДНОГ КУКУРУЗА 
1. На кредите одобрене задружним организаци-

јама, ратарско-семенарским пословним савезима и 
привредним организацијама за промет семенске робе 
за прелазне залихе семена хибридног кукуруза рода 
1958 и ранијих година које нису веће од једне тре-
ћине количина семена хибридног кукуруза употре-
бљених у 1959 годи-ни за сетву, камата се не може 
о б р а ч у н а в а ^ по стопи већој од 1% годишње. 

Каматну стопу из претходног става банка ће 
примењивати од 1 јуна 1959 године до 31 марта 1960 
године. 

2. Каматна стопа из претходне тачке може се 
применити само кад су у питању кредити одобре-
ни за прелазне залихе семена хибридног кукуруза, 
ако је уверењем издатим од надлежног завода за 
контролу семена или његове подручне пољопри-
вредне станице доказано да семе одговара мини-
малним условима за промет семена. 

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

Бр. 08-17811/3 
10 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

вана за извоз, као и на кредите ко је одобрава овим 
привредним организацијама за извоз (продају) ду-
вана у иностранство, стопа камате не може бити 
већа од 3% годишње." 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се 
од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 08-7309/9 
10 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

758. 

На основу члана 16 Уредбе о краткорочним кре-
дитима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56 и 45/59), 
у вези са чланом 2 одељак I под а) тачка 48 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 18/58 и 18/59) и тачком I под 1 под а) Одлуке о 
утврђивању надлежности савезног државног секре-
тара за послове финансија за доношење прописа о 
стопама камате на краткорочне кредите и стопама 
камате на средства уложена код банке (,,Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 5/57 и 15/58), савезни Државни се-
кретари јат за послове финансија изда је 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О МАКСИМАЛНОЈ СТОПИ 

1 КАМАТЕ ЗА КРЕДИТЕ КОЈИ СЕ ОДОБРАВАЈУ 
ЗА ДУВАН ЗА ИЗВОЗ 

1. У Наредби о максималној стопи камате за 
кредите који се одобравају за дуван за извоз („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 20/59) тачка 1 мења се и 
гласи: 

„1. На кредите које Југословенска банка за 
спољну трговину одобрава привредним организаци-
јама које се баве извозом дувана за припрему ду-

759. 

На основу члана 2 Уредбе о организацији и раду 
Савезне комисије за стандардизацију („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 21/53) и члана 6 Уредбе о југосло-
венским стандардима, савезним прописима квалите-
та производа и произвођачким спецификацијама 
(.,Службени лист ФНРЈ" , бр. 17/51), Савезна комиси-
ја за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБ-

ЛАСТИ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ 

1. Стављају се ван снаге југословен ски стандар-
ди донети Решењем о југословенским стандардима 
из области текстилне индустрије („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 4/59), и то: 
Плетени производи за одевање. Три-

котажна одећа за децу до 2 године. 
Димензије по врстама и величинама ЈТЈб Г.05.020 

Плетени производи за одевање. Три-
к о т а ж а одећа за децу преко 2 до 
12 година. Димензије по вр-стама и 
величинама — — — — — — ЈХЈб Г 05.021 

Плетени производи за одевање. Ж е н -
ска трикотажна одећа. Димензије 
по врстама и величинама — — Ј1Ј6 Г.05.022 

Плетени производи за одевање. Му-
ш к а трикотажна одећа. Димензије 
по врстама и величинама — — — ЈХЈв Г.05.023 

2. Југословенски стандарди наведени у тачки 1 
овог решења престају да в а ж е даном об јављиван^ 
овог решења у „Службеном листу ФНРЈ" . 

3. Југословенски стандарди наведени у тачки 1 
овог решења замењују се новим југословенским 
стандардима, издање 1960 са следећим називима и 
ознакама: 
Плетени производи за одевање. Три-

к о т а ж а одећа за децу до 2 године. 
Димензије по врстама и величинама Ј1Ј8 Е.05.020 

Плетени производи за одевање. Три-
котажна одећа за децу преко 2 до 
12 година. Димензије по врстама и 
величинама — — — — — — ЈТЈ'8 1Г. 05.021 

Плетени производи за одевање. Ж е н -
ска трикотажна одећа. Димензије 
по врстама и величинама — — — ЈТЈ8 Г.05.022 

Плетени производи за одевање. Му-
шка трикотажна одећа. Димензије 
по врстама и величинама — — — ЈХЈб Г.05.023 

4. Југословенски стандарди из тачке 3 овог ре-
шења објављени су у посебном издању Савезне ко-
мисије за стандардизацију, ко је чини саставни део 
овог решења. 
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5. Југословенски стандарди из тачке 3 овог ре-
шења ступају на снагу 1 априла 1960 године. 

Бр. 10-4665 
16 новембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

РЕШЕЊА 

760. 

На основу члана 10 Уредбе о контроли к в а л и -
тета пољопривредних производа намењених извозу 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 32/55), у споразуму са 
Савезом пољопривредно-шумарских комора Југо-
славије, Управни, одбор Савезне спољнотрговинске 
коморе доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА 
ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СТОКЕ ЗА 

КЛАЊЕ НАМЕЊЕНЕ ИЗВОЗУ 

I У Листи, стручних лица овлашћених за вр-
шење контроле квалитета стоке за клање намењене 
извозу („Службени лист ФНРЈ" , бр. 22/56, 48/56, 
51/56, 19/57, 29^57, 50/58 и 14/59) врше се следеће из -
мене и допуне: 

1) У тачки 1: 
а) текстови под редним бројевима 14, 36, 63, 

65, 71, 74 и 77 бришу се; 
б) текстови под редним бројевима 7, 13 и 64 

мењају се и гласе: 
„7 Аранђеловић инж. Радован —Светоза -

рево 
13 Богавац инж. Никола — Приштина 
64 Басарић инж. Стеван — Смедерево"; 

в) поспе редног броја 78 додаје се редни број 
79, који гласи: 
.,79 Ђорђевић инж. Мирољуб — Крагу-

јевац". 
2) У тачки 2: 

а) текстови по редним бројевима 25 и 36 
бришу се; 

б) текст под редним бројем 7 мења се и 
гласи: 
„7 Јелавић инж. Мирко — Копривница" . 

3) У тачки 3: 
а) текстови под редним бројевима 14, 16, 25 

и 44 бришу се. 
II. Ове измене и допуне ступају на снагу осмог 

дана по објављивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Бр. 483/3 
11 новембра 1959 године 

Београд 
Савезна опољнотрговинска комора 

Претседник, 
Руди Колак, с. р, 

На основу члана 166 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57) и члана 
30 став 3 Закона о државно ј управи („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 13/56 и 44/57) у вези с чланом 33 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 20/58), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се за помоћника државног секретара 

за иностране послове Ранко Зец, амбасадор у Др-
жавном секретари јату за иностране послове. 

Б. бр. 60 
17 новембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретседник, 
Александар Ранковић, с, р. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

752. Указ о проглашењу Закона о финанси-
р а њ у станбене изградње — — — — 1089 
Закон о финансирању станбене изградње 1089 

753\ Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о стамбеним односима 1096 
Закон о изменама и допунама Закона о 
стамбеним односима — — — — — 1096 

754. Указ о проглашењу Закона о изменама 
- Закона о доприносу буџетима из личног 

дохотка радника — — — — — — 
Закон о изменама Закона о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника — 1099 

755. Указ о проглашењу Закона о допунама 
Општег закона о уређењу општина и сре-
зова — — — — — — — — — 1099 
Закон о допунама Општег закона о уре-
ђењу општина и срезова — — — — 1099 

756. Пречишћени текст Уредбе о спољнотрго-
виноком пословању — — — — — 1100 

757. Наредба о максима лио ј стопи камате на 
краткорочне кредите за прелазне залихе 
семена хибридног кукуруза — — — — 1107 

758. Наредба о измени Наредбе о максималној 
стопи камате за кредите ко ји се одобра-
в а ј у за дуван за извоз — — — — 1107 

759. Решење о југословенсним стандардима из у 
области текстил не индустрије — — — 1107^ 

760. Измене и допуне Листе стручних лица 
овлашћених за в р ш е њ е контроле к в а -
литета стоке за к л а њ е намењене извозу 1108 

Издавач- Иочичгка установа .,Службени чист ФНРЈ". Београд, Краљевића Марка 9 Пошт фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић Улила Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


