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П Р В И Д Е О 

СМЕРНИЦЕ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Утврђујући основне смернице и циљеве еко-
номске политике за 1963. годину, Савезна народна 
скупштина полази од услова за привређивање ство-
рених досадашњим развојем, а посебно и од еко-
номско-политичких претпоставки, створених разво-
јем у протеклој години. 

Досадашњи развој материјалних и друштвених 
снага наше привреде створио је реалну основицу за 
даљи пораст и јачање производ них снага у свим 
областима привреде, за пораст друштвене производ-
ње и националног дохотка, а самим тим и за даљи. 
пораст животног стандарда становништва и напре-
дак на свим пољима друштвеног живота. 

Овакав развој је у заврхсности и у на јтешњој 
вези са сталним процесом усавршавања и употпу-
њавања привредног система, као и са јачањем ма-
т е р и ј а л а основице и средстава органа самоуправ-
љања у привредним организацијама, комунама и 
друштвеним службама. У том процесу се развија 
све већа стваралачка иницијатива иепосредних 
произвођача, и њихово све јаче учешће у одређи-
вању и реализацији привредне политике; на тој 
оснози развија се и њихов непосредан интерес за 
рационалност и ефикасност у управљању и распо-
лагању друштвеним средствима, као и заинтересо-
в а н © ^ за резултате прпвређивања у привредној 
организацији, комуни и целокупној друштвеној за -
једници. 

Истовремено стално расту производни фондови 
привреде, расте запошљеност и подиже се продук-
тивност рада, чиме се стварају материјални услови 
за даљи развој производње у свим областима. 

Активирање свих ових материјалних и субјек-
тивни:: чинилаца омогућује даљи пораст произ-
водње, развијање и учвршћивање система друштве-
ног самоуправљања и социјалистичка^ друштвених 
односа, у целини, као и даље јачање економског 
положаја наше земље у међународним економским* 
односима. 

Рад и закључци Извршног комитета и IV пленума 
Централног комитета Савеза комуниста Југославија 
омогућили су да се јасније сагледају актуелни про-
блеми привредног развоја, утврде основне смернице 
привредне п о л и т и к е за наредни период и покрене 
широка друштвено-политичка, привредна и органи-
зациона активност у привредној области. 

Полазећи од линије и ставова Централног ко-
митета Савеза комуниста Југославије развила се у 
целој земљи друштвена и политичка активност ор-
ганизација Савеза комуниста, Социјалистичког 
савеза и Савеза синдиката, активност привредних 
комора, удружења и заједница, органа општина, 
срезова, народних република и савезних органа, 
што је обезбедило да се већ у 1962. години утврде 
и спроведу многе конкретне мере које су довеле до 
отклањања разних недостатака и слабости и до по-
новног јачања привредне активности. 

Дошло је до мобилизације радних колектива у 
привредним и другим организацијама и њиховог све 
већег залагања у раду, до ЊРХХОВОГ јаснијег сагле-
давања сопствених и општих тешкоћа и проблема, 
што је довело до испољавања знача јних позитив-
них тенденција у разво ју привреде. 

После извесног успоравања стопе привредног 
раста током 1961. и почетком 1962. године, у току 
другог полугођа 1962. године дошло је до проши-
ривања и оживљавања привредне активности, до 
убрзања стопе раста у производњи, до јаче инвести-
ционе активности, док се, као нарочито повољна 
тенденција, ј-аЕља осетан пораст извоза. 

Треба нарочито подвући јачу оријентацију про-
извођача у погледу прилагођавања производње по-
требама домаћег тржишта и извоза, и поред не-
д о с т а т а к и слабости у привређивању којих има 
још увек у многим привредним организацијама; све 
више долази до и з р а ж а ј а заинтересованост привред-
них организација за економисање повереним сред-
ствима, одговорније приступање одлукама о инве-
стира*^ , као и заинтересоване^ да се произБОдно-
организационим мерама, специјализацијом, ^ о п е р а -
цијом и удруживањем остварује р а ц и о н а л н у а про-
изводња са гледишта трошкова и продуктивности. 
У расподели чистог прихода привредних организа-
ција, и поред слабости и грешака у спровођењу 
одређене политике и мера, органи самоуправљања 
су у току протекле године успоставља ли рацпо-
налније и складније Односе, уклањали недостатке 
у политици расподеле личних доходака и успостав-
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љали правилнику политику у погледу стварања 
фондова према потребама развоја. 

У току протекле године настављен је и појачан, 
у духу смерница утврђених од стране руководећих 
политичких и државних тела, рад на проучавању 
појединих проблема привредног развоја и даљег 
усавршавања привредног система, нарочито у по-
гледу потпунијег усклађивања система планирања 
са друштвено-економским односима и потребама 
развоја привреде, у погледу успостављања ускла-
ђени] их односа у расподели нацисналног дохотка 
према потребама друштвеног и привредног развоја, 
у погледу таквог распореда средстава који би довео 
до јачања фондова самоупраЕних органа и већег 
ангажовања народних република и других политич-
котериторијалних органа у привредном развој}7. 
Припремани су путеви и решења за утврђивање ја-
снијих смерница за привредну политику која би 
водила већој интеграцији у оквиру целе југосло-
в е н о в привреде, за мере у правцу убрзања развоја 
пољопривреде, за усклађивање робних и куповних 
фондова и стабилније односе на тржишту, за дал>е 
повећавање економске размене са иностранством, за 
побољшање система инвестирања и кредитног си-
стема, итд. Тај припремни рад, иако се развија у 
условима у којима се не можемо у неким основним 
поставкама ослањати на постојећи петогодишњи 
план, а још није усвојен програм дугорочнијег 
привредног развоја, омогућио је, ипак, да се већ са 
овим планом или у току 1963. године предузму 
кораци ка поступном решавању појединих проблема 
на овим секторима, у оним оквирима које омогућава 
материјална основица наше привреде, као и проу-
чена и припремљена трајнија решења о усаврша-
в а н ^ и даљем развоју нашег привредног система. 

Имајући у виду да ове основне претпоставке и 
услови омогућују активну мобилизацију свих мате-
ријалних и друштвених снага за даљи развој про-
изводње и усавршавање друштвених односа и при-
вредног система; узимајући у обзир разматрања 
проблема и задатака друштвеног плана за 1963. 
годину од стране највиших органа Савезне при-
вредне коморе, Савеза синдиката Ју гос лави је, Кон-
ференције градова Југославије у заједници са ор-
ганима Савезног извршног већа, као и сарадњу на 
припреми савезног друштвеног плана између органа 
Савезног извршног већа и органа народних репуб-
лика, и ослањајући се на анализе Савезног завода 
за привредно планирање и других стручних органа 
и установа, — Савезна народна скупштина утврђује 
следеће основне смернице, циљеве и задатке за 
економску политику у 1963. години: 

Г л а в а I 
ПРОИЗВОДЊА 

1. Анализе вршене у припреми плана показују 
да је могуће и потребно остварити стопу раста дру-
штвеног производа од око 10%. Реалност овог за-
датка заснована је, е једне стране, на постојећим 
капацитетима, на порасту снабдевености домаћим 
и увозним репродукционим материјалима, а са друге 
стране на глобалној усклађености робних и купов-
них фондова на домаћем тржишту и даљем снаж-
ном порасту извоза индустријских производа. Да 
би се оваква производња остварила, рачуна се и са 
правилном оријентацијом произвођача према захте-
вима тржишта. 

Постојање недовољно искоришћених капацитета 
у индустрији, грађевинарству и сл. указује на то да 
би могао да буде постигнут и већи пораст произ-
водње него што је предвиђено уколико би се оства-
рила јача оријента!^ ја произвођача на извоз 
(посебно на сектору опреме), потпомогнута е^астич-
нијим режимом и већом расположивошћу средстава 
у спољној трговини, и под претпоставам да се чи 
даље одржи усклађени однос између робних и ку-

повних фондова. То би омогућило повољније кре-
тање привреде, јачање тражње на неким секторима, 
а тиме и још повољније односе у пропорцијама про-
изводње и потрошње. 

Мерама текуће привредне политике, као и ре-
шавањем одговарајућих питања у систему привре-
ђивања треба настојати да се искористе што боље 
постојеће могућности за остваривање предвиђене 
стопе раста и за евентуално даље повећање такве 
производње која би имала обезбеђен пласман у 
првом реду у извозу, а затим и на домаћем тр-
жишту. 

Да би се у привреди остварили што бољи еко-
номски резултати, неопходно је обезбедити већу 
стабилност у условима привређивања и радити 
на даљем усавршаван^ привредног система у прав-
цу стимулирања привреде на рационалније превре-
ђлвање, на што потпуније искоришћазање друштве-
них средстава за производњу, као и на подизање 
продуктивности рада и с н и ж а в а т е производних 
трошкова. У истом циљу треба помагати и подсти-
цати развој свих сних досад уочених позитивних 
тенденција -на линији јачања и организациониот 
учвршћивања ужих радних јединица у предузећи-
ма, и што доследни!ег разрађиван^ социјалистичке 
расподеле према раду у радним колективима. 

2. Имајући у виду постојеће производне капа-
цитете као и оне нове који ће се пустити у погон 
током идуће године, а ослањајући се на билансно 
усклађене односе у снабдевености репродукции 
оним материн алом и структури производње и .пот-
рошње, могуће је остварити у 1963. години стопу 
пораста индустријске производње од око 10% у од-
носу на процењено остварење у 1962. години. У том 
оквиру пораст производње енергетских грана изно-
сио би у 1963. години око 8°/о, производње основних 
метала око 8°/о, производње опреме и трајних по-
трошних добара око 10%, хемијске индустрије око 
15%, индустријске прераде пољопривредних про-
извода око 13%, индустријске прераде дрвена око 
13%, индустрије грађевинског материјала око 10%, 
а индустрије текстила, коже и гуме око 10%. 

У остваривању оваквог задатка, нарочити значај 
добијају следећи фактори: 

— постојећи производни капацитети и други 
материјални фактори' производње омогућавају не 
само предвиђени раст, већ и успостављање склад-
ни ј их односа у структури производње између сред-
става рада, предмета рада и предмета потрошње, 
а самим тим и повољније услове за реализацију; 

*— један од основних фактора који омогућује 
бржи пораст индустријске производње је ослонац 
на бржу стопу порасте извоза индустријских 
производа, и даље настављање и подржавање 
оних позитивних тенденција и оријентације које 
су у том погледу дошле до изражаја нарочито 
у протеклој години. При општој стопи раста инду-
стријске производње од 10%, пораст извоза Инду-
стријских производа треба да износи око 16%; 

— предвиђени обим и структура индустријске 
производње омогућују њену глобалну усклађеност 
са обимом и структуром куповних фондова који ће 
се појавити на тржишту, па према томе и усклађене 
односе у производњи и реализацији. Међутим, не-
опходно је да и даље дођу до изражаја заинтере-
сованост и иницијатива произвођачких организација 
за усклађивање детаљније структуре производње са 
потребама тржишта, и да самостални планови и 
програми произвођачких организација буду састав-
љани на основу потпунијег испитивања тржишта 
и консултоване у оквиру њихових удружења и 
комора; овакав поступак је од посебне важности на 
сектору опреме и других инвестиционих добара, где 
се, на основу досадашњих искустава, показује као 
неопходно да се структура производње подробније 
усклади са иивестиционим програмима, и у том 
циљу спроведе благовремено склапање уговора из-
међу произвођача и инвеститора, давање наруџбина 
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и аванса и ел. Инвестициона политика треба најне-
посредније да утиче на у с сл аћ ивање производње 
Са потребама унутрашњег тржишта и спољнотрго-
викспе размене. 

3. После успореног развоја пољопривредне про-
изводње у три протекле године, оцењује се да је 
могуће у 1963. години, при просечним временским 
условима, остварити пораст физичког обима пољо-
привредне производње од око 10% до 11%, при чему 
постоје услови да се производња друштвених газ-
динстава повећа за преко 20%, док би се произ-
водња индивидуалних произвођача у кооперацији 
са социјалистичким привредним организацијама и 
ван кооперације могла повећати за око 8%. За 
успешно подмирење потреба исхране становништва 
а и за извршење задатака у вези са платним би-
лансом, нужно је наведено повећање производње 
остварити тако да, поред осталог, пораст ратарске 
производње износи око 15°/о и сточарске производње 
око 10%. При томе се рачуна са остварењем про-
изводње пшенице од око 4,2 милиона тона, куку-
руза од око 6,0 милиона тона, шећерне репе око 
3,0 милиона тона и меса око 650.000 тона. Поред 
тога потребно је концентрацијом напора на одре-
ђена социјалистичка газдинства и на ужа под-
ручја остварити већу производњу живине, јаја, 
свињског меса и нарочито поврћа, е обзиром на 
значај повећане производње и равномернијег снаб-
девања овим производима за стандард исхране ста-
новништва и одржавање трошкова живота на 
предвР1ђеном нивоу. Очување сточног фонда и 
обезбеђивање услова за повећану производњу сточ-
них производа, нарочито меса и млека, представља 
један од основних задатака у пољопривреди у 
1963. години. 

Овакав значајан циљ у погледу пољопривредне 
производње могуће је поставити ако ое има у виду 
следеће: 

Мерама које су спроведене у току 1961. и 1962. 
године ради поправљања економског положаја по-
љопривреде, односно стварања бољих услова при-
вређивања у овој области привреде, омогућена је 
јача заинтересованост и оријентација пољопривред-
них организација, као и индивидуалних произво-
ђача који ступају у кооперацију са задругама, газ-
динствима и другим организацијама, за ефикасније 
коришћење расположивих средстава за производњу 
и увођење савремене технологије у циљу повећања 
производње. 

При оцењивању могућег раста производње дру-
штвених газдинстава посебно Је узето у обзир: да 
су извршеним повећањем у току 1961. и 1962. године 
откупне цене (укључујући премије) пољопривредних 
производа постале стимулативније него што су биле 
ранијих година, да ће уговарање испорука по фик-
сним ценама, чему се пришло у производњи еко-
номске 1962/63. године, оријентисати многе органи-
зације да повећају производњу поврћа, да ће сетвене , 
површине друштвених газдинстава у 1962/63. години 
бити повећане, да ће нове површине воћњака и 
винограда приспети на род и да ће доћи до шире 
примене савремене технологије и, е обзиром на 
њихову већу рентабилност, такође до веће употребе 
вештачких ђубрива и других савремених средстава 
за производњу. 

До повећања производње код друштвених газ-
динстава треба да доведе потпуније коришћење већ 
уложених средстава, путем одлучније оријентација 
на модернизацију производње појединих роба, уса-
вршавање организације рчца, развијање стимула-
т и в н а е расподеле, јачање улоге економских једи-
ница, снижење трошкова по јединици производа и 
повећање продуктивности рада. 

Једна од највећих резерви за могуће повећање 
производње и за постизање повољнијег финансиј-
ског резултата у постојећим капацитетима дру-
штвених газдинстава и задруга лежи како у откла-

њању грешака у производној оријентација тако и 
у побољшању организације рада у самим колекти-
вима, отклањању многих слабости у руковођењу и 
пословању. С тим у вези потребно је повести одлуч-
нију борбу за обезбеђење таквих стручних кадрова 
у организацијама који су у стању да изврше по-
стављене задатке. 

И при оцењивању могућег раста производње 
на приватном сектору нарочито је узето у обзир: 
да су извршеним повећањем у току 1962; године про-
дајне цене пољопривредних производа постале мно-
го стимулативни]е него што су биле ранијих го-
дина; да се већ у јесењој сетви поново јавило веће 
интересовање за обраду у кооперации и са зад ру-
гама и посебно за обраду уз већу примену савре-
мених средстава за производњу. 

Поред тога, овим планом обезбеђује се следеће: 
— средства за инвестиције из друштвених ин-

вестиционих фондова политичкотериторијалних је-
диница, инвестициених фондова федерације и бан-
карских средстава, као и сопствена средства при-
вредних организација, омогућују да се настави за-
почети процес интензивни јет улагања у пољопри-
вреду, а тиме повећање површина друштвеног сек-
тора, пораст опремљености пољопривредних орга-
низација и шира материјална основица за унапре-
ђивање кооперације социјалистичких привредних 
организација са индивидуалне^ произвођачем; 

— материјалним и финансијским билансима обе-
збеђена су средства за покривање потреба пољо-
привреде у репродукционом материјалу и опреми 
за такав акциони програм на унапређивању и по-
већавању пољопривредне производње који је и ши-
ри него што то предвиђају биланси овог плана. 

На тај начин омогућује се да дође до изражаја 
корисна иницијатива свих фактора у пољопривреди 
за остваривање оних смерница за развој пољопри-
вреде које су утврђене одлукама друштвено-поли-
тичких и државних органа. 

Побољшани економски услови за производњу у 
пољопривреди уједно омогућују да се јаче испољи 
улога самоуправних органа, да се побољшају услови 
пословања, да се доследније спроводи принцип на-
грађиван^ према раду, и да се изгради такав ме-
ханизам расподеле у пољопривоедним организаци-
јама који ће обезбедити трајније основе за рацио-
нално пословање. Текућим мерама привредне по-
литике свих органа, као и усавршавањем оних 
одредаба привредног си стегла које регулишу услове 
привређивања у пољопривреди, треба помагати раз-
вој ^ових позитивних тенденција. 

4. У области шумарства, производња дрвета у 
друштвеном сектору треба да порасте за око 30/о 
према оцењеном извршењу у 1962. години, што 
реално одражава како могућности за рационално ор-
ганизоване сече, тако и могућности глаемана резане 
грађе, целулозног и других категорија досега- Упо-
редо са овим планом производње, о^т м тимско кул-
турних радова у 1963. години такође ће имати изве-
стан блажи пораст. 

5. Према предвиђеном обиму и структури инве-
стиција, бруто производ грађевинарство друштвеног 
сектора треба "да порасте за око 4°/о у идућој години. 

С обзиром на измене у систему финансирања 
инвестицијт предвиђене ОЕИМ ГЛИНОМ, потребно је 
благовременим одлукама носилаца инвестициони х 
средстава обезбедити континуитет рп нова грг.ће~тп-
ских организација и закл-учивање уговора за изво-
ђење објеката, како би грађевинска оператива могла 
извршити благовремено припреме и што ранион? т-
нију организацију рада. За привредне и друге об-
јекте, нарочито оне дугорочне изградње, уговорима 
треба обезбедити коптинуиргшу изградњу уз што 
прецизније обавезе у погледу цена и рокова из-
градње. 

Имајући у виду постојање слободних капаци* 
тета пројектантских и грађевинских извођачких 
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привредних организација, инвеститори треба гра-
ђевинске радове у 1963. години да уступају на ј -
опремљенијим и специјализованим привредним ор-
ганизацијама грађевинарства. С друге стране, при-
вредне организације грађевинарства треба да при-
лагоде своје капацитете планираном обиму и струк-
тури грађевинских инвестиција у 1963. години. С об-
зиром на растуће потребе за одржавањем зграда и 
одговарајућим услужним делатностима, потребно је 
да се један део слободних капацитета, нарочито код 
мањих грађевинских организација, усмери на ове 
врсте радова. 

у стамбеној изградњи треба брже и смелије 
уводити систем производње станова за тржиште, 
чиме би се знатно убрзао процес примене нових и 
рационалнијих материјала, елемената и конструк-
ција, нових метода и система грађења и специјали-
зације и кооперације предузећа, и тиме допринело 
убрзању, рационализацији и појефтињавању стам-
бене изградње, као и већем мобилисању располо-
живих средстава за ову сврху. -Грађевинским пре-
дузећима треба обезбедити кредите за овакву про-
изводњу станова из стамбених фондова и других 
расположивих средстава. 

Крупнија и добро опремљена грађевинска пре-
дузећа, која имају одговарајуће капацитете, треба 
у 1963. години да се оријентишу на већи обим из-
вођења грађевинских радова у иностранству. 

6. Даљи пораст индустријске и пољопривредне 
производње, као и унутрашње и међународне робне 
размене, и пораст личне потрошње у 1963. години, 
условљавају пораст укупног физичког обима сао-
браћајних услуга за око 5%, при чему робног сао-
браћаја за око 6%, путничког за око 3% и поштан-
ско-телеграфско-телефонског саобраћаја за око 4%. 
Пораст обима услуга треба очекивати у свим гра-
нама саобраћаја. 

Ради извршења овог обима саобраћаја, побољ-
шања квалитета услуга и ефикаснијег задовољења 
потражње саобраћајних услуга, неопходно је усме-
рити напоре и расположива средства на прошири-
в а н ^ и боље искоришћавање капацитета, путем 
даље реконструкције и модернизације, набавке воз-
них, пловних, претоварних и поштанско-телеграф-
ско-телефонских средстава. Расположиве фондове 
саобраћајних привредних организација, средства 
која за развој саобраћаја осигуравају политичкоте-
риторијалне јединице, као и средства федерације 
предвиђена овим планом, треба усмерити пре свега 
на модернизацију и непосредно повећање капаци-
тета саобраћаја у 1963. години, као и на обезбеђење 
нужног коптинуитета у дугорочној инвестиционој 
изградњи саобраћаја, са оријентацијом на ефикасно 
коришћење СБИХ средстава и довршење оних обје-
ката и деоница који могу најбрже да се активирају. 
Ближем сарадњом саобраћајних предузећа — међу-
собном и са корисницима услуга — треба обезбедити 
равномерни]*! распоред превоза и коришћења распо-
л о ж и в е капацитета у току године. 

7. Предвиђени развој производње и постављени 
задаци на подручју потрошње налажу да се актив-
ност трговине у 1963. години усмери на повећање 
робног промета и на ефикасније снабдевање по-
трошача. Развој промета у трговини треба да се 
одвија у складу са циљевима који су постављени у 
погледу даље консолидације тржишта и стабилиза-
ције цена. Такође треба настојати да се оствари 
потпунија сарадња између производ них и т р о в и н -
ских организација, да се норма лизу је притицање 
робе из производње у трговинску мрежу, и на та ј 
начин отклоне и превазиђу недостаци који су се 
у току протекле године јављали у погледу форми-
рања залиха у производњи и трговини. Нормализо-
вање циркулације робних фондова треба да буде 
потпомогнуто и одговарајућом кредитним политиком 
банака. 
. Посебна настојања треба да буду управљена на 

унапређење снабдевања становништва прехрамбе-

ним производима под повољним условима, јер то 
представља неопходан услов за побољшање живот-
ног стандарда и одржавање трошкова живота на 
предвиђеном нивоу. Мере које се већ предузима ју 
у погледу тешње сарадње произвођачких и т р о -
винских организација на овом подручју треба и у 
идућој години даље развити, кроз облике трајније 
дугорочне сарадње, као и кроз стабилније односе 
цена. 

С .обзиром на предвиђена кретања у производ-
њи и потрошњи, очекује се пораст робног промета 
трговине на мало за 12°/о, док би просечни ниво 
разлике у ценама коју остварује трговина остао 
углавном непромењен. 

Повећани промет захтева даље напоре и ула-
гања ради модернизације и проширивања трговин-
ске мреже, стварања крупнијих и савремени је ор-
г а н и з о в а т и и опремљених тровинских организа-
ција и побољшавања квалитета услуга у трговини. 
У том циљу општине и народне републике треба да 
размотре стање фондова привредних организација 
унутрашње трговине и кредитном политиком и дру-
гим мерама омогуће им Одговарајућа улагања. 

Инострани туристички промет, за чији развој у 
нашој земљи постоје врло повољне могућности и за 
који се стварају потребни предуслови, требало би 
у 1963. години даље развијати. Треба настојати, пре 
свега, на убрзаном завршавању према програму из-
градње туристичких објеката чије је извођење у 
току, а затим, средствима која ће у ту сврху бити 
издвојена, наставити изградњу и проширење таквих 
капацитета који би омогућили не само повећани 
смештај, него и потпуније задовољавање разноврс-
них потреба туристичког промета. Поред средстава 
привредних организација и политичкотериторијал-
них јединица, за ову сврху ће се користити и по-
себна средства федерације одређена у савезном бу-
џету. Имајући у виду овакав развој услова за ино-
страни туризам, очекује се да би у идућој години 
инострани туристички промет могао да порасте за 
око 15% у односу на претходну годину, чиме би се 
уједно остварило значајно повећање прилива стра-
них средстава плаћања Из овог извора. 

Исто тако, за развој домаћег туризма у 1963. 
години треба средствима привредних и друштвених 
организација и политичкотериторијалних јединица и 
даље проширивати капацитете намењене смештају 
и одмору радних људи, деце и омладине, укључу-
јући у то и посебно оспособљен капацитете при- -
ватних домаћинстава у туристички?^ местима. По-
годним мерама треба даље помагатр! сва настојања 
за повећање правилног коришћења дневног, недељ-
ног и годишњег одмора радних људи. У такг.им 
условима могао би се промет домаћег туризма у 
1963. години повећати. 

С обзиром на предвиђени пораст реалне личне 
потрошње и пораст домаћег и иностраног тури-
стичког промета постоје услови да се обим про-
мета угоститељства повећа за око 10% према про-
мету оствареном у претходној години. 

8. На целом сектору услуга постоји оштар не-
склад између брзо растућих потреба и споријег ра-
ста одговарајућих капацитета. Пошто су досадашњи 
напори у погледу развоја ових капацитета очи-
гледно били недовољни, потребно је одговарајућим 
мерама обезбедити повољније услове за развој соци-
јалистичко? сектора услужног занатства и других 
услужних делатности, а доношењем одговарајућих 
закана и прописа регулисати на сталнијим основама 
положај и услове за пословање самосталних занат-
лија. 

Г л а в а II 
ЗАПОШЉЕНОСТ 

У досадашњем развоју привреде и у политици 
Ѕ&апошљавања дошла је до изража ја изванредно 
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брза промена ооцијално-економске структуре ста-
новништва и трансфер недовољно искоришћено 
радне снаге из пољопривреде у индустрију и друге 
нелељопривредне делатности. 

Тенденције које су се у погледу политике за-
пошљавања испољиле изразито током 1962. године 
показују да привредне организације, тежећи бољем 
коришћењу расположивих капацитета уопште, на-
стоје да бољим распоредом и елиминисањем не-
продуктиених радних места претежно искористе 
сувишне у већ постојећој радној снази, а да се у 
мањој мери него раније оријентишу ка ново за-
пошљавање. 

Оцењујући да ће услови привређивања у при-
вредним организацијама и даље подстицати на ра-
ц и н а лин је пословање и економични ју употребу 
расло дожиних средстава, могуће је у 1963. години 
остварити предвиђено повећање производње уз по-
раст запошљености од око 3%, што приближно од-
говара темпу пораста заношлзености у протеклој 
години. Постоји, међутим, могућност да би се пред-
виђена производња могла остварити и са мањим 
повећањем броја запошљених од онога који се 
предвиђа пропорцијама овог плана, па би такав 
развој пружио могућност за даље повећање 
реалних личних доходака запошљених. 

Имајући у виду да у структури прилива радне 
снаге знатан удео има један део пољопривредног 
становништва који тежи да запошљењем и ван по-
љопривреде оствари допунске изворе прихода, 
а водећи рачуна о порасту броја активног станов-
ништва у градовима и о омладини која пристиже 
из школа, привредне и друге организације као и 
надлежни органи треба да спроведу планску поли-
тику запошљавања појединих категорија станов-
ништва, према потребама производње и бржег по-
већања продуктивности рада. При томе би у односу 
на запошљавање, при једнаким условима у погледу 
стручности, првенство требало давати оним радни-
цима који немају других извора прихода за живот. 
Такође би у политици запошљавања требало во-
дити рачуна о могућностима за решавање проблема 
који настају приливом нове радне снаге у градове. 

Праведнија политика запошљавања и распо-
реда радне снаге прем1а потребама привреде биће 
омогућена у идућој години и даљим порастом про-
изводње, коришћењем резерви у постојећим капа-
цитетима путем увођења већег броја смена, рекон-
струкцијама и проширеа има у низу грана, као и 
развојем про изведених капацитета. 

С обзиром да потребе привреде захтевају за-
п о ш љ а в а ! ^ првенствено оних радника који су се 
оспособили и постали стручни за поједине послове, 
посебан значај и важност треба да добију плански 
ггтжпоемљене и спровођене мере за стручно оспо-
собљ'авање радника. 

На успешно спровођење политике запошља-
в а ! ^ у идућој години од највећег утицаја биће 
политика комуналних заједница, сарадња и коор-
динација рада завода за запошљавање и појединих 
пол итргчкотерит ори јалних заједница,, као и анга-
жовање и помоћ синдикалних и других друштвено-
-политичких организација. 

Г л а в а ЈП 
ПРОДУКТИВНОСТ РАДА 

Предвиђено кретање производње и п о н и з -
ности претпоставља да продуктивност рада v при-
вреди порасте за око 5,5%, а у индустрији за 
око 6°/о. 

Сталан пораст продуктивности рада. а посебно 
и предвиђени пораст у 1963. години, омогућен је 
ширењем примене савремених техничких и техно-
лошких достигнућа, као и општим стимулативним 
дејством привредног система. 

Организација производње заснована на науч-
ним принципима и усавршавање организације 

рада, модернизација капацитета и увођење нових 
технолошких поступака постали су на данашњем 
нивоу производње неопходан услов за њен успе-
шнији и бржи развој, за потпуније задовољавање 
потреба тржишта и за успешну утакмицу на ино-
страном тржишту. Због тога у инвестиционо} поли-
тици привредних организација, друштвених инве-
стиционих фондова и банака првенство треба дати 
улагањима за модерпизацију и реконструкцију по-
стројења, као и за увођење савремене технологије 
и организације у производњи, што треба да до-
принесе и стварању услова за пораст продуктивно-
сти рада. 

Примена савремене технике и технологије у 
производњи у циљу повећања продуктивности рада, 
треба да буде омогућена и проширењем научно-
истраживачког рада и непосредном применом по-
д и г н у т и х резултата у производњи. 

У том циљу неопходно је да се што пре развију 
и прошире везе и сарадња заинтересованих при-
вредних организација и научноистраживачких орг-
а н и з а ц и ј а , које су се знатно развиле последњих 
година, при чему ј е ' нарочито нужно повећати 
учешће привредних организација у финансирању 
кауч понет р а ж ив ач ког рада. Потребно је да се 
остварује нужна координација у раду као и кон-
центрација научноистраживачких кадрова на што 
широј основи, у циљу решавања основних про-
блема у истраживачког реду и унапређивању про-
изводње. 

Исто тако развој научноистраживачких орга-
низација и служби у појединим већим привредним 
организацијама или производни®« групацијата, који 
је почео да се шири у последњим годинама, треба и 
даљ* подстицати и помагати стварањем потребних 
услова, ангажовање^ фондова привредних органи-
зација и друштвених инвестиционих фондова, као 
и средствима из фондова за унапређивање научнс-
истраживачког рада. 

Повећање продуктивности рада треба нарочито 
да буде стимулиран« даљим > савршавањем меха-
низма расподеле. У расподели између радних ко-
лектива и друштвене заједнице, треба размотрити 
и елимиеисати оне елементе који отежавају да сти-
мулативно дејство система дође до пуног изражаја . 

Такође треба и з р а ђ и в а т и и механизам уну-
трашње расподеле у предузећима на стимулатив-
ним основама и н!а примени принципа расподеле 
личних доходака према раду. У том правцу ' треба 
усмерити активност и помоћ свих друштвених ор-
гана, водећи при томе посебно рачуна да се отклоне 
они недостаци моји су се у примени друштвених 
мерила јављали у 1962. години. 

Г л а в а IV 
СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА И ПЛАТНИ 

БИЛАНС 

1. Pa3Edi економских односа и пораст робне 
размене са' ино стран ств ом v 1962. години, као и по-
зитивне тенденције које су се у том развоју испо-
љиле, указу ју да је на основу предвиђеног пораста 
производње могуће даље унапређивање ових од-
носа у 1963. години. Билансни односи показују да у 
1963. години треба рачунати са повећањем извоза 
роба и услуга за .око 13°/о После већ оствареног 
осетног повећања извоза у 1962. години, предвиђено 
повећа ХБ е извоза у наредној години представља 
озбиљан задатак, за чије остварење надлежни ор-
гани треба да спроведу координирано мере при-
вредне политике, и то како у области саме произ-
водње и извоза, тако и у ипвестиционој политици, 
креттитно-монетарној политици, политици цена и 
саобраћајних тарифа и девизном и спољнотрговин-
ском режиму. 

Повећање извоза роба и услуга и у идућој го-
дини заснива се на осетном порасту извоза инду-

Понедељак, 31. децембар 1962. 
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стријских производа и на повећању прихода од 
туризма, транзита и других неродних приход^. 

У условима заоштрене конкуренције на ино-
страним тржиштима, а посебно на тржиштима по-
јединих интеграциони групација, потребно је да 
привредне организације, у циљу повећања извоза, 
предузму мере у правцу даљег снижења трошкова 
производње, побољшања квалитета и проширења 
асортимана производа намењених извозу, као и по-
штовања својих обавеза према иностраним куп-
цима у погледу услова, захтева и обичаја на тржи-
штима појединих земаља. 

2. Кретање увоза робе у 1962. години такође 
је испољило одређене позитивне тенденције, које 
треба да буду подстицане и у 1963. години, да 
би се ниво и структура увоза одржавали у пред-
виђеним границама и што више ускладили са по-
требама привреде и њеним * могућностима. Оцењује 
се да се са порастом укупног увоза роба и услуга 
од око 7°/о у 1963. години могу задовољити потребе 
увоза сировина и других битних репродукционих 
материјала за предвиђени програм производње, да 
се може обезбедити повећани увоз роба за личну 
потрошњу, увоз опреме потребне за остваривање 
предвиђеног програма инвестиција, ув,оз хране 
која треба да служи као допуна домаћој произ-
водњи, као и потребан ниво неродних плаћања. 

3. Предвиђена размена са иностранством у це-
лини треба да доведе до побољшања ситуације у 
платном билансу, до смањења дефицита и извесног 
повећања девизних резерви. 

4. Предвиђено повећање робне размене на свим 
подручјима заснива се на постојећим трговинским 
аранжманима, са многим земљама оа којима Ју-
гославија одржава економске односе, као и дуго-
рочним трговинским уговорима и споразумима о 
економској сарадњи и кооперации у производњи, 
којима се отварају могућности за стално повећа-
вање робне размене и прошириван^ економске са-
радње на сним принципима ка којима је заснована 
политика Југославије у међународни! односима у 
том погледу. 

Споразуми о економској сарадњи, трговински и 
кредитни аранжмани које је Југославија склопила 
са низом земаља у развоју, као и већ закључени 
фиксни уговори, осигуравају и у 1963. години осе-
тан пораст робне размене и других видова економ-
ске сарадње са овим земљама; такође је у порасту 
и коришћење кредита који се овим земљама одо-
бравају приликом извоза наших производа, 

5. Предвиђени ниво и структура сггољнотрго-
витаске размене и планирани односи у платном би-
лансу обезбедиће се координираним мерама еко-
номске политике које су утврђене овим планом 
и другим прописима. 

Г л а в а V 
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА И РАСПОДЕЛА 

1. Предвиђена производња омогућује да распо-
ложива средства из домаће друштвене привреде по-
расту у идућој години за око 10.8%. Међутим, нето 
прилив иностраних средстава у 3963. години биће 
осетно мањи, због сразмерно мањег ангажовања но-
вих зајмова, и због повећања износа отплате рани-
јих дугова. Због тога се укупно расположива дру-
штвена средства за потрошњу образују на нивоу 
који је номинално за око 8,5% већи него у протек-
лој години. Како се рачуна да би репродукциона 
потрошња, у складу са ппедвиђеном производњом 
порасла за око 10,5%, то би се расположива сред-
ства за финалну потрошњу повећала за 6,6%. 

2. Политика расподеле раеположивих средста-
ва, која се заснива на деловању привредног систе-
ма, треба да омогући стварање услова за даљи по-
раст производње и дохотка и за побољшавање 

животног стандарда радних људи. Односи у распо-
дели треба да доведу у склад пораст појединих об-
лика потрошње са реалним ногућностима привреде 
и потребама привредног и друштвеног развоја. 
Таква политика расподеле уједно је усмерена на 
одржавање усклађеност између робних и купов-
них фондова по обиму и глобалној структури, а 
остваривање ове политике треба да омогући ycrio-
стављање усклађенијих односа на тржишту, чиме 
се уједно стварају и претпоставке за политику ста-
билизације цена у идућој години. 

У настојању да се што потпуније обезбеде по-
требе у порасту животног стандарда трудбеника и 
омогући што доследнија политика расподеле лич-
них доходака према порасту производње и продук-
тивности рада, пропорцијама овог плана и одговара-
јућим деловањем привредног система и мера при-
вредне политике обезбеђује се номинални пораст 
укупног фонда личне потрошње у друштвеном сек-
тору за око 11%. 

Инвестиције у основне фондове имај'у номинал-
но приближно исти ниво као у 1962. години, али 
се рачуна да ће пораст физичког обима инвестици-
ја, у односу на ефективно извршена улагања у 1962. 
родини, уствари износити око 5%. 

Улагања у даље повећање обртних фондова 
привреде и повећање материјалних резерви пред-
виђају се приближно на нивоу протекле године. 

За материјално расходе опште потрошње пред-
виђен је укупан пораст од око 3%, при чему би по-
раст одговарајућих расхода за друштвени стандард 
износио око 4%, док би материјални расходи др-
жавних органа требало да порасту за око 2,5%. 

У политици расподеле рачуна се са издвајањем 
средстава за привредне, материјално и девизне ре-
зерве, према посебним смерницама и одредбама овог 
плана. Из средстава федерације утврђених овим 
планом издвојиће се за повећање материјалних ре-
зерви, као и з,а привредне резерве износ од 68 ми-
лијарди динара. Поред тога, у оквира расположи-
вих могућности, повећаће се у 1963. години и 
девизне резерве. 

Мерама текуће привредне политике, а посебно 
и мерама кредитне политике, треба настојати да се 
односи у расподели остварују у складу са наведе-
ним смерницама и кретањем производње и распо-
ложивих средстава. 

Г л а в а VI 
ЛИЧНА ПОТРОШЊА И ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД 

1. У складу са предвиђеним порастом производ-
ње и продуктивности рада, у 1963. години постоје 
услови за повећање реалне личне потрошње и дру-
штвеног стандарда. При порасту укупно располо-
живих средстава од око 6.6%, предвиђено је пове-
ћање укупних номиналних личних доходака од око 
11%, што приближно одговара предвиђеној стопи 
раста друштвеног производа. Такви општи односи 
у формирању средстава за личне дохотке оствари-
ће се у привредним организацијама и на подручју 
појединих по литичкотеритори јалних јединица, у 
складу са конкретним условима у погледу пораста 
производње и продуктивности рада. 

Предвиђени укупни пораст личних доходака 
треба да обезбеди повећање просечних личних до-
ходака свих запошљених као и личне дохотке ново-
запошљених. У том оквиру, рачуна се оа номинал-
ним повећањем просечних личних доходака у 
друштвеном сектору привоеде од око 7%. Иако ће 
се у идућој години спровести политика стабилиза-
ције постојећег нивоа цена у целој привреди, а по-
себно стабилизације општег нивоа цена на подручју 
личне потрошње, ипак се има у виду да ће, као 
што на то указују робно-новчани биланси, неке 
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дугорочни је тенденције у кретању цена доћи до 
изражаја и у наредној години. Због тога би се мо-
гао очекивати известан блажи пораст трошкова жи-
вота, у првом реду због повећања цена услуга, као 
и због повећања цена које би на тржишту могло 
наступити код неких група пољопривредних про-
извода. Ако се све то узме у обзир реални пораст 
просечних личних доходака по запошљеном изно-
сио би у идућој години око 4,5%. 

С обзиром да је у протеклим годинама пораст 
реалне личне потрошње био успораван углавном 
због пораста цена неких пољопривредних произво-
да, то би све мере привредне политике, а нарочито 
мере комуна и већих градова требало да буду 
управљене на обезбеђивање повољнијих услова у 
снабдевању ггрехрамбеним производима, на потпу-
није и равномерни] е снабдевање тржишта и на ста-
билизацију цена. Уколико би пак кретање трошкова 
живота значајније утицало на предвиђени стандард 
исхране становништва, надлежни органи у току го-
дине размотриће и предузеће и даље мере ради 
обезбеђења предвиђеног реалног повећања потро-
шње и стандарда у складу са кретањем производ-
ње и остваривањем осталих планских задатака. 

2. Одржавању предвиђених пропорција у пора-
сту реалне личне потрошње директно зависи од 
остварења предвиђене производње и продуктивно-
сти рада. Овако предвиђено повећање реалних лич-
них доходака представља минималан задатак који 
треба остварити. Ако се привредна кретања буду 
повољно развијала, треба стварати услове да се 
обезбеди и већи пораст реалних личних доходака, 
у складу са порастом продуктивности и про-
изводње. 

3. Номинално и реално повећање просечних 
личних доходака у непривредним делатностима 
предвиђено је у истим сразмерама као и одговара-
јуће повећање у производиим делатностима. 

Пораст укупног фонда пензија, инвалиднина и 
дечјег додатка износиће у 1963. години око 13% но-
минално. 

4. Полазећи од очекиваних повољних услова 
за повећање производње у пољопривреди и занат-
ству, предвиђа се да ће у 1963. години доћи до по-
већања реалне личне потрошње индивидуалних по-
љоприврединка и занатлија. 

5. На основу постојећег система формирања 
фондова и средстава за изградњу објеката дру-
штвеног стандарда, а имајући у виду и раније на-
ведене препоруке о успостављању повољнијих усло-
ва у структури непривредних инвестиција, у идућој 
години треба повећати обим стамбено-коадуналне 
изградње. 

Средства фондова намењених развоју школ-
ства, просвете и здравствено службе омогућиће 
даљи развој и проширење мреже одговарајућих 
установа, као и повољније материјалне услове за 
њихов рад. Одговарајући оквири расположивих 
средстава за ове сврхе биће утврђени пропорција-
ма друштвених планова народних република и ко-
муна, у складу са могућностима које пружају сред-
ства и фондови којима они располажу, а према 
специфичним потребама на односној територији. 

Г л а в а VII 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 

1. У току 1963. године могуће је обезбедити по-
већање физичког обима улагања у основна сред-
ства за око 5% у односу на прошлу годину. Овакав 
пораст улагања одговара економским могућности-, 
ма наше привреде у идућој години и месту које 
инвестициона потрошња треба да заузме у полити-
ци расподеле укупно расположивих средстава, е об-
зиром на циљеве и политику у погледу развоја и 

других облика потрошње. У таквим размерама, 
средства за инвестиције омогућила би остваривање 
и континуитет основних циљева инвестиционе по-
литике, а уједно би пружила и довољну куповну 
способност, која би могла, глобално посматрано, да 
подржи предвиђену производњу инвестиционих до-
бара намењених унутрашњој потрошњи. 

2. Основна структура инвестиција у погледу 
расподеле средстава на поједине привредне обла-
сти, као и у погледу односа између привредних и 
^ п р и в р е д н и х инвестиција, неће претрпети осет-
није промене у 1963. години у односу на 1962. го-
дину. Међутим, ' е обзиром на постојећи широки 
фронт изградње, квалитативни циљеви инвести-
ционе политике захтевају да се јасно дефинишу 
приоритети у погледу основних смерова и намена 
улагања, и то на свим нивоима носилаца одлука о 
инвестиран^. Због тога обезбеђење одређеног обима 
и структуре инвестиција, као и одговарајуће њи-
хово усмеравање, представљају један од основних 
задатака економске политике свих органа за 1963. 
годину. 

3. Неопходно је да се у наредној години оси-
гура приоритет оним улагањима која треба да обе-
збеде завршавање започетих објеката, и то у првом 
реду оних који могу да се брзо активирају и да 
ступе у производњу 1963. године, да појачају из-
возне могућности или су од посебног значаја за 
привредни развој земље, у духу утврђених смер-
ница за инвестициону политику. 

У структури инвестиција треба такође обезбе-
дити да се дугорочна улагања која немају непо-
средан ефекат на производњу сведу на нужан обим, 
како би се обезбедило што више средстава за гор-
ње приоритете намене. 

У целокупној структури улагања из средстава 
самих привредних организадија, средстава друштве-
них инвестиционих фондова као и из банкарских 
средстава треба обезбедити приоритет оним инве-
стицијама које повећавају наше извозне могућно-
сти или обезбеђују модернизацију и рационални ју 
производњу у капацитетима чија је производња 
оријентисана на *1звоз. У ту сврху користиће се 
и одговарајућа средства федерације утврђена овим 
планом. Ревалоризацијом основних средстава која 
ће се спровести обезбедиће се повећани удео амор-
тизације која ће притицати у фондове привредних 
организација. То уједно отвара могућности за 
ширу инвестициону делатност управљену на мо-
дернизацију застарелих постројења и процеса про-
изводње, као и за она улагања која ће обезбедити 
специјализацију и кооперацију производње према 
програмима за интеграцију које стварају привредне 
организације. 

У оквиру непривредних инвестиција треба и 
даље настојати да се расположива средства за не-
привредне инвестиције више користе за стамбену 
изградњу, а да се ограничавају улагања у админи-
стративне, пословне и друге сличне објекте. Дру-
штвени планови народних република и комуна 
требало би, водећи рачуна о специфичним условима 
овог подручја, да предвиде конкретне мере ради по-
стизања повољније структуре у оквиру ^ п р и в р е д -
них инвестиција. Погодним мерама кредитне поли-
тике треба настојати на стварању повољнијих услова 
за финансирање стамбене изградње. 

4. У погледу самог система инвестирања, могуће 
је у идућој години спровести измене које би у осно-
ви одразиле тежњу за децентрализацијом инвести-
ционе иницијативе и одлучивања, и свеле оквире 
и улогу централизованих инвестиционих средстава 
на оне интервенције које би биле у духу општих 
смерница за привредну политику и привредни си-
стем, а које су до сада размотрене и утврђене од 
стране друштвено-политичких и државних органа. 
Посебним одредбама овог плана утврђени су окви-
ри и задаци за инвестиционе фондове федерације! 
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као и улога осталих носилаца друштвених сред-
става за инвестиције. 

У наредном периоду треба да дође такође до 
даље децентрализације инвестиционе иницијативе 
и одлучивања као и до јачег учешћа улагања из сред-
става привредних организација и политичкотери-
торијалних јединица како у укупне инвестиције 
тако и у инвестиције у пољопривреду. 

Имајући у виду мењање улоге појединих 
органа у инвестиционо] политици, по^Рзује се као 
неопходно да се и овим планом а и накнадним 
одлукама ближе одреде смернице инвестиционе 
политике, и да се разради систем усмеравања инве-
стиција, имајући у виду стање и степен искориш-
ћености постојећих производних капацитета и про-
грам инвестиција који је у току. 

Г л а в а VIII 
РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ 

ПОДРУЧЈА 

У спровођењу утврђене политике привредног 
развоја недовољно развијених подручја, у 1963. го-
дини настављају се улагања из средстава федера-
ције по свил основама финансирања по којима је 
оно досада вршено. При приближно истом номинал-
ном нивоу инвестирања у основна средства и пр pi 
смањеним оквирима Општег инвестиционог фонда, 
улагања из средстава федерација ка недовољно ра-
звијеним подручјима порасла би у идућој години 
за око 13%. При теме се смањује обим улагања по 
основу гарантован:^ инвестиција и посебних кре-
дита одобрених до краја 1939- године, е обзирм да се 
програми започети из ових средстава налазе већ 
пред завршетком, док се повећавају улагања чији 
ће и формални носилац, после доношења одговара-
јућег закона, бити Фонд за развој недовољно ра-
звијених подручја, као и започете инвестиције 
Општег инвестиционог фонда на овом подручју. 

С ' обзиром на измењене услове пословања Оп-
штег инвестиционог фонда, у средствима федера-
ције намењеним недовољно развијеним подручјима 
обезбеђена су и средства за повећано учешће ин-
веститора, односно носилаца инвестиционе^ обавеза. 

У политици инвестиција из ових средстава при-
оритет треба дати завршавању и пуштању у погон 
објеката чија је изградња започета у претходним 
годинама. Намена и структура нових инвестиција из 
средстава Фонда треба да буде усклађена са општим 
смерницама за политику инвестиција према потре-
бама развоја привреде. При томе треба давати 
предност инвестиции ама које непосредно доприносе 
повећању производње и продуктивности рада, као 
и повећању извозних могућности југословенов 
привреде. 

Код објеката на недовољно развијеном подруч-
ју који су пуштени у погон, или чија се изгради.а 
завршава у 1963. години, привредне организације 
и политичкотериторијалне јединице треба да на-
стоје да се што потпуније остваре ефекти у по-
гледу производње, рентабилитета улагања и других 
резултата предвиђених у програмима изградње, и 
да се у ту сврху решавају проблеми који се јављају 
због недостатка кадрова, техничке документације 
и сл. Привредним организацијама и политичкотери-
торијалним јединицама на недовољно развијеним 
подручјима надлежни органи треба да пруже орга-
н и з о в а ^ техничку помоћ. 

Г л а в а IX 
БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ И ОПШТА ПОТРОШЊА 

1. У области буџетске потрошње предвиђа се 
пораст укупних материјалних расхода за око 3°/о, 
док би укупан пораст личних расхода, рачунајући 
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и повећање просечних личних доходака као и ну-
жно мање повећање броја запошљенпх, износио 
око 8%. Према томе, укупно повећање личних и 
материјалних расхода у буџетској потрошњи треба 
да се креће у оквирима од око 4°/о, тј. са успорени-
јом тенденцијом пораста у односу на раније године. 

2. Пропорцијата 'овог плана утврђено је сма-
њење неких врста расхода федерације, ради по-
стизања уштеда у буџетској потрошњи. 

Предвиђено је да се, у циљу рационални је по-
трошње и смањења централизације средстава, из-
весни регреси и неки други расходи не финанси-
рају више из савезног буџета или да се делимично 
пренесу на народне републике. 

3. Друштвени планови народних република, сре-
зова и комуна треба у погледу буџетске потрошње, 
да се руководе истим смерницама. 

4. У свим досадашњим разматрањима констато-
вано је да су расходи социјалног осигурања и по 
свом обиму и по тенденцијата раста, премашили 
објективне могућности наше привреде. Та?:ође је 
неповољно што у последњим годинама расходи 
стално премашују утврђене оквире, те на тај начин 
постаiy један од извора неконтролисаног дефипит-
ног финансирања. Због тога треба настојати да цео 
систем мера у области здравственог осигурања, о-
безбеђујући квалитативно задовољавање потреба о-
сигураника, буде што доследније усмерен на раци-
онално коришћење средстава, штедњу и елимини-
рање сувишних расхода. Тога ради било би неоп-
ходно да дођу до јачег изражаја одговарајуће мере 
и активност самоуправних органа социјалног оси-
гурања, комуна и народних република, а такође 
треба убрзати рад на доношењу одговаоајућих про-
писа, у циљу даљег усавршавање система и раци-
оналнијег трошења средстава у области социјалног 
осигурања. 

Д Р У Г И Д Е О 

Г л а в а X 
УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА 

1. Начела привредног система и важећи закони 
пружају привредним организацијама и другим но-
сиоцима- привредне активности услове за повећа-
вање производње, продуктивности и извоза као и 
за извршавање осталих циљева и задатака утврђе-
них овим планом, обезбеђујући место и улогу про-
извођача и других радних људи у управљању и ра-
сподели. 

2. У циљу даљег усавршавани привредног си-
стема и стварања уједначених општих услова при-
вређивања појединих групација привредних орга-
низација, нарочито у вези са постојећим односима 
у нивоу цена, поједини инструменти и мере, мето-
ди планирања и спровођења привредне политике 
који у појединим својим елементима или у целини 
нису усклађени са основним начелима привредног 
систе?ла и отежавају извршење циљева и задатака 
овог плана и даље развијање социјабиотичких дру-" 
штвених односа у управљању и расподели, мења-

се овим планом и посебним прописима или ће 
се поједини од њих размотрити, усагласити или 
променити. 

Посебна обавеза Савезног извршног већа и ре-
публичких извршних већа и њихових органа јесте 
да обезбеде стално праћење дејства појединих ин-
струмената и мера и да предлажу односно у свом 
делокругу доносе измене ових' инструмента и ме-
ра ради остварења што повољнијих општих услова 
за прив!*еђивање. 

За финансирање развоја недовољно развијених 
подручја донеће се посебан закон. 

3. У циљу даљег усавршавање привредног си-
стема и стварања повољнијих и уједначенијих у-
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слова за привређивање, овим планом односно по-
себним прописима: 

— наставиће се са мерама усмереним на ста-
вил изовање тржишта и цена; 

— усавршаваће се начела и примена општих 
критеријума за расподелу чистог прихода у циљу 
доследније примене начела расподеле према .раду 
у свим привредним и другим организацијама; 

— спровешће се ревалоризација основних сред-
става привредних организација и потребне промене 
у режиму амортизацијо; 

— извршиће се измене у систему и методима 
финансирања инвестиција у привреди неопходне 
за повећање њихове ефикасности; 

— обезбедиће се услови за већу пословност 
банака на кредитирању привреде; 

— побољшаће се начин расподеле страних сред-
става плаћања и у још већој мери усагласиће се 
са потребама привреде; 

— обезбедиће се економским мерама и потре-
бним променама у прописима већи подстицај за 
удруживање и друге облике интеграције; 

— наставиће се са отклањањем појава неликви-
д н о с т привредних организација и других корисни-
ка друштвених средстава (буџета и фондова поли-
тичкотериторијалних јединица); 

— продужиће се санирање оних привредних ор-
ганизација које имају могућности да рентабилно 
послују, односно приступиће се ликвидацији при-
вредних организација које не испуњавају те услове; 

— задржаће се, по правилу, олакшице које су 
имале привредне организације у расподели укупног 
прихода, а које су важиле у 1962. години; 

— предузеће се и друге мере предвиђене овим 
планом и прописима ради стварања повољнијих и 
у једначен^ их услова за привређивање и усаврша-
вање привредног система. 

Савезно извршно веће испитаће дејство допри-
носа на ванредни приход и рудничког доприноса 
у расподели дохотка привредних организација и 
предложиће одговарајуће инструменте за захвата-
ње дела екстра-дохотка, како би се отклонили уо-
чени негативни утицаји ових доприноса ва про-
дуктивност рада. 

У привредним гранама, односно у групацијама 
привредних организација, у којима је услед дру-
штвених интервенција на подручју цена и других 
сличних утицаја на опште услове привређивања 
дошло до неравномерних услова у формирању до-
хотка и фондова привредних организација, преду-
зеће се мере, да се путем одговарајућих измена 
појединих инструмената привређивања отклоне ови 
негативни утицаји сагласно основним начелима при-
вредног система. 

4. Стабилност тржишта у целини и на поједи-
ним његовим секторима представља један од бит-
них предуслова за остваривање циљева и задатака 
утврђених овим планом и за спровођење текуће 
економске политике. 

Планирани обим и структура производње роба 
и услуга и куповних фондова омогућавају уравно-
тежену понуду и тражњу на унутрашњем тржишту, 
уз истовремено стварање повољних услова за из-
воз, што обезбеђује привредним организацијама 
сигурност и стабилност пословних односа на тр-
жишту. 

Друштвеним матери]алним резервама и другим 
мерама обезбедиће се потребан утицај ради што 
стабилнијих кретања на тржишту. Мере које ће 
предузима™ Савезно извршно веће и органи народ-
них република и општина биће усмерене у правцу 
спречавања повишења трошкова живота да би се 
обезбедио пораст реалних примања радника утвр-
ђен овим планом. 

Народне републике и општине предузеће благо-
времено мере да се путем предуговарања пољопри-
вредних производа, интервенци јама из постојећих 
и нових фондова ризика и сличним мерама, утиче 
на равном ерни је снабдевање тржишта пољопри-
вредним производима, да би се и овим путем откло-
нило негативно дејство повећања цена ових произ-
вода на трошкове живота. 

Продужиће са вршењем друштвене контроле 
цена и тарифа, да би се спречили покушаји њихо-
вог ^оправданог повећања. 

Савезно извршно веће преко .својих органа пра-
тиће и анализираће кретања цена на тржишту и 
њихов утицај на производњу, унутрашњу потрош-
њу и спољнотргов.инску размену. Извесни диспари-
т е т цена који ће бити исправљаш! ради изједнача-
вања услова пословања или због промена инстру-
м е н т а расподеле сагласно начелима привредног 
система, вршиће се у области репродукције, одр-
жавајући при том ниво цена финалних производа. 

Привредне организације у својим плановима и 
у текућим калкулацијама дужне су водити рачуна 
о трајној потреби стабилности тржишта и цена. 

Размотриће се досадашњи систем пореза на про-
мет производа и његово дејство и утицај на распо-
делу укупног прихода и дохотка привредних орга-
низација. 

5. Привредне организације треба да појачају на-
поре за усавршавање односа у расподели чистог 
прихода и личних доходака. Ради тога треба у пра-
ви лницима привредних организација усавршавати 
основе и мерила расподеле у правцу што доследније 
расподеле према раду и подстицања на што брже 
повећање продуктивности рада. 

Ради тога треба настојати да се примењују об-
лици који представљају што непосредније учешће 
радника у управљању, развијајући радне (економ-
ске) јединице и друге облике непосредног укључи-
вања радника у те процесе. 

Пр ед ст ав пичка тела политичкотериторијалних 
јединица и други друштвени органи и организације 
усавршаваће методе друштвеног утицаја и пружа-
ња помоћи радним колективима ради што правил-
није расподеле чистог прихода и личних доходака 
радника. ~ 

6. Ревалоризација основних средстава са прав-
ним важењем од 1. јануара 1953. године спроводи се 
код свих привредних организација, изузев привред-
них организација у електропривреди. 

Савезно извршно веће размотриће положај од-
ређених делатности и групација привредних орга-
низација које изузетно, у оквиру постојећег нивоа 
цена, не могу у 1963. години у потпуности да врше 
отпис на основу ревал оризова не вредности основних 
средстава, и предложиће прописе којима ће се овим 
организацијама омогућити поступно повећавање 
амортизације. 

Ревалоризацијом вредности основних средстава 
стварају се услови за обезбеђивање већих средстава 
амортизацијо привредних организација и у знатној 
мери се побољшава положај привредних организа-
ција које су пословале са недовољним средствима 
амортизацијо услед ниже основице за амортизацију 
основних средстава. 

На овај начин омогућиће се бржа замена основ-
них средстава, нарочито код оних привредних орга-
низација које послују оа опремом која није на за-
довољава јућем техничком нивоу. 

Савезно извршно веће посебно ће размотрити 
дејство ревалоризације на обим средстава друштве-
них инвестиционих фондова република и општина 
и предложиће мере ради очувања планираног одно-
са у распореду средстава између фондова федера-
ције и фондова осталих политичкотериторијалних 
јединица. 



Страна 10 — Bj>oj St СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ. Понедељак, S1. децембар 1962. 

Омогућиће се бржи прелаз на функционалну 
амортизацију и приступиће се припремама за уво-
ђење убрзане амортизације у привредним органи-
зацијама код којих се модернизацијом и техничким 
усавршавањима треба да постигну још значајнији 
резултати у производњи и извозу. 

Савезно извршно веће и републичка извршна 
већа и њихови органи посебно ће пратити и проу-
чавати резултате преласка са обрачунавања укуп-
ног прихода и дохотка по основу фактурисане вред-
ности на обрачунавање по наплаћеној реализацији, 
предлагаће и предузимаће одговарајуће мере да би 
се благовремено отклониле уочене слабости које би 
у прелазном периоду могле довести до финансиј-
ских тешкоћа привредних организација и политич-
котериторијалних јединица, а које би негативно ути-
цале на обим производње и повећање извоза. 

7. Средства Општег инвестиционог фонда за 
инвестиције у привреди употребиће се за учешће 
федерације у финансирању инвестиција којима се 
обезбеђују основни правци привредног развоја. 

Из средстава Општег инвестиционог фонда фи-
нансирате се инвестиције за намене утврђене овим 
планом, а остале инвестиције у привреди финанси-
раће се из друштвених инвестиционих фондова на-
родних република и општина и из пословних фон-
дова привредних организација и средстава банака 
која се за рву сврху могу користити. 

Средства Општег инвестиционог фонда наме-
њена за инвестиције у привреди даваће се путем 
специјализованих банака и заједно са банкарским 
средствима и повећаним учешћем средстава поли-
тичкотериторијалних јединица и привредних орга-
низација, употребиће се за што ефикаснија улагања 
сагласно смерницама овог плана. 

Банке народних република и инвеститори пре-
узеће у смислу посебног закона, део обавеза Оп-
штег инвестиционог фонда, за оне инвестиције које 
се неће у 1963. години кредитиран из Општег ин-
вестиционог фонда, а код којих је наставак изград-
ње од значаја за даљи привредни развој сагласно 
смерницама овог плана и планова тих политичко-
териториј алних ј единР1ца. 

Озаква промена у систему инвестирања даље 
појачава улогу привредних организација и послов-
них банака у доношењу и'спровођењу инвестицио-
них одлука, при чему се оне у много јачој мери 
јављају и постају носиоци задатака и одговорности 
У целокупној инвестиционој политици. Тиме се ујед-
но^знатно појачава улога и функција народних ре-
публика, као и општина у привредном развоју а по-
себно у сбезбеђивању услова за остваривање пред-
виђене инвестиционе политике. 

У том циљу проучиће се и предузеће се мере за 
повећање мобилности средстава фондова, као и мере 
које би могле олакшати удруживање или позајмљи-
вање расположиЕих средстава ради лакшег извр-
шавања преузетих обавеза како у погледу повећа-
ног учешћа народних република и општина у икве-
стицијама чије ће се кредитирање наставити из Оп-
штег инвестиционог фонда, тако и у погледу фи-
нансирања објеката чија ће се изградња наставити 
из друштвених инвестиционих фондова осталих по-
литичкотериторијалних јединица. На овај начин би 
се осигурао и континуитет у спровођењу инвести-
ционе политике предвиђене овим планом. 

Принципи и смернице инвестиционе политике 
одређени овим планом треба да послуже као пола-
зна основа за утврђивање инвестиционе политике у 
друштвеним плановима народних република и оп-
штина и у плановима привредних организација, 
ради усклађивања иивестиционих програма са осно-
вним задацима привредног развоја и што ефика-
с н у их и рентабилни^их инвестиционих улагања. 

У том циљу организоваће се посебна евиденција 
којом ће се инвеститорима омогућити да имају увид 
у програме и стање инвестиционе изградње, да би 

могли при доношењу својих инвестиционих програ-
ма и одлука да избегну инвестирање у објекте чији 
су постојећи капацитети засада довољни и да се 
оријентишу на ону врсту производње, која је по-
требна унутрашњемi тржишту и извозу, и која им 
истовремено обезбеђује најрентабилнија улагања. 

Секретаријати Савезног извршног већа надле-
жни за поједине области привреде, у споразуму са 
Савезном привредном комором и специјализованим 
банкама, упознаће на одговарајући начин инвести-
торе у којим правцима не би требало започињати 
изградњу нових инвестиционих објеката у 1963. го-
дини. Органи друштвеног управљања овлашћени за 
доношење одлука о инвестирању треба да се односе 
према овим обавештењима са потребном пажњом и 
одговори ошћу. 

Савезно извршно веће проучиће и, по потреби, 
предложиће доношење посебних мера ради усмера-
вања инвестиција у складу са смерницама овог 
плана. 

Из средстава Општег инвестиционог фонда на-
ставиће се започета изградња инвестиционих обје-
ката у привредно неразвијеним подручјима на ос-
нову постојећих програма и обезбедиће се потребна 
средства за покриће повећаног учешћа за гаранто-
в а н и друге инвестиције које ће се финансирам 
преко специјализованих банака а за које је овим 
плано-м то учешће повећано. 

8. Кредитно новчана политика проистицаће из 
циљева овог плана, како у погледу активног ути-
цаја на боље коришћење материјалних могућности 
пораста производње, тако и у погледу одржавања 
усклађености између производње, потрошње, инве-
стиција и спољне трговине. 

Кредитно новчана политика биће усмерена на 
регулисање потребне количине новца и кредита, у 
складу са порастом производње и промета, као и на 
кредите који подстичу брже активирање постоје-
ћих производних могућности. 

Кредитно новчаном политиком стимулираће се 
позитивне иницијативе привредних организација у 
складу са смерницама овог плана, а спречаваће се 
тенденције које нису у складу са његовим смер-
ницама. 

Услови кредита које ће Народна банка одобра-
вати пословним банкама биће једнаки на целој те-
риторији Југославије и унапред одређени. 

Овакву кредитну политику следиће кредитна 
политика народних република и осталих политичко-
територијалних јединица, које ће ускладити сред-
ства својих друштвених инвестиционих фондова, 
кредитних фондова и банкарских средстава репу-
бличких и комуналних банака, чиме ће се обезбе-
дити јединствени и складнији кредитни механиз?м 
заснован на начелима кредитног и банкарског си-
стема. 

9. У циљу што већег подстицања привредних 
организација и осталих носилаца привредне актив-
ности на повећање извоза у 1963. години, предвидеће 
се мере и донеће се одговарајући прописи за даље 
усавршавање постојећег девизног режима 

Мерама спољнотрговинског система и одговара-
јућом кредитном политиком треба даље тежити 
уравнотежену размене са појединим подручјима 
односно земљама и обезбедити извршење закључе-
них спољнотрговинских споразума и аранжмана. 

Банкарским кредитима за основна и обртна 
средства омогућиће се повећање производње наме-
њене извозу и развој одговарајућих услова који ће 
довести до повећања прилива девиза од иностраног 
туризма. За ову сврху предвиђају се и посебна сред-
ства федерације, а и пословне банке усмериће за 
ову сврху део својих банкарских средстава. У дру-
штвеним плановима народних република и општина, 
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као и у плановима привредних организација, овим 
циљевима треба дати одговарајући приоритет. 

У циљу даљег унапређивања и проширивања 
спољнотрговинске размене донеће се одговарајући 
прописи и мере којима ће се постојећи инструменти 
спољнотрговинског режима допунити тако да у ве-
ћој мери стимулира ју рационални ји извоз и такав 
обим и структуру увоза који ће омогућити даље 
јачање производње и извоза. 

Створиће се услови за даље усавршавање и до-
пуњавање система расподеле страних средстава пла-
ћања, при чему треба да дође до посебног изражаја 
улога специјализованих банака у девизном посло-
вању. У непосредним пословним односима са про-
изводним организацијама као и са пословним бан-
кама, ове банке ће продају девиза боље усклађи-
в а о са потребама производње и извоза. Привредне 
организације које производе за извоз биће у послов-
ним односима са банкама приоритетно снабдевене 
девизама односно одговарајућим дефицитарним ма-
теријалима. 

Треба обезбедити привредним организацијама 
пуно коришћење девизних средстава која су им про-
дале овлашћене банке у одређеној сразмери са при-
ливом девиза које су те привредне организације 
оствариле својим извозом, као и могућност да ове 
привредне организације коришћење девизних сред-
става за своје потребе обезбеђују у већој зависности 
од оствареног извоза. 

Ради подстицања пословних банака и привред-
них организација да проширују своју пословну са-
радњу све већим финансирањем нових извозних 
послова треба створити услове да им се, у оквиру 
расположивих девизних средстава, омогући да могу 
куповати од. овлашћених банака страна средства 
плаћања у сразмери са оствареним приливом де-
виза из ових послова. 

Одговарајућим снабдеван^! девизама олакшаће 
се развој кооперације домаћих привредних органи-
зација са иностраним предузећима на бази специја-
лизације и поделе рада и обезбедиће се потребна 
сигурност и стабилност у развијању ових односа. 

Из средстава Општег инвестиционог фонда пред-
виђених овим планом и из иностраних кредита и 
других средстава обезбеђени? одговарајућим аран-
жманима, као и из средстава[ која буду обезбеђена 
новим кредитним аранжманима у 1963. години, фи-
нансираће се првенствено задаци утврђени овим 
планом, како за потребе привредног развоја и ста-
билизације унутрашњег тржишта, тако и за по-
требе извоза и извршења преузетих обавеза Југо-
с л а в ^ е у кредитиран^ увоза робе и услуга од 
стране иностраних корисника. 

Настојаће се да се отплате по основу иностра-
них девизних кредита који ће се убудуће закљу-
ч и в а о , врше у што већој мери повећаним извозом 
.предузећа, корисника тих кредита. Ово ће се наро-
чито примењивати код иивестиционих кредита ко-
јима се финансирају реконструкције, регионализа-
ције и изградња објеката који дају извозне ефекте 
у кратком року. 

У циљу брже изградње капацитета намењених 
потребама иностраног туризма, донеће се прописи 
на основу којих ће ве од стране федерације одобра-
вати посебна средства на основу оствареног при-
лива девиза у протеклој години. Тим прописима 
утврдиће се услови под којима се сразмерно сред-
ствима федерације обезбеђују за ову сврху сред-
ства општина и република. 

Одговарајућим мерама у спровођењу привредне 
политике подстицаће се пословање заинтересова-
них привредних организација ради стварања што 
повољнијег услова за развој транзита. 

Овим мерама и осталим општим условима при-
р е ђ и в а н ^ оствариће се реална основа за контину-
ирани пораст извоза у току целе године. 

10) Процес интеграције у привреди треба одго-
варајућим мерама подстицати ради стварања усло-
ва модернизације организација, великосеријске и 
високопродуктивне производње на бази специјали-
зације и кооперације, ради појефтињавања трошко-
ва производње и промета, као и унапређивања трго-
вине и других делатности. 

У процесу интеграције привредне организације 
треба, поред спајања предузећа, да примене и 
друге облике удруживања, као што су закључење 
уговора о трајној техничко-пословној сарадњи и 
уговора о пословном удруживању, бирајући онај 
облик и степен интеграције у овим удружењима ко-
ји је најповољнији за постизање постављених ци-
љева. 

Проучиће се и отклониће се сметње које су 
спречавале или успоравале интеграцију, а нарочито 
оне сметње које су отежавале у оквиру пословних 
удружења ефикасније заједничко привређивање. 
Ради тога, поред испитивања и предлагања измена 
у важећим организационим прописима, имаће се у 
виду потреба отклањања неповољног утицаја неких 
пореских облика и питање јединственог извршава-
ња обавеза према друштвеној заједници када се 
у једној организацији налазе више делатности са 
различитим обавезама. 

Привредне организације развијаће кооперацију 
са иностраним организацијама ради ефикаснијег 
укључивања у међународну поделу рада, бољег 
искоришћавања својих капоцитета и развијања ши-
роке сарадње са иностранством. 

Предвиђеним променама v девизном режиму 
стварају се повољни услови за проширење ове ко-
операције и даље шире могућности за коришћење 
прилива девиза оствареног кооперативним односима. 

11. Економско-политичке смернице утврђене о-
вим планом треба да послуже као основа за израду 
друштвених планова општина, срезова и народних 
република. 

Планови привредних организација треба да бу-
ду у складу са циљевима и смерницама овог дру-
штвеног плана и планова народних република, сре-
зова и општина. 

Т Р Е Ћ И Д Е О 

МЕРЕ И ПРЕПОРУКЕ 

Г л а в а XI 
УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ДРУШТВЕНИХ 

ФОНДОВА 

Општи инвестициони фонд, фондови за креди-
тирање стамбене изградње и друштвени фондови 
за школство могу у 1963. години трошити, поред 
средстава из ранијих година, и средства остварена 
у тој години у пуном износу, а друштвени инвести-
циони фондови народних република, срезова и оп-
штина — само ако се она употребљавају за давање 
кредита привредним организацијама за обртна 
средства. 

Изузетно од одредбе става 1, друштвени инве-
стициони фондови народних република могу упо-
требљавати до 65% од средстава остварених у те-
кућој години по основу наплаћених ануитета. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да, у скла-
ду са кретањима у привреди, може повећати про-
цент из става 2. ове главе и да пропише процент 
по коме се могу употребљавати и средства оства-
рена од наплаћених ануитета У текућој години од 
стране друштвених инвестиционих фондова срезо-
ва и општина. 

У пуном износу могу се трошити и дотације 
дате са Одређеном наменом фондовима у 1963. години, 
као и ануитета који ов уплаћују у друштвене ин-
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&естиционе фондове политичкотериторијалких је-
диница и отплате инвестиционих кредита датих из 
сред ста е а Федерације. 

Средства која привредне организације уплаћу-
ју у 1963. години у виду доприноса друштвеним ин-
вестиционим фондовима по завршним рачунима за 
1932. годину, могу се у 1963. години трошити на 
начин на који се користе неутрошена средства из 
ранијих година. 

Средства друштвених инвестиционих фондова 
остварена у току ранијих година, могу се употреб-
љавати за давање кредита за инвестиције у основ-
на средства највише до 65%, а за кредитирање ула-
гања у трајна обртна средства са најмање 35% од 
укупног износа тих средстава. 

Одредбе става 6. ове главе не односе се на: 
1) средства Општег инвестиционог фонда и ре-

пуб личких инвестиционих фондова; 
2) средства друштвених инвестиционих фондо-

ва која се дају^ за учешће у трошковима инвести-
ција или за гарантне износе по зајмовима одобре-
ним из Општег инвестиционог фонда; 

3) средства дотација која flpvmTBeHH инвести-
циони фондови добијају од федерације. 

Железничка транопортна предузећа могу кори-
стити до 65% ,од средстава чистог прихода остваре-
ног у 19*63. години, по одбитку дела употребљеног 
за личне дохотке радника, за повећање својих по-
словних фондова ради финансирања инвестиција у 
тој години. 

Г л а в а ХИ 
ОПШТИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД 

1. Средства Општег инвестиционог фонда обра-
зују се: 

1) од прихода од камата на кредите за обртна 
средства које даје Народна банка, у износу од 
15.003 милиона динара; 

2) од дела доприноса за експлоатацију рудног 
блага у висини од 45% од тог доприноса; 

3) од прихода од иностраних средстава обрачу-
натих по об рачунском курсу који буду остварени у 
1963. години а потичу од зајмова и других иностра-
них аранжмана намењених за финансирање инве-
стиција; 

4) од других прихода који по савезним пропи-
сима припадају Општем инвестиционом фонду. 

2. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена овим планом употребиће Југословенска ин-
вестициона банка, Југословенска пољопривредна 
банка и Југословенска банка за спољну трговину за 
учешће у финансирању инвестиција у привреди са-
гласно смерницама предвиђеним овим планом. 

3. Од средстава из тачке 2. ове главе употре-
биће се: 

1) за инвестиције у основна средства — ЗЗО.ООО 
милиона динара, и то: 

милиона 
динара 

а) у области индустрије и рударства 153.000 
б) у области пољопривреде 70.000 
в) .у области саобраћаја 40.000 
г) за унапређивање развитка недовољ-

но развијених подручја 30.000 
д) за допунска средства, инвеститорима 

са недовољно развијених подручја 23.000 
ђ) за унапређивање производње за из-

воз 10.000 
е) за остале намене 4 4.000 

2) за инвестиције у обртна средства — 30.000 
милиона динара. 

У износу средстава из одредбе под 2 ове тачке 
садржана су и обртна средства за инвестиције које 
се финансирају из средстава предвиђених за развој 
недовољно развијених подручја. 

Савезно извршно веће извршиће расподелу 
средстава предвиђених у одредби под 2 ове тачке на 
специјализоване банке; 

3) за кредитирање извоза опреме на кредит које 
ће вршити Југословенска банка за спољну трговину 
— до износа од 39.000 милиона динара; 

4) за отплате инвестиционих кредита закључе-
них у иностранству — 23.600 милиона динара. 

Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија утврдиће износе обавеза из одредбе под 
4 ове тачке по њиховим носиоцима. 

4. Југословенска инвестициона банка средствима 
Општег инвестиционог фонда учествоваће у финан-
сирању овим планом предвиђених инвестиција за ос-
новна средства у области индустрије и рударства, и то 
у финансирању изградње објеката електропривреде, 
изградње и проширења" рудника угља који пред-
стављају значајније енергетске изворе, изградње 
објеката за производњу и прераду нафте, објеката 
црне и обојене металургије, објеката базичне хе-
мијске индустрије, објеката индустрије целулозе, 
дрвењаче и папира, као и у финансирању инвести-
ција којима се повећава производња за извоз из 
свих области привреде, осим из пољопривреде. 

Југословенска инвестициона банка у споразуму 
са Секретару атом Савезног извршног већа за ин-
дустрију утврдиће који рудници угља представљају 
значајније енергетске изворе. 

5. Југословенска пољопривредна банка средстви-
ма Општег инвестиционог фонда учествоваће у ф и -
нансирању овим планом предвиђених инвестиција 
за основна и обртна средства, и то: за изградњу 
хидросистема и мелиорационих радова предвиђених 
посебним савезним законима, за повИање обради-
вих површина друштвеног сектора, за кредитирање 
инвестиција произвођачких организација којима се 
постиже крупна и рентабилна производња пољо-
привредних роба за потребе домаћег тржишта и 
извоза, као и за изградњу фабрика сточне хране. 

За финансирање изградње хидросистема и ме-
лиорационих радова предвиђених посебним савез-
ним законима употребиће се, и то: за финансирање 
хидросистема Дунав—Тиса—Дунав 8.000 милиона 
динара, за финансирање мелиорационих радова у 
Народној Републици Македонији 3.000 милиона ди-
нара и за гарантован инвестиције на подручју 
Аутономне Косовско-Метохијске Области 3.100 ми-
лиона динара, а на територији Народне Републике 
Црне Горе 150 милиона динара. 

6. Југословенска инвестициона банка средствима 
Општег инвестиционог фонда учествоваће у финан-
сирању овим планом предвиђених инвестиција за 
основна средства у области саобраћаја, и то у ф и -
нансирању изградње железничких пруга, путева од 
општег значаја, поморских и речних бродова и ави-
она, као и других значајнијих објеката у области 
саобраћаја. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да изврши 
распоред средстава предвиђених за инвестиције у 
области саобраћаја на поједине намене и да одреди 
начин и услове коришћења тих средстава. 

7. Југословенска инвестициона банка обуставиће 
кредитирање инвестиција по раније закљученим 
уговорима о кредитиран^ за намене које нису на-
ведене у тач. 4. и 6. ове главе. 

Обавезе Општег инвестиционог фонда по инве-
стицијама чије се кредитирање не врши даље из 
средстава Општег инвестиционог фонда, регулисаће 
се посебним савезним прописима. 
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8. Југословенска инвестициона банка и Југосло-
венска пољопривредна банка употребиће средства 
из тач. 4. до б. ове главе првенствено за извршавање 
својих обавеза по раније закљученим уговорима 
о кредитима чије финансирање средствима Општег 
инвестиционог фонда није обу стављено. 

9. Овлашћује се Савезно извршно веће да про-
пише проценте учешћа Општег инвестиционог 
фонда у трошковима инвестиција по раније за-
кљученим уговорима о кредитима за инвестиција 
чије се финансирање наставља по одредбама овог 
плана. 

10. За инвестиције које се у смислу тач. 4. до 6. 
ове главе настављају да финансирају средствима 
Општег инвестиционог фонда, Југословенска инве-
стициона банка и Југословенска пољопривредна 
банка обуставиће даље кредитирање по уговорима 
о кредитима за покриће прекорачења трошкова ин-
вестиционе изградње, ако то прекорачен^ није на-
стало као последица измене одређених савезних 
прописа. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да про-
пише који се савезни прописи могу узети у обзир 
за утврђивање прекорачења из става 1. ове тачке. 

11. Југословенска инвестициона банка финан-
сира^^ инвестиције предвиђене овим планом за 
развој недовољно развијених подручја по одредбама 
главе XIII овог плана. 

12. Југословенска инвестициона банка употре* 
биће средства Општег инвестиционог фонда предви-
ђена за допунско финансирање инвеститора са 
недовољно развијених подручја у износу од 23.000 
милиона динара за повећано учешће по инвестици-
јама које Општи инвестициони фонд наставља да 
финансира и за даље финансирање инвестиција 
чије се финансирање из Општег инвестиционог 
фонда обуставља по одредбама овог плана а у ок-
виру уговорених обавеза. Овај износ се односи на 
објекте гарантованих и редовних инвестиција на 
подручју Народне Републике Македоније, Народне 
Републике Црне Горе и на подручју Аутономне 
Косовско-Метохијске Области и на објекте на оста-
лим недовољно развијеним подручјима који су за-
почети на основу Савезног друштвеног плана за 
I960, годину. 

13. У средствима предвиђеним овим планом за 
поједине привредне области садржана су и средства: 

1) за настављање и довршење гарантован!« 
инвестиција; 

2) за покриће учешћа у трошковима инвести-
ција за недовољно развијена подручја у Народ ној 
Републици Македонији. Народној Републици Црној 
Гори и Аутономној Косовско-Метохијској Области 
по уговорима закљученим са Општим инвеетицпо-
ним фондом до краја 1960. године; 

3) за гарантне износе за инвестиције у области 
пољопривреде на недовољно развијеним подручји-
ма у Народној Републици Македонији, Народној Ре-
публици Црној Гори и Аутономној Косовско-Мето-
хијској Области по уговорима закљученим са Оп-
штим инвестиционим фондом до краја I960, године. 

14. Финансирање инвестиција за унапредување 
производње за извоз вршиће Југословенска банка 
за спољну трговину, у складу са смерницама пред-
виђеним овим планом. 

15. Средства предвиђена овим планом за инве-
стиције у основна средства за остале намене (тачка 
3. одредба под 1 алинеја е) ове главе) Југословенска 
инвестициона банка употребиће: 

1) за финансирање изградње телевизијске мрв-
ице — износ од 1.200 милиона динара; 

2) за учешће федерације у финансирању из-
градње Новог Београда — износ од 1.000 милиона 
динара; 

8) за давање кредита за гарантне износе инве-
ститорима са недовољно развијених подручја у На-
родној Републици Македонији, Народној Републици 
Црној Гори и у Аутономној Косовско-Метохијској 
Области којима су одобрени кредити из средстава 
Општег инвестиционог фонда до краја I960, године 
— износ од 1.800 милиона динара. 

16. Савезно извршно веће може одредити из-
нос и услове по којима ће се ангажована а неутро-
шена средства Општег инвестиционог фонда у те-
кућој години за одређене намене код специјализо-
ваних банака моћи употребити за кредитирање тих 
намена у следећој години. 

17. Овлашћује се Савезно извршно веће да у-
тврди ближе смернице за употребу средстава пред-
виђених овим планом за кредитирање инвестиција 
у привреди. 

18. Специјализоване банке могу користити и 
веће износе од оних који су предвиђени у тачки 3. 
ове главе ако се у току 1963. године по основу ино-
страних кредита остваре нови извори иностраних 
средстава и у већем износу него што је овим пла-
ном предвиђено. 

Г л а в а XIII 

ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НЕДОВОЉНО 
РАЗВИЈЕНИМ ПОДРУЧЈИМА 

1. Средства предвиђена овим планом за гаран-
товане инвестиције и средства за друге незавршене 
инвестиционе објекте на териториј ама Народне Ре-
публике Македоније, Народне Републике Црне Го-
ре и на подручју Аутономне Косовско-Метохијске 
Области за које су закључени уговори о зајму до 
краја I960, године, као и средства за изградњу о-
бјеката у осталим недовољно развијеним подруч-
јима која је започета на основу одредбе Савезног 
друштвеног плана за 1960. годину користиће се Јт 
19ЅЗ. години за обавезе по овим инвестицијама под 
условима који су важили за финансирање тих ин-
вестиција у 1960. години. 

Кредите за обезбеђење средстава за полагање 
гарантних износа и за учешће у трошковима инве-
стиција из става 1. ове тачке даваће специјално-
пане банке инвеститорима из средстава поедвиђе-
них за ту сврху у глави XII овог плака у складу 
са обавезама које произилазе из закључених ^уго-
вора о зајму. 

2. Ануитети на износе з?к лечених зајмова који 
су одобрени из средстава фед^заиије и Општом ин-
вестиционог фонда на териториј ама Народне Репу-
блике Македоније и Народне Републике Црне Горе 
и на подручју Аутономне Косовско-Метохијске 
Об части сд почетка 1953. до коаја 1960. године у-
плаћпваће се у друштвене инвестиционе _ фондове 
Народне Републике Македоније. Неродне Републи-
ке Црне Горе и Аутономне Косовско-Метохијске 
Области до коначне исплате тих зајмова. 

3. Средства предвиђена у глави XII тачка 3. 
одредбе под 1 алинеје г) овог плана за развој не-
довољно развијених подручја. Југословенска инве-
стициона банка употребиће за давање кредита за 
улагање у основна средства у складу са досада кре-
литираним наменама, и то првенствено за довршење 
инвестиција чија је изградња кредитирана из сред-
става за недовољно ра зли] ена подручја У 1961. и 
1962. години, за реконструкције и проширења, као 
и за изградњу нових, нарочито индустријских обје-
ката у тим подручјима. 

4. Кредите из тачке 3. ове главе даваће Југо-
сл' зонска инвестициона банка фондовима за раз-
вој недовољно развијених подручја народних репу-
блика, а ако ови фондови нису образовани, игро« 
дне републике одредиће носиоце тих кредита. 
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Кредите из става 1. ове тачке Југословенска 
инвестициона банка даће недовољно развијеним под-
ручјима, и то за основна средства: 

милиона динара 
1. Народној Републици Србији 10.550 

од тога Аутономној Косовско-
Метохијској Области 5.940 

2. Народној Републици Хрватској 2.360 
8. Народној Републици Босни и 

Херцеговини 7.800 
4. Народној Републици Македонији 7.090 
5. Народној Републици Црној Гори 2.200 

Свега 30.000 

5. Кредити из тачке 4. ове главе дају се при-
вредно неразвијеним подручјима уз камату по стопи 
од 3% годишње и са роком враћања од 15 година. 

6. Фондови за развој недовољно развијених по-
дручја народних република и носиоци - средстава 
предвиђених у тачки 4. ове главе даваће из тих 
средстава кредите инвеститорима са роком и уз к а -
мату који зависно од одређене инвестиције, могу 
бити мањи или већи од рока и каматне стопе по 
којој су њима дати кредити (тачка 5. ове главе). 

Кредити из става 1. ове тачке даваће се под 
условом да инвеститори својим расположивим сред-
ствима или средствима која им обезбеди народна 
република, аутономна област, срез или општина 
учествују у трошковима инвестиција са најмање 
30°/о од укупног износа трошкова инвестиција. 

7. Кредити за обртна средства за објекте који се 
финансирају из средстава предвиђених тачком. 4. 
ове главе даваће се под условом да односне народне 
републике обезбеде средства за учешће у финанси-
рању обртних средстава у сразмери са њиховим 
учешћем у финансирању инвестиција у основна 
средства. 

Укупан износ кредита за обртна средства за 
поједина подручја не може прећи висину од 30% од 
укупног износа средстава датих за основна средства 
на тим подручјима по основу кредита и учешћа 
инвеститора у трошковима инвестиција. 

8. Укупан износ кредита одобрених инвестито-
рима из средстава предвиђених овим планом и 
савезним друштвеним плановима за 1961. и 1962. 
годину за развој недовољно развијених подручја 
не може прећи укупан износ средстава предвиђен 
за ову сврху у посебној одлуци Савезног извршног 
већа. 

9. Девизна средства потребна за објекте чија се 
изградња кредитира из средстава предвиђених у 
тачки 4. ове главе за развој недо-вољно развијених 
подручја обезбеђиваће се на исти начин као и за 
објекте у чијем финансирању учествује Општи 
инвестициони фонд. 

10. Средства из тачке 4. о-ве главе намењена за 
Аутономну КосоБСко-Метохијску Област даће На-
родна Република Србија као кредит друштвеном 
инЕестиционом фонду те области уз камату која не 
може бити одређена по већој стопи нити дата на 
краћи рок него што су каматна стопа и рок пропи-
сани у тачки 5. ове главе. 

У свему осталом у погледу средстава намењених 
за Аутономну Косовско-Метохијску Област в а ж е 
тачка 6, ст. 1. и 2. и тач. 7 до 9. ове главе. ^ 

Г л а в а XIV 
МЕРЕ КРЕДИТНЕ ПОЛИТИКЕ 

1. Пословне банке ће из свих банкарских сред-
става одобравати краткорочне кредите привреди за 
потребе промета и залиха роба, као и за кредите за 
одређене послове. 

2. Поред кредита из тачке 1\ ове главе, пословне 
банке могу из средстава својих кредитних фондова 
и новчаних средстава својих осталих фондова, осим 
средстава својих резервних фондова, као и из сред-
става орочених депозита и средстава прикупљених 
издавањем обвезница и блага јничких записа, одо-
бравати кредите свих врста и намена. Рокови вра-
ћ е н а ових кредита морају бити у складу са струк-
туром наведених средстава по њиховој рочности. 

3. Пословне банке треба да омогуће благовре-
мено одобравање кредита оним привредним органи-
зацијама које своје пословање Ерше економично, 
рационално и рентабилно, као и привредним орга-
низацијама које уредно остварују реализацију роба 
и извршених услуга, да би се ове привредне орга-
низације подстицале на већу пословну активност. 

Пословне банке не могу одобравати кредите за 
покривање губитака, залиха некурентних роба, 
сумњивих истраживања као ни за друга улагања 
која нису у складу са економским поставкама овог 
плана. 

4. Кредитирање промета роба између произво-
ђача и трговине и обратно, пословне банке треба 
да врше на основу стварно извршене продаје или 
поднетих доказа о могућностима за продају робе, 
ако односна привредна организација испуњава од-
ређене услове. 

Пословне банке неће к р е д и т и р а н извршене про-
даје роба кра јњим корисницима — купцима (инве-
ститори, буџети и сл.). 

Кредитирање сезонских и ванредних залиха 
треба вршити у случајевима кад су оне економски 
оправдане, а те залихе не могу се покривати кре-
дитима из става 1. ове тачке. 

Б л и ж е намене и услови за одобравање ових кре-
дита одредиће се у Општем кредитном билансу. 

5. Пословне банке могу привреди одобравати 
кредите ради мобилисања постојећих фактора про-
изводње у случајевима кад се мањим улагањима 
остварује у краћем времену одређено повећање про-
изводње роба за ИЗЕОЗ и роба за које постоји пове-
ћана тражња на домаћем тржишту. 

Извори и обим средстава потребних за креди-
тирање из става 1. ове тачке утврдиће се Општим 
кредитним билансом. 

6. За покривање ^ р а в н о м е р н о г прилива при-
хода федерације у текућој години, Народна банка 
може одобравати кредите са роком враћања н а ј к а -
сније до кра ја буџетске године. 

Општим кредитним билансом одредиће се услови 
под којима ће пословне бенке одобравати кредите 
другим политичкотериторијалним јединицама и за-
водима за социјално осигурање за покривање ^ р а в -
номерног прилива прихода у односу на расходе у 
текућој години. 

Нед остајући прилив средстава Општег инвести-
ционог фонда у 1963. години, федерација може по-
крити задуживањем Општег инвестиционог фонда 
до износа од 135.000 милиона динара. Ово задужење 
извршиће се на терет депозита 10% обавезне резерве 
привредних организација, прилива из 1962. и 1963. 
године — до износа од 120.000 милиона динара, као 
и на терет депозита фондова и резерви сигурности 
Југословенско заједнице осигурања — до износа од 
15.000 милиона динара. Услови овог задужења и 
распоред средстава утврдиће се Општим кредитним 
билансом. 

7. Народна банка треба да обезбеди финанси-
рање Дирекције за сировине и Дирекције за исхрану 
за повећање сталних резерви и да врши кредити-
рање за образовање привремених тржишних резер-
ви. Оквир и услови одобравања ових кредита утвр-
диће се у Општем кредитном билансу. 

8. Банке могу одобравати кредите резервном 
фонду народне републике и резервним фондовима 
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општина (заједничким резервама привредних орга-
низација) под условима који ће се утврдити Општим 
кредитним билансом. 

9. Потрошачке и остале кредите становништву 
банке ће одобравати по важећим прописима. 

10. Ради обезбеђења спровођења мера кредитно-
монетарне политике, Народна банка ће као основни 
инструменат користити могућност повећања или 
смањења својих кредитних односа са пословним 
банкама, да би се обезбедио одговарајући обим и 
структура кредита пословних банака према циље-
вима кредитне политике. 

Услови за давање кредита које Народна банка 
одобрава пословним банкама треба да буду једнаки 
на целој територији Југославије. 

Народна банка контролише кредитирање које 
врше. пословне банке само са становишта усагла-
шености кредитне политике пословне банке са ци-
љевима кредитно-монетарне политике постављене 
овим планом и Општим кредитним билансом. 

И- Друштвеним плановима народних република 
може се за 1963. годину прописати посебна обавезна 
резерва комуналних банака код републичких банака 
у висини до 5°/о од износа средстава комуналних 
банака која чине основу за утврђивање обавезне 
резерве комуналних банака код Народне банке. 

Г л а в а XV 
САВЕЗНИ БУЏЕТ 

Укупни расходи савезног буџета за 1963. годину 
износе 608.983 милиона динара. 

Од укупног прихода федерације савезном бу-
џету припада: 

1) 100% од пореза на промет који припада феде-
рацији; 

2) 100% од општег пореза на промет; 
3) 100% од доприноса из дохотка привредних 

организација који припада федерацији; 
4) 100% од прихода од царина; 
5) 100% од савезног учешћа у заједничким при-

ходима федерације, народних република и народних 
одбора; 

6) 50% од пореза на промет вина и ракије; 
7) приход од доприноса на ванредни приход 

привредних организација у износу од 6.000 милиона 
динара; 

8) 55 /̂о од доприноса за експлоатацију рудног 
блага који припада федерацији; 

9) други прихода предвиђени савезним буџетом. 
Ако се оствари износ прихода од доприноса на 

ванредни приход привредних организација већи од 
износа који се по одредбама тачке 7. става 2. ове. 
главе уноси у савезни буџет, разлика ће се уплатити 
на посебан рачун код Народне банке. 

Буџетска резерва савезног буџета износи 11.554 
милиона динара. 

Г л а в а XVI 
НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА И РЕЗЕРВЕ 

1. Образовање обавезних резерви фондова у 
1963, години у смислу члана 3. Закона о установ-
љ е н ^ обавезних резерви фондова, извршиће се по 
стопи од 10% од основице из члана 4. тог закона. 

Највиша стопа за образовање посебних обавез-
них резерви фондова, коју могу прописати народне 
републике у смислу члана 5а. Закона о установ-
љ е н ^ обавезних резерви фондова, износи у 1963. 
години 5%. 

Општи инвестициони фонд, фондови за креди-
тирање стамбене изградње и друштвени фондови за 
школство не установљавају обавезну резерву фон-
дова по ст. 1-. и 2. ове тачке. 

Овлашћују се народне републике да могу про-
писати да се средства обавезних резерви из става 
1. ове тачке друштвених инвестиционих фондова 
народних република, срезова и општина могу упо-
требити у 1963. години за кредитирање инвестиција 
чије се финансирање из средстава Општег инвести-
ционог фонда обуставља по одредбама овог плана 
(тачка 7 главе XII овог плана). 

2. Средства обавезних резерви фондова која су 
издвојена у 1862. години могу се користити у 1963. 
години. 

Одредба става 1. ове тачке примењује се и на 
фондове самосталних установа v области здравства. 

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, средства 
обавезних резерви фондова која су издвојиле при-
вредне организације у 1961. и 1962. години не могу 
се користити у 1963. години, ако савезним прописом 
не буде друкчије одређено. 

3. Овлашћује се Савезно извршно веће да може 
прописати да одређене групације привредних орга-
низација и самосталних установа не врше издва-
јање обавезних резерви фондова у 1963. години у 
смислу члана 3. Закона о установљен^ обавезних 
резерви фондова, као и да привредне организације 
могу средства обавезних резерви издвојена у 1961. 
и 1962. години, под одређеним условима користити 
у 1963. години. 

4. Народне републике, аутономне јединице, сре-
зови и општине дужни су од прихода који им при-
падају по Закону о буџетима и финансирању само-
сталних установа, а које остваре у 1963. години, 
издвајати 10% као посебну буџетску резерву, која 
се у 1963. години не може трошити. 

Издвајање средстава у посебну буџетску резерву 
на основу става 1. ове тачке политичкотериторијалнв 
јединице неће вршити од дела прихода који приме 
на име дотације из средстава федерације, од дела 
прихода који дају као дотацију другим политичко-
териториј ал ним јединицама и фондовима, нити од 
дела прихода који по утврђеним процентима издва-
ја ју У корист друштвених и других фондова. 

Овлашћују се народне републике да, изузетно 
од одредбе става 1. ове тачке, могу појединим поли-
тичкотериторијалним јединицама одобравати кори-
шћење средстава издвојених у њихову посебну 
буџетску резерву, е тим да укупан износ тако кори-
шћених средстава не може бити већи од 20% од 
укупног износа образоване посебне буџетске резерве 
политичкотериторијалних јединица на територији 
народне републике. 

Средства посебне буџетске резерве политичко-
територијалних јединица образована на основу тачке 
3. главе XVI Савезног друштвеног плана за 1962. 
годину, утврђена завршним рачунима о извршењу 
буџета, могу се трошити у 1963. години. 

5. Од свих овим планом нераспоређених прихода 
федерације и средстава остварених преко износа 
потребног за покриће планираних расхода савезног 
буџета и савезних фондова образују се привредне 
резерве федерације. 

Средства из става 1. ове тачке Савезно извршна 
веће може употребити за извршавање задатака пред-
виђених овим планом, а на основу посебних одлука 
Савезне народне скупштине, и то првенствено за 
потребне интервенције ради успешног развоја при-
вреде, ради побољшања општих услова привређи-
вања појединих грана привреде и групација при-
вредних организација, као и ради даљег усаврше* 
вања привредног: система. 
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Г л а в а ХУИ 
ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРИВРЕДНО 

УПРАВНИХ МЕРА И ПРЕПОРУКЕ 

1. Савезно извршно веће односно орган који оно 
одреди може: 

1) одређивати продајне цене производа и услу-
га и начин формирања тих цена; 

2) доносити прописе о повластицама у саобра-
ћају као и прописе о коришћењу дотација додеље-
них из средстава федерације привредним органи-
зацијама поморског, речног и ваздушног саобраћаја 
на одређеним линијама од интереса за федерацију; 

3) доносити прописе о усклађивању саобраћај-
них тарифа и редова вожње; 

4) ограничавати ниво цена и тарифа кому-
налне привреде, такса и пореза на промет које 
прописују политичкотериторијалне јединице, а који 
утичу на трошкове пословања привредних органи-
зација или на животни стандард; 

5) пр описивати при извозу роба и услуга осло-
бођење од обавеза према друштвеној заједници; 

6) доносити прописе о регресима и премијама 
у привреди. 

2. До доношења посебних савезних закона Са-
везно извршно веће може вршити измене и допуне 
важеће Уредбе о девизном пословању. Ове измене 
и допуне Савезно извршно веће подносиће накнад-
но на потврду Савезној народној скупштини. 

3. Народне републике могу одобравати из својих 
средстава регресе и премије-у привреди. 

4. Народне републике предузеће посебне мере 
којима ће се утицати да се спречи непотребна из-
градња административних зграда и размотриће до-
садашњу политику стамбене изградње, да би се из 
расположивих средстава обезбедила што масовнија 
стамбена изградња на основу рационалних решења. 

5. Народне републике, срезови и општине пред-
видев^ у својим друштвеним плановима одговара-
јуће резерве ради равномернијег финансирања пла-
нираних расхода у току године, као и за покриће 
^предвиђених расхода. 

6. Овлашћује се Савезно извршно веће да про-
пише да се позитивне разлике које су у 1962. години 
оствариле Дирекција за исхрану и Дирекција за 
сировине у пословању са државним материјалним 
резервама, могу употребити за изградњу складишта 
за државне матер иј алие резерве. 

Г л а в а XVIII 

ЗАВРШНЕ" ОДРЕДБЕ 

Овај друштвени план важи од 1. јануара 1963, 
године. 

709. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О САВЕЗНОМ 

БУЏЕТУ ЗА 1963. ГОДИНУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ре тивне Народне Републике Југо-славије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о Савезном 
буџету за 19(ЅЗ. годину, који је усвојила Савезна на-
родна скупштина на седници Савезног већа од 29. 

децембра 1962. године и на седници Већа произво-
ђача од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 44 
30. децембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О САВЕЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 1963. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Савезни буџет за 1963. годину садржи: 

приходе од — — — — Динара 608.983,000.000 
расходе од — — — — Динара 608.983,000.000 

Члан 2. 
Расходи савезног буџета за 1963. годину деле 

се, према њиховој намени, на пет делова, и то: 
1. део — расходи савезних органа, установа и 

организација, у износу од Динара 54.893,000.000. 
2. део — расходи за народну одбрану, у износу 

од Динара 284.825,000.000. 
3. део — расходи за опште друштвене потребе, 

у износу од Динара 68.354,100.000 
4. део — дотације народним републикама и на-

родним одборима, у износу од Динара 50.560,000.000. 
5. део — средства за интервенције у привреди, 

у износу од Динара 150.350,000.000. 

Члан 3. 
Носиоци средстава предвиђених у 3. делу јесу: 
1) Комисија за културне везе са иностранетвом 

— по 1 разделу, партија 222; 
2) Туристички сав«з Југославије — по 5 разде-

лу, партија 226; 
3) Завод за међународну техничку сарадњу — 

по 6 разделу, партија 227; 
4) Секретаријат Савезног извршног већа за на-

родно здравље и социјалну политику — по 8 раз-
делу, партија 229; 

5) Секретаријат Савезног извршног већа за 
саобраћај и везе — Управа поморства и речног сао-
браћаја — по 11 разделу, партија 232; 

6) Секретаријат Савезног извршног већа за ин-
дустрију — по 13 раз делу, партија 234; 

7) Секретаријат Савезног извршног већа за про-
свету и културу — по 16 разделу, партија 237 и по 
18 разделу, партија 239; 

8) Секретаријат Савезног извршног већа за ин-
формације — по 4 разделу, партија 225, петиција 1 
(средства за информативно-пропагандну делатност 
за иностранство). 

Члан 4. 
Носиоци средстава предвиђених у 5 делу јс су: 
1) Секретаријат Савезног извршног већа за по-

љопривреду и шумарство — по 1 раз делу, партија 
252, партија 259 и партија 260; 

2) Секретаријат Савезног извршног већа за ин-
дустрију — по 1 раз де лу, партија 253; 
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3) Секретаријат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе — по' 1 разделу, партија 254 и пар-
тија 256; 

4) Секретаријат Савезног извршног већа за тр-
говину и туризам — по 1 разделу, партија 255 и по 
3 разделу, партија 263; 

5) Савезна комисија за нуклеарну енергију — 
по 1 разделу, партија 257; 

6) Савезни геолошки завод — по 1 разделу, пар-
т и ј а 258; 

7) Државни секретаријат за спољну трговину 
— по 2 разделу, партија 262. ш 

Носиоци средстава из става 1. овог члана под-
носиће Савезном извршном већу извештаје о из-
вршењу расхода и постигнутим резултатима тро-
месечно. Ови извештаји подносиће се преко савез-
ног Државног секретаријата за послове финансија. 

Члан 5. 
Средства предвиђена у 1. делу, 44 раздела, пар-

тија 194 користе се на основу писмених уговора 
које закључују, и то: 

1) Секретаријат Савезног извршног већа за ин-
формације — по партији 194 позиције 1 и 2 (сред-
ства Танјуга и Ра дио дифузије); 

2) Секретаријат Савезног извршног већа за на-
родно здравље и социјалну политику — по парти-
ји 194 позиција 3 (средства Завода за здравствену 
заштиту); 

3) Секретаријат Савезног извршног већа за рад 
— по партији 194 позиција 4 (средства Завода за 
продуктивност рада). 

Члан 6. 
Следећа средства предвиђена У 3. делу користе 

се на основу писмених уговора које закључују, и то: 
1) Секретаријат Савезног извршног већа за ин-

формације и Секретаријат Савезног извршног већа 
за просвету и културу — по 2 разделу, партија 223 
(средства за ТВ емисије), по 21 разделу, партија 
242 (средства за културнб-просветну делатност на-
ционалних мањина); 

2) Секретаријат Савезног извршног већа за ин-
формације — по 3 разделу, партија 224 (средства 
за Радио-телевизију Београд), по 20 разделу, пар-
тија 241 (средства за емисије националних мањина) 
и по 4 разделу, партија 225 позиције 2 и 3 (средства 
за информативно-пропагадну делатност за ино-
странетво); 

3) Секретаријат .Савезног извршног већа за на-
родно здравље и социјалну политику — по 9 раз-
деру, партија 230 (средства за искоренување мала-
рије) и по 10 разда елу, партија 231 (средства за ре-
хабилитацију инвалида); 

4) Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство — по 14 разделу, партија 
235 (средства за програм Уницефа); 

5) Савезна геодетска управа — по 17 разделу, 
партија 238 (средства за премер земљишта). 

Члан 7. 
Регреси, премије и дотације у привреди за које 

су средства предвиђена у савезном буџету за ин-
тервенцију у привреди, одобравају се по прописи-
ма које доноси Савезно извршно веће. 

Овлашћују се носиоци средстава за спровођење 
прописа из става 1. овог члана да утврђују, у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом 
за послове финансија, ближе услове и начин кори-
шћења средстава чији су они носиоци. 

Члан 8. 
Средства за потребе у области нуклеарне енер-

гије, за геолошко-рударске истражне радове, за во-

допривреду и за унапређивање пољопривреде и 
шумарства користе се на основу програма које, на 
предлог носилаца средстава, доноси Савезно извр-
шно веће. 

Овлашћују се носиоци средстава да за изврша-
вање програма из става 1. овог члана утврђују, у 
сагласности са савезним Државним се крстари ј атом 
за послове финансија, ближе услове и начин ко-
ришћења средстава чији су они носиоци. 

До доношења програма, а најдоцније до 31. мар-
та 1863. године, из ових средстава може се вршити 
привремено финансирање, на основу предлога но-
силаца средстава, а у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија и 
Секретаријатом Савезног извршног већа за савезни 
буџет и општу управу. 

Члан 9. 
Средствима за исплате укинутих регреса (5. део, 

4 раздео, партија 264) располаже Секретаријат Са-
везног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу. 

Члан 10. 
Обавезе настале у 1962. години по прописима о 

регресима, премијама и дотацијама односно по про-
грамима, а неизмирене до краја 1962. године, могу 
се исплаћиван на терет средстава савезног буџета 
за 1963. годину предвиђених за исте намене до 31. 
марта 1963. године, ако другим лрописима нису одре-
ђени други рокови. 

Члан 11. 
Средства предвиђена у савезном буџету за 1962. 

годину за инвестиције и опрему која нису утроше-
на до краја 1962. године, преносе се у 1963. годину 
и користе се за исте сврхе. 

Утрошак ових средстава посебно ће се исказа-
ти у завршном рачуну за 1963. годину. 

Члан 12. 
Средства предвиђена у савезном буџету за 1962, 

годину у 3. делу — 1 раздео, партија 245 — за по-
требе у области нуклеарне енергије, која нису утро-
шена до краја 1962. године, преносе се у 1£63. го-
дину и могу се користити до 31. марта 1963. године. 

Члан 13. 
Средства предвиђена у савезном буџету за 19^2. 

годину за регрес новинским предузећима за рото 
хартију, а неутрошена до краја 1962. године, могу 
се користити у 1963. години за измирење обавеза 
насталих по том основу до краја 1932. године, и то 
највише до износа од 20,000.000 динара. 

Средства предвиђена у савезном буџету за 1962. 
годину за дотације предузећима из области саобра-
ћаја, а неутрошена до краја 1982. године, могу се 
користити у 1963. години за измирење обавеза на-
сталих по том основу до краја 1962. године. 

Средства предвиђена у савезном буџету за 1962. 
годину за геолошко-рудареке истражне радове, а 
неутрошена до краја 1962. године, могу се користи-
ти у 1963. години за извршавање програма из 1962. 
године, а највише до износа од 1.500 милиона 
динара. 

Члан 14. 
Секретаријат Савезног извршног већа за савез-

ни буџет и општу управу на предлог Завода за јав-
ну управу прописаће врсту техничких средстава за 
опремање појединих савезних органа у оквиру сред-
става предвиђених њиховим предрачунима. 

Члан 15. 
Савезно извршно веће може из средстава пред* 

виђених у савезном буџету за 1963. годину за стам-
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П Р Е Г Л Е Д 
ПРИХОДА И РАСХОДА САВЕЗНОГ БУЏЕТА ЗА 1963. ГОДИНУ 

Р А С Х О Д И 

1 део — Расходи савезних органа, уста-
нова и организација 
1. Расходи савезних органа: 

— лични расходи — — — 20.096,793.000 
— материјални расходи — 9.575,043.0С0 

2. Средства за делатности са-
мосталних установа — — 000,000.000 

3. Дотације: 
— самосталних установама 1.315,000.000 
— друштвеним организаци-

јама — — — — _ 2.100,ООО.ОСО 
4. Инвестиције: 

— нове инвестиције — — 6.725,000.000 
— ануитета по кредитима 

за стамбену изградњу — 65.С00.000 
5. Обавезе по буџету и буџет-

ска резерва: 
— обавезе по буџету из ра-

нијих година — — — 2.000,000.000 
— буџетска резерва — — 11.535,064.000 

СВЕРА 1 ДЕО 54.89ЗЈ900.000 

2 део — Расхода народне одбране — 284.8-25,ООО.ООО 

СВЕГА 2 ДЕО 284.82С,ОСО.ООО 

3 део — Средства за опште друштвен« 
потребе: 
— инвалидске принадлежно-

сти ратних војних инвалида 
са њиховом здравственом 
заштитом — — — — — 26.500,000.000 

— средства за разне опште 
друштвене потребе — — 7.654,100.000 

— обавезе по унутрашњим з а ј -
мовима _ _ _ _ _ — 1.200,000.000 

— обарезе по иностраним з а ј -
мовима и за национализо-
вану инострану имовину — Ѕ4.000 000.000 

СВЕГА 3 ДЕО 63.354,100.000 

4 део — Дотације народним републига-
ма и народним одборима: 
— дотације народним републи-

кама — — — — — — 43 300,000.000 
— наменске дотације народ-

ним републикама и народ-
ним одборима — — — — 7.060,000,000 

СВЕГА 4 ДЕО 50.5<бО, ООО .ООО 

5 део — Средства за интервенције у 
привреди: 
— регреси, премије и дотације 77,264,500,000 
— средства за унаоређиеање 

привредних области — — 17.762,500.000 
— средства за премирање из -

воза — — — — — — 46.000,000.000 
— дотације за инвестиције у 

туризму _ _ _ — — б.500,ооо.ооо 
— средства за исплате укину-

тих регреса _ — — — 703,000.000 

СВЕГА 5 ДЕО 150.ЗбО,ООО.(ХК) 

Укупно расходи 608.983,060.000 

П Р И Х О Д И 

1 део — Учешће савезног 
буџета у за-ј етнич-
ким приходима — 46.050,000.000 

2 део — Посебни приходи 
савезног буџета 
1. Порез на промет 350,800.000.000 
2. Део доприноса из 

дохотка привред-
них организација 60.500,000.000 

3. Део доприноса на 
ванредне прихо-
де привредних 
организација — 6.000,000 000 

4. Царине — — 130.000.000.000 
5. По£ез на промет 

вина и ракије — 1.700.000.000 
6. Допринос на екс-

плоатаиију руд-
ног блага који 
припада федера-
цији — — — 7.200,000.000 

3 део — Приходи савезних 
органа — — — 4.000,000,000 

4 део — Остали приходи — 2.733,000.000 

Укупно приходи 608.983,000.000 
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бену изградњу издвојити одређена средства за да-
вање кредита за изградњу стамбених зграда које 
службеници савезних органа граде из својих сред-
става. 

Услове и начин коришћења средстава која се из-
дваја ју у сврху из става 1. овог члана утврдиће Са-
везно извршно веће. 

Члан 16. 
Ако поједини органи савезне управе добију у 

току године статус самосталне установе, Савезно 
извршно веће одредиће да ли ће средства предви-
ђена у предрачуну органа чији је статус промењен 
бити коришћена на основу уговора за вршење одре-
ђених делатности или као дотација. 

Члан 17. 
Савезно извршно веће може за своје техничке 

службе прописати посебан начин пословања и фи-
нансирања, заснован на начелу остваривања сред-
става наплатом услуга и самосталног располагања 
средствима. 

Члан 18. 
Савезно извршно веће може у случају промене 

у организацији савезне управе вршити измену на-
мене и висине средстава између појединих раздела 
у 1. делу савезног буџета за 1963. годину, који се 
односе на поједине савезне органе и установе. 

О мерама из става 1. овог члана Савезно извр-
шно веће тражиће накнадну сагласност Савезне на-
родне скупштине. 

Члан 19. 
Средства предвиђена у 1. делу, 43 разделу, пар-

тији 193 за повећање плата распоред иће на поједи-
не савезне органе Савезно извршно веће или орган 
који ово овласти. Ова 'средства могу х е користити 
и за повећале положајник плата и посебних до-
датака. 

Члан 20. 
Средства која заводи за социјално осигурање 

враћају на име исплаћених накнада личног дохот-
ка према одредбама Закона о здравственом осигу-
рању у корист партије личних расхода, орган може 
користити за награђивање својих службеника и за 
давање накнаде за прековремени рад. 

Члан 21. 
Уштеде у личним расходима које настану сма-

њењем у предрачуну утврђеног броја службеника 
или из других разлога, могу се користити за пове-
ћање плата службеника савезних органа, на начин 
који утврди Савезно извршно веће. 

Члан 22. 
Савезно извршно веће може прописати посебан 

начин коришћења средстава намењених за личне 
расходе. Тим прописом може се предвидети одсту-
пање од важећих савезних прописа, осим од пропи-
са који се односе на основне и положајне плате. 

Актом о доношењу републичког буџета односно 
буџета среза и општине може се прописати кори-
шћење средстава за личне расходе сходно Ј а ч и н у 
коришћења тих средстава по одредбама овог закона. 

Члан 23. 
Постављање службеника преко броја утврђе-

ног предрачуном савезних органа може се вршити 
само у сагласности са Секретариј атом Савезног из-
вршног већа за савезни буџет и општу управу. 

Члан 24. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1963. године. 

710. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРЕНОШЕЊУ ПО-
СЛОВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
ОРГАНА УПРАВЕ НАДЛЕЖНИХ ЗА УНУТРАШ-
ЊЕ ПОСЛОВЕ У НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА УПРА-
ВЕ НАДЛЕЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ ОД-

БРАНЕ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феле-
ра тивне Народне Републике Југосчавије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о^преноше-
њу послова цивилне заштите из надлежности органа 
управе надлежних за унутрашње послове у надле-
жност органа управе надлежних за послове народ-
не одбране, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 29. децембра 
19'62. године. 

П.Р. бр. 47 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О СНОШЕЊУ ПОСЛОВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА УПРАВЕ НАДЛЕ-
ЖНИХ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ У НАДЛЕ-
ЖНОСТ ОРГАНА УПРАВЕ НАДЛЕЖНИХ ЗА 

ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ 

Члан 1. 
У надлежност Државног секретаријата за по-

слове народне одбране преносе се послови цивилне 
заштите који су до сада били у надлежности са-
везног Државног секретаријата за унутрашње по-
слове. 

У надлежност републичких, среских и општин-
ских органа управе надлежних за послове народне 
одбране преносе се послови цивилне заштите који 
су према савезним прописима до сада били у над-
лежности одговарајућих органа управе надлежних 
за унутрашње послове. 

Члан 2. 
Овлашћења која су имали органи унутрашњих 

послова односно старешине тих органа у пословима 
цивилне заштите према савезним прописима, пре-
носе се на одговарајуће органе управе надлежне за 
послове народне одбране односно старешине тих 
органа. 

Члан 3. 
Државни секретаријат за послове народне од-

бране преузима- службенике и раднике који раде на 
пословима цивилне заштите у савезном Државном 
секретари јату • за унутрашње послове. 

Републичка извршна већа, срески и општински 
народни одбори одлучиће о преузимању службеника 
и радника који раде на пословима цивилне заштите 
у републичким, среским и општинским органима 
управе надлежним за унутрашње послове од стране 
одговарајућих органа управе надлежних за послове 
народне одбране. 

Члан 4. 
Права и дужности које има савезни Државни 

секретаријат за унутрашње послове према Вишој 



ј^грана РОВ — Број 5Ѕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Понедељак, 31. децембар 1962. 

школи за цивилну заштиту преносе се на Државни 
секретаријат за послове народне одбране. 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог закона престају 

да важе прописи који су у супротности са његовим 
одредбама. 

Члан 6. 
Овај закон ступа ва снагу 1. јануара 1963. го-

дине. 

711. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ФОНДУ РИЗИКА ПОМОРСКИХ БРОДАРСКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕКОМОРСКЕ ПЛОВИДБЕ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о Заједнич-
ком фонду ризика преком ор е ких бродарских пре-
дузећа прекоморске пловидбе, који је усвојила Са-
везна народна скупштина на седници Савезног већа 
од 29. децембра 1962. године и на седници Већа про-
извођача од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 55 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ЗАЈЕДНИЧКОМ ФОНДУ РИЗИКА ПОМОРСКИХ 

БРОДАРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА Г1РЕКОМОРСКЕ 
ПЛОВИДБЕ 

Члан 1. 
Поморска бродарска предузећа која превозе ро-

бу и путнике у прекоморекој пловидби (у даљем 
тексту: поморско бродарске предузеће) могу, под 
условима и на начин предвиђен овбм законом, ос-
новати Заједнички фонд ризика, који ће обезбеђи-
вати средства за давање кредита ради покрића гу-
битака које ова предузећа претрпе услед пада цена 
бродског простора на међународном тржишту у сло-
бодној и линијској пловидби. 

Члан 2. 
Заједнички фонд ризика поморских бродарских 

предузећа је правно лице. 

Члан 3. 
З а ј е д н и ч к у фондом ризика управља управни 

одбор који се образује од представника поморских 
бродарских предузећа. 

Члан 4. 
Заједнички фонд ризика има своја правила. 
Правила Заједничког фонда ризика доноси уп-

равни одбор Фонда. 
Правила Фонда одобрава Секретаријат Савез-

ног извршног већа за саобраћај и везе. 

Члан 5. 
Правилима Заједничкот фонда ризика ближе 

се одређују управљање Фондом и коришћење сред-

става Фонда, начин образовања управног одбора 
Фонда и његова овлашћења, услови за додељивање 
кредита из Фонда и садржина уговора о кредиту. 

Члан б. 
Поморска бродарска предузећа уносе у Зајед-

нички фонд ризика, као свој допринос, најмање 
15% од износа чистог прихода који издвајају за свој 
пословни фонд и фонд заједничке потрошње. 

Поморска бродарска предузећа могу у Зајед-
нички фонд ризика унети и средства која су по од-
редбама Закона о установљен^ обавезних резерви 
фондова („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/61 и 52/61) 
унета у обавезне резерве фондова. 

Ако се поморска бродарска предузећа учлане у 
Заједнички фонд ризика и у њега унесу средства 
из сг. 1. и 2. овог члана, Заједничком фонду ризика 
припада и 50% од доприноса из дохотка који та 
предузећа обрачунавају и уплаћују по важећим 
прописима. 

Савезни Државни секретаријат за послове ф и -
нансија донеће, по потреби, ближе прописе о начи-
ну обрачунавања и уплаћивања средстава За јед-
ничком фонда ризика. 

Члан 7. 
О додељивању кредита из Заједнички« фонда 

ризика одлучује управни одбор Фонда сагласно 
овом закону и правилима Фонда. 

Члан 8. 
Средства Заједничког фонда ризика држе се 

код банке. 
Пословни односи између Заједничком фонда 

ризика и банке регулишу се уговором. 

Члан 9. 
Ако поморска бродарска предузећа оснују За-

једнички фонд ризика до рока прописаног за доно-
шење завршног рачуна за 1962. годину, средства из 
члана 6. овог закона обрачуната по завршним ра-
чунима тих предузећа за 1962. годину, уносе се у 
овај Фонд. 

Члан 10. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по сбјав- ^ 

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

712. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О РЕГУЛИСАЊУ ОД-
РЕЂЕНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИ-

ОНОГ ФОНДА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама 'друштвеног и политичког уређења Феде-
ре тивне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о регулиса-
њу одређених обавеза из Општег инвестиционог 
фонда, који је усвојила Савезна народна скупшти-
на на седници Савезног већа од 29. децембра 1962. 
године и на седници Већа произвођача од 29. децем-
бра 1962. године. 

П.Р. бр. 65 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, «. р. 
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З А К О Н 
О РЕГУЛИСАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОБАВЕЗА ИЗ 

ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 

Члан 1. 
У складу са начелима Савезног друштвеног 

плана за 1983. годину о ефикаснијим методима за 
инвестирање у привреди и о обезбеђењу веће по-
словности банака, Југословенска инвестициона бан-
ка приступиће споразумевању са пословним банка-
ма у народним републикама, које воде средства 
друштвених инвестиционих фондова тих републи-
ка, да те банке преузму даље кредитирање инве-
стиција које нису довршене, а које се према одред-
бама Савезног друштвеног плана за 1963. годину 
неће кредитиран из средстава Општег инвестици-
оног фонда, односно приступиће споразумевању са 
инвеститорима да сами наставе финансирање тих 
инвестиција из средстава која у ту сврху обезбеде. 

Приликом споразумевања по ставу 1. овог члана 
Југословенска инвестициона банка водиће рачуна 
о томе да се у највећој мери очувају већ створене 
уговорене обавезе. 

Споразумевање између Југословенов инвести-
ционе банке и пословних банака у народним репу-
бликама односно инвеститора у смислу става 1. овог 
члана извршиће се до 28. фебруара 1963. године. 

Члан 2. 
Ако пословне банке у народним републикама 

преузму обавезе из уговора закључених између Ју-
гословенске инвестиционе банке и инвеститора по 
члану 1. овог закона, или се инвеститор споразуме 
са Југословенском инвестиционом банком да ће на-
ставити изградњу инвестиције из средстава која ће 
сам обезбедити и то до краја 1964. године, ова бан-
ка остаје у обавези да обезбеди уговором предви-
ђена страна средства плаћања за кредитирање ин-
вестиција. 

Ако се уговором закљученим између пословне 
банке у народној републици и инвеститора промене 
услови кредитирања предвиђени уговором између 
Југословенов инвестиционе банке и инвеститора, 
ова банка остаће у обавези да обезбеди страна сред-
ства плаћања само ако је новим уговором обезбе-
ђено остваривање најмање оног рентабилитета који 
је био предвиђен раније закљученим уговором. 

Члан 3. 
Ако се до 28. фебруара 1963. године између Ју-

гословенско инвестиционе банке и пословних бана-
ка у народним републикама односно инвеститора не 
постигне споразум у смислу члана 1. овог закона, 
Југословенска инвестициона банка обуставиће даље 
кредитирање тих инвестиција, ако овим законом • 
није друкчије одређено. 

Члан 4. 
Инвеститори којима је Југословенска инвести-

циона банка обуставила даље кредитирање инве-
стиција и који не наставе изградњу из средстава 
која сами у ту сврху обезбеде, дужни су извршити 
конзервирање изведених радова, и то из неискори-
шћених средстава положених на име учешћа у 
трошковима инвестиција, неискористено г гарантног 
износа и^ других средстава која за ову сврху обе-
збеде. ~ 

Ако средства из става 1. овог члана нису до-
вољна, Југословенска инвестициона банка одобриће 
инвеститорима из става 1. овог члана посебан кре-
дит за конзервирање изведених радова. 

Упутство о одобравању посебног кредита за 
конзервирање изведених радова донеће савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија. 

Члан 5. 
Инвеститори који изврше конзервирање изве-

дених радова па доцније наставе изградњу, могу се, 
под условима предвиђеним у члану 2. овог за-кона, 
споразумем са Ју ̂ словенском инвестиционом бан-
ком о обезбеђењу страних средстава плаћања за 
набавку увозне опреме потребне за ту изградњу. 

Члан 6. 
Инвеститори којима је Југословенска инвести-

циона банка обуставила кредитирање инвестиција 
из Општег инвестиционог фонда, -дужни су отпла-
ћиван^ искоришћеног дела кредита отпочети по за-
вршетку изградње инвестиционог објекта. 

Ако у случају из става 1. овог члана инвеститор 
почне да користи објект пре његовог завршетка, ду-
жан је отплаћивање искоришћеног дела кредита 
отпочети на годину дана по истеку рока за завр-
шетак изградње утврђеног у уговору о кредиту ко-
ји је важио у време обуставе кредитиран^, ако тим 
уговором није одређен дужи рок. 

Члан 7. 
Ако је кредитирање инвестиција из Општег ин-

вестиционог фонда обустављено по члану 3. овог 
закона, Југословенска инвестициона банка вратиће 
инвеститорима неискоришћена средства положена 
на име учешћа у трошковима инвестиција и гаран-
тних износа. 

Члан 8. . 
Обавезе Југословенско инвестиционе банке које 

произилазе из уговора закључених са испоручиоци-
ма иностране опреме остају на снази и ако се обу-
стави кредитирање инвестиција по члану 3. овог 
закона, ако уговором са испоручиоцем иностране 
опреме није друкчије одређено. 

Са опремом увезеном по уговорима по којима 
је обустављено кредитирање инвестиција распола-
же Југословенска инвестициона банка, е тим да је 
банка дужна вратити инвеститору евентуално прим-
љени аванс одмах по реализацији опреме. 

Члан 9. 
Југословенска инвестициона банка обуставиће 

даље извршавање уговора о повећању инвестици-
оних кредита за покриће прекорачено у трошкови-
ма изградње инвестициони^ објеката, чија изград-
ња се наставља односно обуставља по одредбама 
овог закона, ако то прекорачење није настало као 
последица измене одређених савезних прописа. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да пропи-
ше који се савезни прописи могу узимати у обзир 
за утврђивање прекорачено из става 1. овог члана. 

Члан 10. 
Овлашћују се народне републике да, у складу 

са одредбама овог закона, регулишу обавезе својих 
друштвених инвестиционе^ фондова и да утврде 
услове под којима општине и срезови могу регули-
сати одређене обавезе својих друштвених инвести-
ционих фондова. 

Одредбе става 1. овог члана могу се примењива-
ти само на оне обавезе друштвених инвестиционе 
фондова општина, срезова и народних република 
које имају непосредан утицај на настављање одно-
сно обустављање кредитиран^ инвестиција из Оп-
штег инвестиционог фонда, према одредбама овог 
закона. 

Члан 11. 
Ближе прописе за спровођење овог закона до-

носи савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија, у споразуму са Секретари]атом Савезног 
извршног већа за опште привредне послове. 

Члан 12. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1963. године. 
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Т13. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗА-
КОНА О РЕГУЛИСАЊУ ПОСЛОВНИХ ОДНОСА 

НА ТРЖИШТУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослава е и савезним 

..органима власти, проглашава се Закон о допунама 
Закона о регулисању пословних односа на тржи-
шту, који је усвојила Савезна народна скупштина 
на седници Савезног већа од 29. децембра 1962. го-
дине и на седници Већа произвођача од 29. децем-
бра 1962. године. 

П.Р. бр. 54 
80. децембра 1962. године 

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

Председник 
Са© езне н ар од н е скупштине, 

Петар Стамбс^ић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕГУЛИСАЊУ ПО-

СЛОВНИХ ОДНОСА НА ТРЖИШТУ 

Члан 1. 
У Закону о регулисању пословних односа на 

. тржишту („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/62) после 
*1лана 9. додаје се нови члан ј)а, који гласи: 

„Члан 9а. 
Привредне организације и лица запошљена у 

Лима дужни су чувати пословну тајну." 

Члан 2. 
После члана 54. додаје се нова глава Уа, која 

глакзи: 

HVa. ПОСЛОВНА ТАЈНА ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ 

Члан 54а. 
Пословном тајном привредне организације сма-

трају се документи и подаци: 
1) које надлежни орган прогласи пословном 

тајном; 
2) које привредној организацији као поверљиве 

••општи надлежни орган; 
3) који се односе на послове које привредна 

организација врши за потребе Југословенско на-
родне армије, ако су означени као војна тајна; 

4) који су садржани у понудама за конкурс или 
јавно надметање — до објављивања резултата кон-
курса односно јавног надметања. 

Који се документи и подаци сматрају пословном 
тајном по тачки 1. става 1. овог члана, прописују 
савезни државни секретаријати односно секретари-
јата Савезног извршног већа или републички ор-
гани управе, у чију надлежност спадају делатности 
ГРО јединих грана односно области привреде. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране односно од њега овлашћени орган одредиће 
Који се документи и подаци који се односе на по-
слове које привредна организација врши за потребе 
Југословенон« народне армије, сматрају војном 
тајном. 

Члан 546. 
Пословном тајном сматрају се и документи и 

Подаци које привредна организација својим прави-
лима или посебном одлуком радничког савета од-
реди, као што су документи и подаци који представ-
љају фабричку тајну или тајну производње, резул-
тати истраживачких и конструкционих радова и 
други документи и подаци, чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу, е обзиром на њихову природу 
и значај, било противно интересима привредне орга-
низације или привреде уопште. 

Одлука радничког савета којом се одређују до-
кументи и подаци који се сматрају пословном та ј -
ном подлежи одобрењу савета општинског народног 
одбора надлежног за одобравање правила привред-
не организације. 

Приликом одобравања одредаба правила прив-
редне организације које се односе на пословну тајну 
односно приликом одобравања одлуке радничког са-
вета из става 2. овог члана, надлежни савет општин-
ског народног одбора водиће рачуна да се као по-
словна тајна обухвате документи и подаци који са 
становишта привредне организације и привреде 
уопште представљају пословну тајну, односно да 
се пословном тајном не проглашавају документи и 
подаци чије саопштавање неовлашћеном лицу не 
би било противно оправданим интересима привредне 
организације или -^привреде уопште или противно 
начелу јавности рада привредне организације. 

Члан 54в. 
Привредне организације уписане у регистар за 

вршење спољнотрговинских послова, предузећа која 
производе за одређене потребе Југословенов на-
родне армије, банке, предузећа из области веза, 
привредне организације за експлоатацију минерал-
них сировина — осим рудника угља, привредне 
организације за геолошка и рударска истраживања, 
привредне организације, за испитивање земљишта 
и грађевинског материјала, привредне организације 
графичке индустрије и издавачке делатности, про-
јектантске привредне организације и привредне 
организације за вршење административних и ин-
телектуалних услуга дужни су у својим прави-
лима или посебном одлуком радничког савета 
одредити који се документи и подаци сматрају 
пословном тајном у смислу члана 546. став 1. овог 
закона. 

По одредби става 1. овог члана дужни су по-
ступати и индустријске, грађевинске и саобраћајне 
привредне организације и рудници угља у којима 
вредност уложених средстава прелази износ од 
једне милијарде динара. 

Савезни државни секретаријата односно секре-
т а р и ј а т Савезног извршног већа и републички ор-
гани управе, у чију надлежност спадају делатности 
појединих грана односно области привреде, могу 
прописати да су и привредне организације оних де-
латности које нису наведене у ст. 1. и 2. овог члана 
дужне одредити који се документи и подаци сма-
трају пословном тајном у смислу члана 546. став 1. 
овог закона. 

По одредби става 1. овог члана могу поступати 
и остале привредне организације ако за то имају 
оправдани интерес. 

Члан 54г. 
ЈТривредна организација која по одредбама овог 

закона и прописа донетих на основу њега није 
дужна да одреди документе и податке који се сма-
трају пословном тајном, а у свом саставу има погон 
или пословну јединицу која врши коју од делат-
ности из члана 54в. став 1. овог закона, одредиће 
својим правилима или одлуком свог радничког 
савета документе и податке који се у том погону 
односно пословној јединици сматрају пословном 
тајном. 
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Члан 54д. 
Документи и подаци који се сматрају пословном 

тајном не смеју се никоме саопштава™ нити чинити 
доступним, ако овим законом није друкчије од-
ређено. 

Пословну тајну дужна су чувати сва лица за-
пошљена у привредној организацији и чланови 
њених органа управл>ања који нису запошљени у 
привредној организацији, који на било који начин 
сазнају за који од докумената или података који 
се сматрају пословном тајном. 

Дужност чувања пословне тајне траје и по 
престанку запошљења у привредној организацији 
као и по престанку чланства у органу управљања 
привредне организације чија је пословна тајна у 
питању. 

Повреда дужности чувања пословне тајне пред-
ставља тежу повреду радне дисциплине, за коју се 
правилима привредне организације односно правил-
ником о радним односима може предвидети и казна 
отпуштања из привредне организације у смислу 
Закона о радним односима („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 17/61). 

Члан 54ђ. 
Кад је то ради извршавања послова привредне 

организације неопходно, документе и податке који 
се сматрају пословном тајном по члану 54а. овог 
закона, може другим лицима саопштити само ди-
ректор привредне организације или лице овлашћено 
правилима привредне организације или посебном 
одлуком радничког савета, уз претходну писмену 
сагласност органа "који је својим прописом или актом 
одредио да се ови документи или подаци сматрају 
пословном тајном или их је као поверљиве саопштио 
привредној организацији, односно уз претходну 
писмену сагласност заинтересоване организације или 
лица, ако су у питању документи или подаци из 
понуда за конкурс или јавно надметање. 

У захтеву којим се тражи сагласност у смислу 
става 1. овог члана, мора се навести: који су до-
кументи или подаци у питању, коме ће се лицу 
они саопштити, које је лице овлашћено да то саоп-
штење изврши, као и разлози због којих је то 
саопштење неопходно. 

Члан 54е. 
Документе и податке који се сматрају пословном 

*ајном на основу правила привредне организације 
или посебне одлуке радничког савета, могу другим 
лицима саопштавати директор привредне организа-
ције или лица запошљена у привредној организа-
цији која су за то правилима или посебном одлуком 
радничког савета овлашћена. 

Правилима привредне организације или посеб-
ном одлуком радничког савета ближе се одређују 
случајеви кад се документи и подаци из става 1. 
овог члана могу саопштава™ другим лицима, лица 
запошљена у привредној организацији која их, 
е обзиром на радно место на коме раде, могу саоп-
штава™ и лица којима се они могу саопштава™. 

Члан 54ж. 
Привредне организације и одговорна лица у 

њима дужни су чувати, као поверљиве, документе 
и податке које сазнају у вршењу послова са другим 
привредним организацијама. 

Ако се такви документи и подаци сматрају по-
словном тајном у смислу члана 54а. или у смислу 
члана 546. овог закона, а и правилима односно од-
луком радничког савета привредне организације 
која их је сазнала предвиђени су као пословна 
тајна, неовлашћено саопштавање ових докумената 
или података представља повреду дужности чува-
ња пословне тајне. 

Ако секакви документи и подаци сматрају пос-
ловном тајном у смислу члана 546. овог закона само 

са становишта привредне организације која их саоп-
штава и која је на то указала приликом вршења 
послова са другом привредном организацијом, п о -
влашћено саопштавање ових докумената и података 
сматраће се елементом дела нелојалне утакмице. 

Члан 54з. 
Не сматра се повредом дужности чувања пос-

ловне тајне саопштавање докумената или података 
који се сматрају пословном тајном, ако се ти доку-
менти односно подаци саопштавају лицима, орга-
нима, установама и организацијама којима се ти 
документи и подаци могу или морају саопштавати 
на основу прописа или на основу овлашћења која 
произилазе из функције коју врше или положаја 
на коме се налазе. 

Повредом дужности чувања пословне тајне не 
сматра се ни саопштавање на седницама органа 
управљања привредне организације, докумената и 
података који се сматрају пословном тајном, ако је 
такво саопштење неопходно ради вршења послова 
управљања привредном организацијом. 

Лице које на седницама органа управљања при-
вредне организације саопштава такве податке ду-
жно је присутна лица упозорити да се ти документи 
и подаци сматрају пословном тајном, а присутна 
лица дужна су оно што су том приликом сазнала 
чувати као пословну тајну. 

Члан 54и. 
Правилима привредне организације или посеб-

ном одлуком радничког савета ближе се одређују, 
према условима пословања привредне организације, 
начин руковања документима и подацима који се 
сматрају пословном тајном и други елементи од 
интереса за привредну организацију ради чувања 
пословне тајне. 

Члан 54ј. 
Одредбе ове главе примењвдваће се и на преду-

зећа у изградњи. 
Послове које по одредбама ове глав<Гврши рад-

нички савет привредне организације, за предузећа 
у изградњи врши оснивач. 

Члан 54к. 
Одредбе ове главе сходно ће се примењивати 

и на установе и друге организације на које се при-
мењују прописи који важе за привредне организа-
ције. 

Послове које по одредбама ове главе врши рад-
нички савет привредне организације, врши у орга-
низацијама из става 1. овог члана највиши орган 
управљања организације. 

Послови који се по одредбама ове главе регу-
лишу правилима привредне организације, у орга-
низацијама из става 1. овог члана регулишу се ста-
тутом односно одговарајућим актом. 

Члан 54л. 
Изузетно од одредбе члана 17. Основног закона 

о изградњи инвестиционих објеката („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 45/61), инвестициону техничку до-
кументацију на основу које је изграђен инвестици-
они објекат, а која садржи документе и податке 
који су на основу члана 54а. овог закона прогла-
шени пословном тајном, могу друга заинтересован 
друштвена правна лица користити само уз претход-
ну писмену сагласност, дату на начин одређен у 
члану 54ђ. овог закона." 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
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714. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОПА О ИЗМЕНАМА ЗА-

КОНА О ДОПРИНОСУ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИИ 
РУДНОГ БЛАГА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феле-
ра тивне Народне Републике Југо-славије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона о доприносу за експлоатацију рудног блага, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 29. децембра 1962. године 
и на седници Бећа произвођача од 29. децембра 
1962. године. 

П.Р. бр 63 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамбол ић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ7" РУДНОГ БЛАГА 

Члан 1. 
У Закону о доприносу за експлоатацију рудног 

блага („Службени лист ФНРЈ' ' , бр. 9/61) у члану 3. 
речи: „Општег инвестиционог фонда" замењују се 
речју: „федерације". 

Члан 2. 
У члану 6. ст. 1. и 2. речи: „Општем инвестици-

оном фонду" замењују се речју: „федерацији". 

Члан 3. 
Овај закон ступа ка снагу даном објављиван^ 

у „Службене;! листу ФНРЈ", а примењив аћ е се од 
1. јануара 1Ѕ53. године. 

715. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ НА 
ВАНРЕДНЕ ПРИХОДЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ЗА 1963. ГОДИНУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ре тисне На^0 7не Републике Ј у г о с л в и ј е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о доприносу 
на ванредне приходе привредних организација за 
1963. годину, који је усвојила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од 29. децем-
бра 1962. године и на седници Већа произвођача од 
29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 70 
30. децембра 1 £'32. године 

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

Председник 
Савезне наос-дне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПРИНОСУ НА ВАНРЕДНЕ ПРИХОДЕ ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 1963. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Привредне организације које у 1963. години 

остваре ванредан приход утврђен применом одре-
даба Закона о доприносу на ванредне приходе 
привредних организација за 1962. годину („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 52/61, 30/62 и 53/62), плаћају до-
принос hsL ванредни приход и за 1963. годину. 

Члан 2. 
Привредне организације и установе које су по 

Закону о доприносу на ванредне приходе привред-
них организација за 1962. годину ослобођене од пла-
ћања доприноса на ванредни приход за ту годину, 
ослобађају се од плаћања доприноса на ванредни 
приход и за 1963. годину. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном објаЕљигања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 18<63. године. 

716. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗУМЕНИ ЗАКОНА 
О БУЏЕТИМА И ФИНАНСИРАЊУ САМОСТАЛ-

НИХ УСТАНОВА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Ре^уЗлике Ј у г о с л в и ј е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о измени 
Закона о буџетима и финансирању самосталних 
установа, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 29. децембра 
1&Ѕ2. године и на седници Већа произвођача од 29. 
децембра 19Ѕ2. године. 

П.Р . бр. ев 
30. децембра 19<52. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне наредне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О БУЏЕТИМА И ФИНАН-

СИРАЊУ САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА 

Члан 1. 
У Закону о 6v;ieTiiMa и Финансирању самостал-

них установа („Службени лист ФНРЈ", бр 52/59, 
23/61, 52/61 и 28/62) у члану 29. став 1. мења се и 
гласи: 

„Од прихода остварених из заједничких извора 
прихода (заједнички приходи) на територији народ-
не републике, народној републици, срезовима и оп-
штинама припада укупно 88%, а федерацији — 
12%." 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

У „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1963. године. 
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717. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ НА ВАНРЕД-
НЕ ПРИХОДЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА 1962. ГОДИНУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ратизне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о доприносу на ванредне при-
ходе привредних организација за 19*62. годину, који 
је усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 29. децембра 1962. године и на сед-
ници Већа произвођача од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 62 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИ-
НОСУ НА ВАНРЕДНЕ ПРИХОДЕ ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 1962. ГОДИНУ 

Члад 1. 
У Закону о доприносу на ванредне приходе при-

вредних организација за 1962. годину („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/61 и 30/62) у члану 2. став 4. по-
сле речи: „у рудницима угља" додају се речи: „и у 
предузећима за производњу резане грађе и плоча, 
предузећима за пиланску прераду дрвета, преду-
зећима за производњу фурнира и плоча и у пре-
дузећима за производњу намештаја и грађевинске 
столарије". 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 
„Изузетно од одредбе става 3. овог члана, под 

одређеним личним дохоцима радника у пољопри-
вреди подразумевају се лични дохоци радника обра-
чунати на основу просечних личних доходака оства-
рених у пољопривреди у протеклој години, увећани 
за 30%." 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, ре-
чи: „одредбе става 4." замењују се речима: „одредбе 
ст. 4. и 5.". 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

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

718. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА ПРИВРЕД-

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне" Републике Југославије и савез-
ним органима власти, проглашава се Закон о изме-
нама и допунама Закона о средствима привредних 
организација, који је- усвојила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од 29. децем-

бра 1962. године и на седници Већа произвођача од 
29. децембра 19*62. године. 

П.Р. бр. 68 
30. децембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

СТВИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У Закону о средствима привредних организација 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61 и 30/62) у члану 
47. став 2. на крају тачка се замењује зарезом и пос-
ле тога додаје текст: „осим шумског земљишта, тј 
земљишта под шумом или земљишта која се на ос-
нову Основног закона о шумама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/61) морају пошумити." 

Члан 2-
Члан 77- мења се и гласи: 
„Вредност ствари које чине обртна средства 

привредне организације утврђује се, и то: 
1) вредност набављених сировина и материјала 

и вредност набављене трговинске робе — у висини 
фактурне набавне вредности тих сировина и мате-
ријала Односно робе и трошкова допреме до скла-
дишта; 

2) вредност недовршених производа и нед свр-
шених услуга и вредност полупроизвода, • готових 
производа и довршених услуга — у висини вред-
ности утрошених сировина и материјала, износа 
накнаде за услуге других лица, одговарајућег износа 
амортизацијо и обавеза које привредна организаци-
ја извршава из укупног прихода пре утврђивања и 
расподеле дохотка, као и трошкова допреме недовр-
шених производа, полупроизвода и готових прои-
звода од места производње до складишта. У вред-
ност недовршених производа и недовршених услуга, 
као и вредност полупроизвода, готових производа и 
довршених услуга, урачунавају се и лични дохоци 
радника у износима обрачунатим по правилницима 
привредне организације. 

Изузетно од одредаба става 1. овог члана савез-
ни Државни секретаријат за послове финансија 
ноже прописати да се вредност набављених сиро-
вина и материјала и набављене робе, вредност не-
довршених производа, полупроизвода и готових про-
извода утврђује: 

1) у висини тржишне вредности, ако је она ма-
ti>a од вредности која би по тој одредби била утвр-
ђена; 

2) у износу који одговара прописаној или одре-
ђеној највишој цени, ако је тај износ мањи од из-
носа који би био утврђен по одредбама става 1. 
овог члана. 

Прописима донетим по ставу 2. овог члана, молеа 
се одредити да се вредност набављених сировина, 
материјала и робе, као и вредност недоЕршених 
производа, полупроизвода и готових производа, 
утврђује у висини тржишне вредности, нарочито 
кад је та вредност нижа од вредности која би била 
/тврђена по ставу 1. овог члана услед премене асо-
ртимана сировина и материјала који се користе у 
производњи, услед обустављања даљег рада на не-
цовршеним произввдима или полупроизводима, ус-
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Лед дужег стајања сировина и материјала, нед свр-
шених производа, полупроизводаг готових производа 
или робе на стоваришту и смањења њихове упот-
ребне вредности због тога или због оштећења, што 
мора бити доказано или учињено вероватним« 

Разлику између вредности залиха која би била 
утврђена по ставу 1- овог члана и вредности утвр-
ђене по прописима донетим на основу става 2. овог 
члана, привредна организација покрива на терет 
свог укупног прихода пре утврђивања дохотка.'4 

Члан 3. 
У члану 138 после става 3. додаје се нови став 

4, који гласи: 
„Ближе прописе о томе шта се сматра шумским 

земљиштем, у смислу овог закона, доноси Секрета-
ријат Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство, у споразуму са савезним Државним сек-
ретари ј атом за послове финансија. 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

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

719. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 
О РЕВ АЛ ОРИЗ АЦИ ЈИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Наводне Републике Ј у г о с л в и ј е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о допуни 
Закона о ревалоризацији основних средстава и сред-
става заједничке потрошње привредних организа-
ција, који је усвојила Савезна народна скупштина 
на седници Савезног већа од 29. децембра 1962. го-
дине и на седници Већа произвођача од 29. децем-
бра 1962. године. 

П.Р. бр. ©9 
80. децембра 19G2. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ ОСНО-
ВНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОТРОШЊЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА , 

Члан 1. 
У Закону о ревалоризацији основних средстава 

и средстава заједничке потрошње привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/62) у чла-
ну 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 2. овог члана, Саве-
зно извршно веће може за поједине привредне де-
латности прописати и рокове дуже од рокова пред-
виђених у том ставу." 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

ЈТ „Службеном листу ФНРЈ", 

720. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 

О ДОПРИНОСУ ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ре тивне Народне Републике Југс-славије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о допуни За-
кона о доприносу за стамбену изградњу, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 29. децембра 1962. године и на сед-
ници Већа произвођача од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 64 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА СТАМ-

БЕНУ ИЗГРАДЊУ 

Члан 1. 
У Закону о доприносу за стамбену изградњу 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 9/61 и 52/61) у члану 
7. став 2. после броја: „1962." додају се речи: „и 
1963.". 

Члан 2. 
Овај закон примењиваће се од 1. јануара 1963. 

године. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, допри-

нос за стамбену изградњу на личне дохотке оства-
рене у 1962. години плаћаће се по прописима који 
су важили у 1962. години и ако се исплата тих до-
ходака врши у 1963. години. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

721. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 

О ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПУТЕВЕ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративке Народне Републике Југо-славије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о допуни 
Закона о предузећима за путеве, који је усвојила 
Савезна народна скупштина на седници Савезног 
већа од 29. децембра 1962. године и на седници Већа 
произвођача од 29. Децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 48 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, €. р. 
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З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 

ПУТЕВЕ 

Члан 1. 
У Закону о предузећима за путеве („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 27/61) у члану 22. после става 2. 
Додаје се кови став 3, који гласи: 

„Прописом из става 2. овог члана Савезно извр-
шно веће може одредити да се износ од малопро-
дајне цене бензина и плинског уља не плаћа за 
бензин и плинско уље који се употребљавају за 
потребе народне одбране, као и за бензин и плин-
ско уље које привредне и друге организације упо-
требљавају за погон пловних објеката, шинских во-
зила и ваздухоплова." 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

722. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ИСКОРИШЋАВАЊУ ПО-

ЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^ е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о искоришћавању пољопривред-
ног земљишта, који је усвојила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од 29. децем-
бра 1962. године и на седници Већа произвођача од 
29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 49 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИСКО-
РИШЋАВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 
У Закону о искоришћавању пољопривредног 

земљишта („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59) назив 
закона мења се и гласи: „Основни закон о искори-
шћавању пољопривредног земљишта". 

Члан 2. 
У члану 44. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Основни план искоришћавања пољопри-

вредног земљишта на подручју хидромелиорацио-
ног система подноси се на одобрење општинском 
народном одбору, ако се хидром е л пор аци они систем 
простире на подручју једне општине, односно сре-
ском народном одбору ако се хидромелиорациони 
систем простире на подручјима двеју или више 
општина истог среза." 

У ставу 2. после речи: „плана" додају се речи: 
„општински народни одбор односно". 

Став 3. мења се и гласи; 

„(3) Ако општински народни одбор односно сре-
ски народни одбор ускрати давање одобрења, подно-
силац предлога може тражити да о предлогу за одо-
брење решава срески народни одбор односно репу* 
бличко извршно веће." 

Члан 3. 
У члану 63. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Решење по предлогу за арондацију доноси 

савет општинског народног одбора надлежан за по-
слове пољопривреде ако се арондира пољопривред-
но земљиште у потесу који је на подручју једне 
општине, односно среског народног одбора ако се 
арондира пољопривредно земљиште у потесу који 
је на Јтодручјима двеју или више општина једног 
среза." 

У ставу 3. после речи: „жалбу" додају се речи: 
„савету среског народног одбора надлежном за по-
слове пољопривреде односно". 

Члан 4. 
У члану 64. став 2. реч: „среза" замењује се ре-

чима: „општине односно среза". 
У ставу 3. реч: „среског" замењује се речју: „оп-

штинског" и на крају става додаје се текст: „— ако 
се арондира пољопривредно земљиште у потесу ко- ' 
ји је на подручју једне општине, односно савет сре-
ског народног одбора — ако се арондира пољопри-
вредно земљиште у потесу који је на подручју двеју 
или више општина једног среза.". 

У ставу 4. после речи: „савет" додају се речи: 
„општинског односно", а после речи: „подручје" до-
дају се речи: „општине односно". 

Члан 5. 
У члану 65. став 3. после речи: „жалба" додају 

се речи: „среском односно". 

Члан 6. 
После члана 68. додаје се нова глава са дваде-

сет и једним чланом, који гласе: 

„Уа. КОМАСАЦИЈА 

Члан 6'8а. 
Комасација пољопривредног земљишта може се 

вршити да би се стварањем већих и праЕилнијих 
земљишних парцела омогућила економична обрада 
пољопривредног земљишта и да би се створили по-
вољнији услови за развитак пољопривредних на-
сеља. 

Члан 686. 
Комасација пољопривредног земљишта може се 

вршити само: 
1) ако се прописима о арондацији не може извр-

шити уређивање и заокруживање земљишта пољо-
привредних организација, или 

2) ако се због постојећих поседовних односа или 
због велике распарчаности земљишних парцела 
не може организовати производња која обезбеђује 
друштвену рентабилност уложених средстава на 
подручјима где је одобрено извођење, где се изводе 
или су изведени мелиорациони радови из друштве-
них средстава. 

Члан 68в. 
(1) Комасација пољопривредног земљишта спро-

води се на одређеном комасационом подручју. 
(2) Комасационо подручје не може обухватити 

већу површину него што је неопходно за постизање 
сврхе ради које ое врши комасација (члан 686). 

Члан 68г. 
(1) Предмет комасације (комасациона маса) су 

сва пољопривредна земљишта на комасационом под-
ручју, осим земљишта подложних одроњавању. 
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(2) Прописом народне републике могу се одре-
дити и друга земљишта која се укључују у комаса-
циону масу или се искључују из ње, ако је то по-
требно да се постигне циљ комасације. 

Члан 68д. 
Комасација се одређује на захтев пољопривред-

не организације или органа управе надлежног за 
послове пољопривреде. 

Члан бвђ. 
(1) Решење о одређивању комасације, комаса-

ционог подручја и комасационе масе доноси оп-
штински народни одбор на заједничкој седници 
оба већа. 

(2) Против, решења из става 1. овог члана не 
може се водити управни спор. 

(3) Б л и ж е прописе о условима за доношење ре-
шења из става 1. овог члана доноси републичко из-
вршно веће. 

(4) Прописима из става 3. овог члана може се 
одредити да је за доношење решења из става 1. 
овог члана потребна сагласност републичког извр-
шног већа. 

Члан 68е. 
(1) Комасациони поступак спроводи комасациона 

комисија као посебан орган управе општинског на-
родног одбора. 

(2) Чланове комисије именује савет општинског 
народног одбора надлежан за пољопривреду. За 
председника комисије одређује се један од судија 
среског суда. 

(3) Комисија саставља списак земљишта која 
улазе у комасациону масу и елаборате процене и 
нове поделе, излаже ове елаборате на увид учесни-
цима и другим странкама у комасационом поступку, 
решава о њиховим приговорима и доноси решења о 
подели комасационе масе и другим питањима која 
треба решити у комасационом поступку. 

Члан 68ж. 
(1) У комасационом поступку решава се само о 

питањима у вези са груписањем и новом поделом 
земљишта која улазе у комасациона^ масу. 

(2) У комасациоиом поступку не решава се о 
приговорима и захтевима истакнутим у вези са сво-
јином и поседом земљишта које улази у комасаци-
ону масу, нити о приговорима или захтевима о слу-
жбеностима и другим теретима и ограничењима сво-
јине. 

(3) У погледу приговора из захтева из става 2. 
овог члана комасациона комисија упутиће заинте-
ресована лица на редован судски поступак. 

(4) Ако комасациона комисија у комасационом 
поступку утврди да сопственик пољопривредног 
земљишта обухваћеног комасационом масом има у 
својини или користи више пољопривредног земљи-
шта него што је законом дозвољено, обавестиће о 
томе општински орган управе надлежан за послове 
из области имовинских односа ради доношења од-
говарајућег решења. 

Члан 68з. 
Странке у комасационом поступку су сопстве-

ници земљишта у грађанској својини и корисници 
земљишта у друштвеној својини (учесници комаса-
ције) — која су обухваћена комасационом масом 
и ова друга лица која на тим земљиштима имају 
стварна права или на закону заснован правни ин-
терес. 

Члан 68и. 
(1) Ако овим законом није друкчије одређено, 

у комасационом поступку примењују се одредбе 
Закона о општем управном поступку. 

(2) У комасационом поступку нису допуштени 
повраћај у пређашње стање и обнављање поступка. 

(3) Против решења општинске комасационе ко-
мисије може се изјавити жалба среској комасаци-
оној комисији, чије чланове именује савет среског 
народног одбора надлежан за пољопривреду. 

(4) Против решења среске комасационе комиси-
је не може се водити управни спор. 

Члан 68ј. 
При укључивању земљишта у комасациону ма-

су. у погледу својине и 'других стварних права узи-
ма се постојеће стање у земљишним и другим књи-
гама, према важећим прописима, а у погледу дру-
гих података (о поседу, површини, култури и сл.) — 
фактичко стање. 

Члан 68к. 
(1) Сваки корисник пољопривредног земљишта 

у друштвеној својини и сопственик пољопривред-
ног земљишта у грађанској својини, ако је земљо-
радник добија, по правилу, из комасациоие масе 
одговарајуће земљиште исте културе и квалитета, 
а по могућству и једнаког положаја као и земљи-
ште које је унео у комасациону масу. 

(2) При расподели земљишта из комасациона 
масе водиће се рачуна да сваки учесник комасације 
добије што боље заокружено земљиште. 

(3) Ако учесник комасације добије из комасаци-
оне масе земљиште веће вредности него што је оно 
које је „унео у комасациону масу, платиће комасаци-
оној маси разлику између вредности тих-земљишта 
у новцу, а ако добије земљиште мање вредности — 
разлика у вредности исплатиће му се у новцу. 

Члан 68л. 
(1) Сопственику пољопривредног земљишта у 

грађанској својини који није земљорадник, комаса-
циона комисија може за земљиште које је он унео 
у комасациону масу дати у замену одговарајуће 
земљиште (члан 68к) или му дати накнаду у новцу. 

(2) Накнада у новцу за земљиште одређује се 
по одредбама овог закона којима се предвиђа нак-
нада за земљишта сопственик који није земљо-
радник припојена арондацијом. 

(3) Сопственику из става 1. овог члана који је 
у комасациону масу унео земљиште у површини 
већој од једног хектара, комасациона комисија ду-
жна је дати, на његов захтев, одговарајуће земљи-
ште у смислу члана 68к. најмање у површини од 
једно-г хектара, а ако је унео мање од једног хек-
тара, на његов захтев даће му се накнада у зем-
љишту. 

Члан 68љ. 
(1) Висина накнаде за земљиште, зграде, објекте 

и дугогодишње засаде одређује се сопственици^ по 
прописима који важе за одређивање накнаде у слу-
чају експропријацијо. 

(2) При утврђивању вредности земљишта узеће 
се у обзир само вредност земљишта е обзиром на 
његов квалитет. 

Члан 68м. 
(1) Ако се у поступку комасације која се врши 

ради изградње нове мреже путева и канала и оста-
лих јавних објеката које треба изградити на кома-
сационом подручју да би се омогућило потребно об-
ликовање земљишта, смањи укупна површина зем-
љишта односно вредност комасационе масе коју 
треба поделити учесницима, сваком учеснику кома-
сације доделиће се сразмерно мања површина зем-
љишта. 

(2) Ако се услед смањења мреже путева и ка -
нала и осталих јавних објеката повећа укупна по-
вршина земљишта у комасационој маси," вишак по-
стаје друштвена својина, а општински народни од-
бор одређује пољопривредну организацију којој ће 
се та ј вишак предати на коришћење. 
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(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примениће се 
и ако се у поступку комасације, услед више силе 
(промене речног тока, одношења, насртања и сл.) 
смањи односно повећа укупна површина комасаци-
оне масе. 

Члан 68<н. 
Службености, терети и ограничења у погледу 

својине који после поделе комасационе масе уче-
сницима више нису потребни, бришу се, а могу се 
одредити нове службености, терети и ограничења 
својине ако је то потребно е обзиром на нову ра-
споделу земљишта из комасационе масе. 

Члан 68њ. 
(1) Учесници комасације примају земљишта из 

комасационе масе у стварни посед и својину по 
правоснажности решења о расподели ове масе. 

. (2) Примопредају земљишта, зграда и других 
објеката из комасационе масе врши комасациона 
комисија. 

(3) Примопредаја пољопривредног земљишта 
врши се, по правилу, после скидања плодова. 

Члан 68о. 
Комасациона комисија може на основу узајам-

ног споразума учесника комасације извршити при-
мопредају земљишта, зграда и других објеката из 
к о м а с а ц и ј е масе и пре правоснажности решења о 
расподели комасационе масе. 

Члан 68п. 
(1) Трошкове комасације земљишта и трошкове 

инвестиционих улагања у вези са спровођењем ко-
масације, сносе учесници комасације сразмерно по-
вршини земљишта која су унета у комасациону 
масу. 

(2) Трошкове комасације земљишта и трошкове 
инвестиционих улагања у вези са спровођгњем ко-
масације, учесници-комасације могу, по свом избо-
ру, платити одговарајућим делом земљишта или 
новцем. 

(3) Вредност земљишта које се даје на име нак-
наде трошкова комасације, одређује се по пропи-
сима о експропријации земљишта. 

Члан 68р. 
У поступку комасације у свим радњама у вези 

са к о м а с а ц и ј е не плаћају се таксе. 
Члан 68с. 

Стручни надзор над геодетско-техничким радо-
вима у поступку комасације врши републички ор-
ган управе надлежан за послове геодетске службе." 

Члан 7. 
У наслову главе VII после речи: „Закуп" додају 

се речи: „и купопродаја". 

Члан 8. 
У члану 81. став 1. после речи: „закуп" додају 

се речи: „и продавати". 
У ставу 2. речи: „Земљиште узето у закуп" за-

мењују се речима: „Купљено земљиште и земљиште 
узето у закуп", после речи: „закупац" додају се ре-
чи: „односно сопственик", а после речи: „индивиду-
ални пољопривредни" додаје се реч: „произвођачи". 

Члан^9. 
У члану 82. став 1. после речи: „закуп" додају 

се речи: „и куповине". 
У ставу 2. после речи: „закуп" додају се речи: 

„или на продају". 
У ставу 3. после речи: „дати у закуп" додају се 

речи: „или продати", а после речи: „узети у закуп" 
додају се речи: „односно купити". 

У ставу 4. после речи: „дати у закуп" додају се 
речи: „или продати", а после речи: „земљиште У 
закуп" додају се речи: „односно продају". 

Члан 10. 
У члану 86. ст. 1. до 3. после речи: „закупу" 

додају се речи: „или купопродаји". 

Члан 11. 
-После члана 91. додају се два нова члана, који 

гласе: 
„Члан 91а. 

Упис у земљишне књиге пољопривредног зем-
љишта у грађанској својини продатог индивидуал-
ном пољопривредном произвођачу или другом гра-
ђанину не може се извршити без потврде општин-
ског народног одбора да је постунљено у смислу 
члана 82. овог закона. 

Члан 916. 
(1) Пољопривредна организација чије је прече 

право куповине пољопривредног земљишта у гра-
ђанској својини повређено, м оже судским путем за-
хтевати да се продаја поништи и да сопственик то 
земљиште њој прода под истим условима под који-
ма га је продао другоме. 

(2) Тужбу због повреде пречег права куповине 
пољопривредна организација може подићи у року 
од 30 дана од дана извршења уписа земљишта на 
име новог сопственик, односно од дана кад је са-
знала за тај упис, али најдоцније у року од једне 
године од дана извршеног уписа, а ако није извр-
шен упис на име новог сопствен ика — у року од 30 
дана од дана кад је сазнала за ту купопродају." 

Члан 12. 
У члану 97. после уводне реченице додаје се 

нова тачка 1. која гласи: 
„1) корисник пољопривредног земљишта у гра-

ђанској својини који при обради земљишна не при-
мењује прописани минимум агротехничких мера, 
поједине агротехничке мере или поједине агромели-
орационе мере (члан 4. ст. 1. до 3);". 

Досадашње тач. 1. до 5. постају тач. 2. до 6. 

Члан 13. 
Члан 100. брише се. 

Члан 14. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ." 

723. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ПРОМЕТУ ЗЕМЉИШТА И 

ЗГРАДА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног, и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о промету земљишта и зграда, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 29. децембра 1962. године 
и на седници Бећа произвођача од 29. децембра 
1962. године. 

П.Р. бр. 57 
30. децембра 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
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З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРО-

МЕТУ ЗЕМЉИШТА И ЗГРАДА 

| Члан 1. 
У Закону о изменама и допунама Закона о про-

мету земљишта и зграда („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/54, 19/55, 48/58 и 30/62), члан 8. став 2. мења се 
и гласи: 

„Савезно извршно веће може одредити да стра-
ни држављани могу стицати зграде и права на зем-
љишту и по другом основу и може одредити основе 
по којима страна правна лица могу стицати зграде 
и права на земљишту." 

Члан 2. 
После члана 23. додаје се нови члан 23а, који 

гласи: 
„Члан 23а. 

Ако сопственик пољопривредног земљишта у 
грађанској својини не може своје право својине да 
докаже изводом из земљишних или других јавних 
књига у које се уписује право својине на непокрет-
ностима или правоснажним решењем донетим на 
основу републичких прописа о узурпацијама зем-
љишта у друштвеној својини, он може такво зем-
љиште продати привредној организацији или се 
одрећи својине према члану 6-66. овог закона на ос-
нову потврде органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове имовинско-правних 

^ односа да је сопственик тог земљишта. 
Ради добијања потврде из става 1. овог члана 

сопственик земљишта дужан је доказати: 
1) да је својину на земљишту стекао по једном 

од правних основа по којима се стиче право својине 
на непокретној имовини; 

2) да су он и његови правни претходници у 
сталном поседу земљишта најмање од 6. априла 
1941. године; 

3) да се не води судски спор о својини на том 
земљишту. 

Лице које после продаје земљишта у смислу 
става 1. овог члана докаже своје право својине на 
предатом земљишту, не може захтевати његову пре-
дају у посед пре него што привредној организацији 
накнади вредност инвестиција извршених на том 
земљишту. 

Уговор и потврда из ст. 1. и 2 овог члана слу-
же као исправе за упи-с друштвене својине и права 
коришћења привредне организације у земљишне и 
друге јавне књиге у које се уписује право својине 
на непокретности." 

Члан 3. 
После члана 66а. додаје се нови члан 666, који 

гласи: 

„Члан "666. 
Грађани и грађанска правна лица могу се једно-

страном изјавом одрећи права својине на свом по-
љопривредом земљишту у корист друштвене зајед-
нице, ако на том земљишту нема терета, или ако на 
њему постоје само стварне службености. 

Изјава о одрицању од права својине из става 1. 
овог члана даје се органу управе општинског на^ 
родног одбора надлежном за послове имовинско -
правних односа, и то усмено на записник или ис-
правом овереном од надлежног органа. 

Одредбе члана 23а. овог закона о издавању по-
тврде о праву својине, о правима трећег лица и о 
упису друштвене својине и права коришћења при-
мењују се сходно и на одрицање од својине по од-
редби става 1. овог члана. 

За правне радње у поступку поводом преноса 
права својине по овом члану, не плаћа се такса." 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

724. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о банкама, који је усвојила Са-
везна народна скупштина на седници Савезног већа 
од 29. децембра 1962. године и на седници Већа про-
извођача од 29. децембра 196*2. године. 

П.Р. бр. 71 
30. децембра 1962, године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О БАНКАМА 

Члан 1. 
У Закону о банкама („Службени лист ФНРЈ", 

бр. 10/61 и 30/62) у члану 63. став 3. тачка 5. мења 
се и гласи: 

„5) решава о захтевима за кредите, сагласно ва-
жећим прописима, ако статутом банке решавање о 
захтевима за одређене кредите није стављено у де-
локруг кредитног одбора, или ако банка нема кре-
дитни одбор;". 

После тачке 5. додаје се нова тачка 5а, која 
гласи: 

,,5а) решава о поднетим приговорима против ре-
шења која доноси кредитни одбор, сагласно важе-
ћим пр о писим а;". 

Члан 2. 
Члан 66. мења се и гласи: 
„Статутом пословне банке може се одредити да 

управни одбор може из реда својих чланова иза-
брати извршни одбор. 

Статутом пословне банке може се одредити да 
управни одбор изабере један или више кредитних 
одбора, е тим да у сваки од тих одбора морају бити 
изабрани и чланови из реда чланова управног од-
бора. 

Статутом пословне банке одређују се састав и 
делокруг извршног одбора и кредитних одбора. 

Статутом пословне банке може се одредити да 
кредитни одбор банке решава о захтевима за одре-
ђене кредите, сагласно условима за давање кре-
дита и важећим прописима. 

Против решења које доноси кредитни одбор 
може се, у року од 15 дана од дана достављања ре-
шења, поднети приговор управном одбору пословне 
банке. 

Решење које управни одбор пословне банке 
доноси по приговору из става 5. овог члана има 
својство првостепеног решења* 
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Члан 3. 
После члана 173. додаје се нови члан 173а, који 

гласи: 
„До доношења статута пословне банке, управни 

одбор банке може својим решењем образовати кре-
дитне одборе и одредити њихов делокруг, сагласно 
одредбама овог закона." 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

725. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРЕДИТНИМ 
И ДРУГИМ БАНКАРСКИМ ПОСЛОВИМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења 
Федеративен е Народне Републике Ју гос лави је и 
савезним органима власти, проглашава се Закол 
о изменама и допунама Закона о кредитним и дру-
гим банкарским пословима, који је усвојила Са-
везна народна скупштина на седници Савезног већа 
од 29. децембра 19'52. године и на седници Већа 
произвођача од 29. децембра 1952. године. 

П.Р. бр. 61 
30. децембра 1Ф82. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

ДИТНИМ И ДРУГИМ БАНКАРСКИМ 
ПОСЛОВИМА 

Члан 1. 
У Закону о кредитним и другим банкарским по-

словима („Службени лист ФНРЈ", бр. 1Q/61) у члану 
15. став 1. речи: „Савезна народна скупштина" за-
мењују се речима: „Савезно извршно веће". 

У ставу 2. после речи: „скупштина народне ре-
публике" додају се речи: „односно орган који она 
овласти". 

Члан 2. 
У члану 27. после речи: „за улагања у" додају 

се речи: „основна и". 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном објавл>ивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

726. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ ПРЕВОЗА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА У 

ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и савез-

ним органима власти, проглашава се Основни закон 
о организацији превоза моторним возилима у друм-
ском саобраћају, који је усвојила Савезна Наредна 
скупштина на седници Савезног већа од 29. децем-
бра 1962. године и на седници Већа произвођача од 
29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 58 
30. децембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с, р. 

ОСНОВНИ ЗАКОН 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕВОЗА МОТОРНИМ 

ВОЗИЛИМА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Превоз лица и ствари моторним возилима у 

друмском саобраћају може се вршити као јавни 
превоз или као превоз за сопствене потребе. 

Јавни превоз, у смислу овог закона, је такав 
превоз лица и ствари који је под једнаким условима 
доступан свакоме и врши се на основу закљученог 
уговора о превозу између имаоца моторног возила 
и лица које користи превозне услуге. 

Јавни превоз врши се као трајна привредна 
делатност. 

Превоз за сопствене потребе, у смислу овог за-
кона, је превоз лица и ствари ради задовољавање 
сопствених потреба имаоца моторног возила. 

Члан 2. 
Јавни превоз врше предузећа којима је такав 

превоз основна делатност. 
Јавни превоз мог}' вршити и друге привредне 

организације као своју споредну делатност, ако за 
вршење те делатности оснују посебан погон који 
самостално врши сбрачунавање дохотка и реги-
струју га према важећим прописима. 

Народна република може прописати да јавни 
превоз на подручју једне или више суседних оп-
штина могу вршити и имаоци моторних возила за 
сопствене потребе, ако потребе јавног превоза на 
том подручју нису задовољили превозници из ст. 1. 
и 2. овог члана, или су се изузетно увећале потребе 
тог превоза у одређеним приликама (сезонски пре-
воз пољопривредних производа, превоз робе сезон-
ске потрошње, јавне манифестации е и др.), и одре-
дити услове под којима се такав превоз може вр-
шити. 

Члан 3. 
Јавни превоз може се вршити само моторним 

возилима која, поред услова утврђених прописима 
о безбедности саобраћаја, испуњавају и техничко-
експлоатационе - услове утврђене . републичким 
прописима. 

Секретаријат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе може прописати посебне техничко-
експлоатационе услове за вршење јавног превоза на 
територији двеју или више народних република и 
у међународном друмском саобраћају. 

Члан 4. 
Аутобус и теретно моторно возило којима се 

врши превоз морају имати посебну превозну испра-
ву (путни налог), која треба да садржи нарочито: 
ознаку возила којим се врши превоз, податке о томе 
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шта се и за кога превози, податке о посади возила 
и кретању возила за време превоза. 

Ближе прописе о превозној исправи за моторна 
возила Југословенско народне армије донеће Др-
жавни секретаријат за послове народне одбране, за 
возила Народне милиције — савезни Државни се-
кретаријат за унутрашње послове, а за остала 
возила — Секретаријат Савезног извршног већа за 
саобраћај и везе. 

Члан 5. 
Привредне организације које врше јавни превоз 

у линијском друмском саобраћају дужне су своје 
редове вожње међусобно ускладити, а у границама 
могућности — и са редовима вожње железничко^ 
поморског, речног и ваздушног саобраћаја, ради 
обезбеђења континуираног превоза. 

Члан 6. 
Свака привредна организација која врши јавни 

превоз (превозник) дужна је донети посебан пра-
вилник којим ће утврдити број чланова посаде мо-
торних возила за вршење појединих врста јавног 
превоза и прописати начинон услове вршења посло-
ва на радним местима чланова посаде моторних 
возила. 

Народна република може донети прописе о на-
чину и условима вршења послова чланова посаде 
и прописати службена одела за њих. 

Члан 7. 
Надзор над извршењем одредаба овог закона и 

прописа донетих на основу њега, врше органи упра-
ве надлежни за послове инспекције друмског сао-
браћаја, на начин одређен законом. 

II. ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

Члан 8. 
Јавни превоз може се вршити као превоз у 

линијском друмском саобраћају и као превоз у сло-
бодном друмском саобраћају. 

1. Јавни превоз у линијском друмском саобраћају 

Члан 9. 
Јавни превоз у линијском друмском саобраћају 

је превоз који се Ерши на одређеним релацијама, 
по унапред утврђеном реду вох^ње, и за који се 
цена и . други услови превоза унапред утврђују 
тарифом. 

Члан 10. 
Ред вожње и тарифу утврђује превозник. 
Ред вожње садржи релације на којима се врши 

јавни превоз у линијском друмском саобраћају, број 
и врсту линије, редослед станица и стајалишта и 
њихову удаљеност од почетне станице, време пола-
ска и доласка за сваку станицу, раздобље у коме се 
одржава линија и рок важења реда вожње. 

Тарифа садржи цене и друге услове превоза, 
као и све податке потребне за израчунавање цена 
превоза и накнада за споредне услуге превозника. 

Ред вожње и тарифа морају бити објављени на 
уобичајени начин, најмање на 15 дана пре дана 
ступања на снагу. 

Члан 11. 
Редови вожње за превоз путника у линијском 

друмском саобраћају морају бити међусобно ускла-
ђени тако да, према расположивим превозним ка-
пацитетима, одговарају потребама путника у линиј-
ском друмском саобраћају на одређеном подручју. 

Редове вожње из става 1. овог члана усклађују 
превозници преко привредне коморе подручја на 
коме се врши превоз. 

Приликом усклађивања редова вожње превоз-
ници су дужни водити рачуна о захтевима и пред-
лозима заинтересованих политичкотериторијалних 
јединица. 

Савезна привредна комора прописаће начин и 
поступак за усклађивање редова вожње. 

Члан 12. 
Ако се превозници не споразумеју у погледу 

усклађивања редова вожње, одлуку о спорним ства-
рима донеће посебна арбитражна комисија, која се 
састоји од три члана. 

Једног члана арбитражне комисије именује ре-
публичка односно Савезна привредна комора, а дру-
гог — републички односно савезни орган управе 
надлежан за послове саобраћаја, према томе да ли 
је у питању усклађивање редова вожње за превоз 
на територији једне народне републике или на те-
риторијана двеју или више народних република и 
у међу народном друмском саобраћају. Трећег члана 
комисије бирају именовани чланови комисије. 

Одлука арбитражне комисије коначна је. 

Члан 13. 
Превоз у линијском друмском саобраћају пре-

возник може отпочети тек пошто ред вожње реги-
струје код општинског, среског, републичког, или 
савезног органа управе надлежног за послове сао-
браћаја, зависно од подручја односно територије на 
коме се превоз врши. 

Ред вожње за превоз путника региструје се на 
основу потврде привредне коморе односно одлуке 
арбитражне комисије да је извршено усклађивање 
редова вожње. 

Ближе прописе о регистрацији редова вожње 
донеће Секретаријат Савезног извршног већа за 
саобраћај и везе. 

Члан 14. 
Превозник се мора придржавати утврђеног и 

објављеног реда вожње и не може га укинути пре 
истека рока важења. 

Ред вожње може се мењати тек кад се по про-
писаном поступку изврши усклађивање (члан 11) и 
измена регистрације (члан 13). 

Члан 15. 
Превозник је дужан примити на превоз свако 

лице или ствар у границама расположивих места 
(седишта) у возилу односно корисне носивости во-
зила, ако лице или ствар испуњавају услове за 
превоз предвиђене тарифом и ако према важећим 
прописима нису искључени из превоза. 

Члан 16. 
Укрцавање и искрцавање путника врши се на 

станицама и стајалиштима. 

Члан 17. 
Станица може бити организована као предузеће 

или као погон предузећа. 
Станица може имати пумпне станице за снабде-

вање моторних возила горивом и мазивом, сервисне 
радионице, продавнице резервних делова, угости-
телите објекте, гараже и друге објекте у вези са 
својим пословањем. 

Члан 18. 
Услугама станице и стајалишта имају права ко-

ристити се сви превозници под једнаким условима. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, услу-

гама станице организоване као погон који је осно-
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вао један превозник за своје потребе, могу се 
користитр! други превозници само уз претходно одо-
брење превозника који је основао та ј погон, и под 
условима које он одреди. 

Члан 19. 
Све станице и стајалишта морају бити означени 

на начин одређен прописима народне републике. 

2. Јавни превоз у слободном друмском саобраћају 

Члан 20. 
Јавни превоз у слободном друмском саобраћају 

је превоз за који се релација, цена превоза, висина 
накнаде за споредне услуге извршене за потребе 
лица и ствари који се превозе, и други услови 
превоза, утврђују уговором између превозника и 
корисника превоза. 

3. Посебне одредбе о јавном превозу у међународно^! 
друмском саобраћају 

Члан 21. 
Јавни превоз у међународном друмском саобра-

ћа ју могу вршити превозници који, поред услова 
предвиђених овим законом и прописима донетим на 
основу њега, испуњавају и услове предвиђене про-
писима о промету робе и услуга са иностранством, 
као и услове предвиђене међународним конвенци-
јама и другим међународним актима ко ји се односе 
на вршење превоза у међународном друмском сао-
браћају. 

Члан 22. 
Инострани превозник може на територији Ј у -

гославије вршити превоз путника у међународном 
линијском друмском саобраћају само на основу по-
себне дозволе, ако међународном конвенцијом или 
другим међу народним актом није одређено да такав 
превоз може вршити и без дозволе. 

Б л и ж е прописе о условима и поступку за Р1зда-
вање дозволе из става 1. овог члана донеће Секре-
таријат Савезног извршног већа за саобраћај и везе. 

Секретаријат Савезног извршног већа за саобра-
ћа ј и везе може одредити да је дозвола из става 1. 
овог члана потребна иностраним превозницима и за 
вршење других врста јавног превоза лица и ства-
ри у међународном друмском саобраћају на терито-
рији Југославије, и одредити услове и поступак за 
издавање те дозволе. 

Члан 23. 
Инострани превозници не' могу вршити јавни 

превоз у унутрашњем друмском саобраћају. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, ино-

страни превозници који врше превоз путника у 
међународно^ линијском друмском саобраћају на 
територији Југославије, могу на тим линијама вр-
шити и превоз путника у унутрашњем друмском 
саобраћају, ако је то предвиђено међу народ ном 
конвенцијом или другим међународним актом. 

III. ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

Члан 24. 
Превоз за сопствене потребе могу вршити има-

оци моторних возила, и то: 
1) привредне организације, државни органи, 

установе и друга друштвена правна лица, као и 
грађанска правна лица: 

а) ако превозе лица ко ја су код њих у радном 
односу, као и друга лица у вези са вршењем по-
слова из свог делокруга; 

б) ако превозе ствари ради задоволувања сво-
јих потреба. 

Као превоз ствари који врше привредне орга-
низације у циљу задоволувања својих потреба 
сматра се и превоз ствари које су оне произвеле, 
прерадиле или поправиле, купиле или продале, дале 
или узеле под закуп, или примиле на у складиштење 
— ако је ускладиштење њихова делатност; 

2) грађани — кад возило користе за сопствене 
потребе. 

Ако привредна организација, државни орган, 
установа или друго друштвоно правно лице врши 
превоз из става 1. тачка 1. моторним возилом узе-
тим под закуп, сматраће се да врши превоз за 
сопствене потребе. 

Члан 25. 
Као превоз за сопствене потребе у смислу 

члана 24. овог закона сматра се и превоз лица соп-
ственим моторним возилом или моторним возилом 
узетим под закуп, који врше: 

1) хотелска предузећа и одмаралишта — ако 
врше превоз својих гостију; 

2) здравствене установе — ако врше превоз 
болесника; 

3) туристичке привредне организације и уста-
нове — ако на основу посебног уговора врше превоз 
група туриста, без успутног примања путника; 

4) предузећа за аеродромско услуге и друге при-
вредне организације или установе којима је пове-
рено искоришћавање ваздухопловног пристаништа 
— ако врше превоз путника и њихових пратилаца 
од пословница у граду до аеродрома, и обратно. 

Члан 26. 
На превоз за сопствене потребе у међународном 

друмском саобраћају сходно се примењују одредбе 
чл. 21. и 22. овог закона. 

IV. ИНСПЕКЦИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 

Члан 27. 
Послове инспекције друмског саобраћаја из над-

лежности федерације врши Секретаријат Савезног 
извршног већа за саобраћај и везе. 

Прописима народне републике односно народ-
них одбора утврђују се органи управе који врше 
послове инспекције друмског саобраћаја из надле-
жности народних република односно народних 
одбора, њихова организација, делокруг и овла-
шћења. 

Члан 28. 
Секретаријат Савезног извршног већа За сао-

браћај и везе: 
1) стара се о правилном вршењу и унапредив ању 

службе инспекције друмског саобраћаја на терито-
рији Југосл авије; 

2) стара се о спровођењу међународних уговора 
у вези са превозом у друмском саобраћају. 

Члан 29. 
Секретаријат Савезног извршног већа за сао-

браћај и ' везе има право републички!1! органима 
управе надлежним за послове инспекције друмског 
саобраћаја издавати стручна упутства за примену 
савезних прописа у вршењу инспекцијских по-
слова. 

Упутства из става 1. овог члана издата у по-
гледу примене савезних прописа који се односе на 
вршење превоза на територији двеју или више 
народних република и у међународном друмском 
саобраћају, обавезна су за све органе управе над-
лежне за послове инспекције друмског саобраћаја. 
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Члан 30. 
Секретаријат Савезног извршног већа за сао- • 

браћај и везе може тражити од републичког органа 
управе надлежног за послове инспекције друмског 
саобраћаја извештај о вршењу послова инспекције 
друмског саобраћаја на територији народне репу-
блике, а непосредно од осталих органа управе 
надлежних за послове инспекције друмског саобра-
ћаја само, ако се односе на вршење превоза у 
неђународном друмском саобраћају. 

Члан 31. 
Ако орган управе народног одбора надлежан 

за послове инспекције друмског саобраћаја не из-
врши неки од послова из своје надлежности у 
вези са применом савезних прописа који се односе 
на вршење превоза у друмском саобраћају, а не из-
врши га ни републички орган управе надлежан за 
послове инспекције друмског саобраћаја, или ако 
тај орган не изврши неки од таквих послова из 
своје надлежности, тај посао може извршити Се-
кретаријат Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе. 

Члан 32. 
Орган управе надлежан за послове инспекције 

друмског саобраћаја врши послове из своје надле-
жности на основу и у оквиру закона и прописа до-
нетих на основу закона. 

У име органа управе надлежног за послове 
инспекције друмског саобраћаја, послове инспек-
ције непосредно врше за то овлашћена лица (ин-
спектори друмског саобраћаја). 

Члан 33. 
Инспектор друмског саобраћаја врши послове 

инспекције друмског саобраћаја самостално и до-
носи решења у оквиру овлашћења и дужности 
одређених законом. 

У вршењу послова инспекције друмског сао-
браћаја инспектор друмског саобраћаја овлашћен 
је прегледати моторна возила, аутобуске станице, 
уговоре, превозне и друге исправе, као и другу до-
кументацију која омогућује увид у пословање при-
вредне организације, установе, друштвене и дру-
ге организације и појединаца у погледу изврша-
вања одредаба закона и прописа донетих на основу 
закона. 

У вршењу послова инспекције инспектор друм-
ског саобраћаја може саслушава™ одговорна лица 
и сведоке, а по потреби, користити стручне уста-
нове и поједине стручњаке, као и предузимати дру-
ге мере и радње за које је овлашћен посебним про-
писима. 

Члан 34. 
Кад инспектор друмског саобраћаја утврди да 

одредбе закона и прописа донетих на основу за-
кона нису примењене или нису правилно приме-
њене, наредиће писменим решењем имаоцу мотор-
ног возила односно одговорном члану прсаде 
моторног возила да у одређеном року утврђену не-
правилност отклони. 

Ако утврђена неправилност у одређеном року 
не буде отклоњена, инспектор је овлашћен да до-
несе решење о привременој забрани: 

1) вршења јавног превоза — ако се врши про-
тивно одредбама члана 2. овог закона; 

2) вршења јавног превоза путника у линијском 
друмском саобраћају — ако ред вожње није реги-
строван (члан 13); 

3) вршења превоза у међународном друмском 
саобраћају — ако нису испуњени услови из чл. 21. 
до 23. и члана 26. овог закона; 

4) коришћења моторног возила — ако оно не 
испуњава прописане техничко-експлоатационе 
услове за односну врсту јавног превоза (члан 3); 

5) вршења послова на радном месту члана по-
саде моторног возила — ако се лице које врши те 
послове не придржава одредаба правилника из 
члана 6. овог закона. 

Члан 35. 
Инспектор друмског саобраћаја дужан је о на-

ђеном стању и предузетој мери одмах писмено из-
вестити орган управе надлежан за послове инспек-
ције друмског саобраћаја у седишту односно пре-
бивалишту имаоца моторног возила. 

У случајевима из чл. 33. и 34. овог закона, ин-
спектор друмског саобраћаја дужан је о нађеном 
стању и предузетој мери одмах писмено известити 
раднички савет привредне организације односно 
одговарајући орган управљања других ималаца 
моторних возила. 

Ако инспектор друмског саобраћаја приликом 
вршења службе нађе да прописи о безбедности сао-
браћаја или други прописи који се односе на мо-
торно возило нису уопште или нису правилно при-
мењени, дужан је о томе одмах известити орган 
управе у чију надлежност спада вршење надзора 
над извршењем тих прописа. 

Члан 36. 
Сви имаоци моторних возила дужни су инспек-

торима друмског саобраћаја омогућити вршење ин-
спекције, давати потребна обавештења и стављати 
на увид потребну техничку и другу документацију. 

Одредба става 1. овог члана, не односи се на 
моторна возила Југословенско народне армије и 
Народне милиције. 

Члан 37. 
Инспектор друмског саобраћаја издаје наређе-

ња писменим решењем. 
Против решења инспектора може се, у року 

од осам дана од дана доставе решења, поднети при-
говор органу управе надлежном за послове инспек-
ције друмског саобраћаја чији је инспектор донео 
решење, које овај орган може потврдити, изменити 
или поништити. 

Приговор из става 1. овог члана одлаже извр-
шење решења. 

Инспектор друмског саобраћаја може у реше-
њу одредити да приговор не одлаже извршење ре-
шења, ако то захтева хитност мера одређених у 
решењу. 

Члан 38. 
Против решења инспектора друмског саобра-

ћаја народне републике или народног одбора, до-
нетог на основу савезног прописа који се односи на 
превоз у међурепубличком или међународном друм-
ском саобраћају, може се у року од осам дана од 
дана доставе решења поднети приговор републич-
ком органу управе надлежном за послове инспек-
ције друмског саобраћаја. 

Против решења које по ставу 1. овог члана до-
носи републички орган управе надлежан за посло-
ве инспекције друмског саобраћаја може се изја-
вити жалба Секретаријату Савезног извршног већа 
за саобраћај и везе. 

Члан 39. 
Ако инспектор друмског саобраћаја у вршењу 

инспекције нађе да је учињен прекршај, привредни 
преступ или кривично дело, дужан је без одлагања 
поднети захтев на покретање административно-
казненог поступка односно поднети пријаву јавном 
тужиоцу надлежном за покретање поступка због 
привредног преступа односно кривичног дела. 
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Орган коме је поднет захтев за покретање ад-
министративно-казненог поступка односно пријава 
за покретање поступка због привредног преступа 
или кривичног дела, дужан је о исходу поступка 
обавестити орган управе надлежан за послове ин-
спекције друмског саобраћаја чији је инспектор 
поднео захтев односно пријаву. 

Против решења о прекршају донетог по зах-
теву инспектора за покретање административно-
казненог поступка, жалбу може изјавити и орган 
управе надлежан за послове инспекције друмског 
саобраћаја чији .је инспектор поднео захтев. 

Члан 40. 
На поступак инспектора друмског саобраћаја и 

органа управе надлежног за послове инспекције 
друмског саобраћаја примењују се одредбе Закона 
о општем управном поступку, ако законом није 
друкчије одређено. 

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 
Новчаном казном од 50.000 до 5,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација или друго правно лице: 

1) ако врши јавни превоз противно одредбама 
члана 2. овог закона; 

2) ако не донесе тарифу за јавни превоз у ли-
нијском друмском саобраћају (члан 10. став 1), или 
ако тај превоз не врши по унапред утврђеној та-
рифи (члан 9); 

3) ако изврши јавни превоз путника у линиј-
ском друмском саобраћају пре регистрације реда 
вожње (чланЈЗ); 

4) ако укине или промени ред вожње, противно 
одредбама члана 14. овог закона; 

,5) ако своје услуге у станици не пружа под 
једнаким условима свим превозницима (члан 18. 
став 1); 

6) ако врши јавни превоз у међународном друм-
ском саобраћају, а не испуњава прописане услове 
за вршење тог превоза (члан 21). 

За коју од радњи из става 1. овог члана казни-
ће се и одговорно лице у привредној организацији 
или другом правном лицу новчаном казном од 
5.000 до 50.000 динара. 

Новчаном казном из става 1. овог члана каз-
ниће се за привредни преступ и страно правно лице 
ако изврши превоз путника или ствари на терито-
рији Југославије, а за такво вршење превоза нема 
дозволу односно такво вршење превоза није пред-
виђено међународним споразумом (чл. 22. и 23). 

Члан 42. 
Новчаном казном од 30.000 до 300.000 динара 

казниће се за прекршај привредна организација 
или друго правно лице: 

1) ако за јавни превоз користи моторна возила 
која не испуњавају прописане техничко-експлоата-
ционе услове (члан 3); 

2) ако изврши јавни превоз моторним возилом 
Које нема прописану превозну исправу (члан 4); 

3) ако не означи на прописан начин станицу 
или стајалиште које користи при вршењу превоза 
у линијском друмском саобраћају (члан 19); 

4) ако у својству превозника: 
а) не донесе правилник о утврђивању броја 

дланова посаде моторних возила и о начину и усло-
вима вршења послова на њиховим радним местима, 
или се не придржава одредаба тог правилника при 
вршењу превоза (члан 6); 

б) не придржава се утврђеног реда вожње 
(члан 9); 

в) не објави тарифу и ред вожње за јавни пре-
воз у линијском друмском саобраћају на уобича-
јени начин (члан 10. став 4); 

г) не региструје ред вожње за превоз путника 
у линијском друмском саобраћају (члан 13); 

д) не прими на превоз лице или ствари у гра-
ницама расположивих места (седишта) у возилу 
односно корисне носивости возила, иако лице или 
ствар испуњава услове предвиђене тарифом и пре-
ма важећим прописима нису искључени из превоза 
(члан 15); 

ђ) врши укрцавање или искрцавање путника 
ван станица или стајалишта у линијском друмском 
саобраћају (члан 16). 

За коју од радњи из става 1. овог члана казни-
ће се одговорно лице у привредној организацији 
или другом правном лицу новчаном казном од 2.000 
до 20.000 динара. 

Члан 43. 
Новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара 

казниће се за прекршај привредна оргацизација 
или друго правно лице: 

1) ако не поступи по наређењу инспектора из-
датог на основу члана 34. став 1. овог закона; 

2) ако онемогући или омета вршење послова из 
делокруга службе инспекције друмског саобраћаја 
(члан 36). 

За коју од радњи из става 1. овог члана каз-
ниће се и одговорно лице у* привредној организа-
цији или другом правном лицу новчаном казном 
од 5.000 до 20.000 динара. 

Члан 44. 
Новчаном казном до 300.000 динара казниће се 

за прекршај грађанин: 
1) ако изврши јавни превоз противно одредбама 

овог закона; 
2) ако онемогући или омета вршење послова из 

делокруга службе инспекције друмског саобраћаја 
(члан 36). 

Члан 45. 
Наплаћена новчана казна за привредне пре-

ступе и прекршаје по овом закону су средства по-
литичкотериторијалних јединица, која се користе 
за финансирање одржавања, реконструкције и из-
градње јавних путева у смислу чл. 26. и 28. Закона 
о предузећима за путеве („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/61). 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 
Превозници из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона 

дужни су своје пословање саобразити одредбама 
овог закона у року од шест месеци од дана ступа-
ња на снагу овог закона. 

Члан 47. 
Све дозволе за вршење јавног превоза издате 

на основу досадашњих прописа привредним орга-
низацијама чија основна делатност није вршење 
таквог превоза, престају да Баже по истеку шест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Привредне организације из става 1. овог члана 
могу наставити вршење јавног превоза и по исте-
ку шест месеци од дана ступања на снагу овог за-
кона, ако пре тога вршење јавног превоза органи-
зују као погон, који самостално врши обрачунавањв 
дохотка и региструју га према важећим прописима. 

Члан 48. 
Све дозволе за вршење јавног превоза издате 

на основу досадашњих прописа грађанима престају 
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да Баже по истеку једне године од дана ступања 
на снагу овог закона. 

Прописима народне републике може се пред-
видети у којим случајевима и под којим условима 
грађани могу вршити јавни превоз и по истеку рока 
из става 1. овог члана. 

Члан 49. 
. Превоз моторним и другим возилима у линиј-

ском саобраћају на подручју града односно места 
или између града и места на подручју његове бли-
же околине (јавни градски саобраћај), аутобуски 
превоз лица и ствари, као и давање у најам пут-
ничких аутомобила без Возача, појединцима за соп-
ствене потребе, уређује се прописима општинског 
народног одбора, а у градовима подељеним на оп-
штине — прописима среског народног одбора. 

Члан 50. 
Превоз запрежним возилима у друмском сао-

браћају уређује се посебним прописима народне 
републике. 

Члан 51. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

727. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИИ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ратиене Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о експропријации, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Саве-
зног већа од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 50 
30. децембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ 

Члан 1. 
У Закону о експропријации („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 12/57) у члану 35. став 1. мења се и 
гласи: 

„Накнада за потпуну експропријации ју пољопри-
вредног земљишта одређује се у висини троструког 
до десетоструког износа ј едногодишна катастар-
ског прихода са тог земљишта, а највише до износа 
тржишне цене таквог земљишта." 

Члан 2. 
Одредба члана 1. овог закона примегаиваће се 

и у случајевима у којима до дана ступања на снагу 

овог закона није донето правоснажно решење ко-
мисије за утврђивање накнаде. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

728. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-

КОНА О ЈАВНОМ ТУЖИОШТВУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона о јавном тужиоштву, који је усвојила Саве-
зна народна скупштина на седници Савезног већа 
од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 59 
30. децембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ТУЖИОШТВУ 

Члан 1. 
У Закону о јавном тужиоштву („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 51/54, 15/57 и 52/61) у члану 19. став 2. 
на крају прве реченице после речи: „испит" ставља 
се тачка, а речи: „и три године праксе на правним 
пословима" бришу се. 

Став 3. мења се и гласи: 
„За јавне тужиоце и њихове заменике у репу-

б личком и покрај ниском јавном тужилаштву могу 
се поставити лица која су провела десет година на 
раду на правним пословима или на друштвено-по-
литичком раду, а за заменике савезног јавног тужи-
оца лица ноја су провела дванаест година на раду 
на правним пословима или на друштвено-прлитич-
ком раду. Време које су ова лица провела на раду 
на правним пословима или на друштвено-политич-
ном раду рачуна се без обзира кад су завршила 
правни факултет." 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ." 

729. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА НАСЛЕЂА И 

ПОРЕЗУ НА ПОКЛОНЕ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
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органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о порезу на наслеђа и порезу 
на поклоне, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 29. децембра 
1962. године и на седници Већа произвођача од 29. 
децембра 1Ѕ62. године. 

П.Р. бр 56 
"30. децембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне наредне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

ЗУ НА НАСЛЕЂА И ПОРЕЗУ НА ПОКЛОНЕ 

Члан 1. 
У Закону о порезу на наслеђа и порезу на по-

клоне („Службени лист ФНРЈ", бр. Г9/55) после 
члана 5. додаје се нови члан 5а, који гласи: 

„Члан 5а. 

Југословенски држављанин плаћа порез на на-
слеђа односно порез на поклоне ако наследи одно-
сно прими на поклон пољопривредно земљиште на 
територији Југославије. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, порез 
на наслеђа и порез на поклоне не плаћају наслед-
ници и поклонопримци који су у односу на остави-
оца односно поклонодавца наследници првог наслед-
ног реда, као и наследници односно поклоноприм-
ци другог наследног реда који су са оставиоцем од-
носно поклонодавцем до његове смрти живели од-
носно живе у заједничком домаћинову, — ако се 
и једни и други наследници односно поклоноприм-
ци баве пољопривредом као главним занимањем." 

Члан 2. 
У члану 13. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Одредба става 1. тачка 1. овог члана не односи 

се на случајеве кад је предмет наслеђа или поклона 
пољопривредно земљиште." 

Члан 3. 
У члану 14. после става 1. додаје се нови став 

2, који гласи: 
. „Одредба става 1. тачка 1. овог члана не односи 

се на случајеве кад је предмет поклона пољопри-
вредно земљиште." 

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

Члан 4. 
У члану 15.'после става 2. додаје се нови став 

3, који гласи: 
„Одредба става 2. тачка 5. овог члана примењује 

се и кад је предмет наслеђа или поклона пољопри-
вредно земљиште." 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 5. 
Члан 21. мења се и гласи: 
„Порез на наслеђа и порез на поклоне плаћају, 

и то: 

стриц, ујак, 
потомци тетка и њихови 
браће и потомци првог 
сестара наследног реда, св^ 

првог на- потомци бр: ће остали 
следног и сестара дру-

реда гог наследног 
реда 

ДО по стопи од °/о 
100.000 5 6 8 10 
200.000 6 7 9 11 
300.000 7 8 10 12 
400.000 8 9 11 13 
500.000 9 10 12 14 
600.000 10 11 13 15 
700.000 11 12 14 16 
800.000 12 13 15 17 

1,000.000 14 15 1,7 19 
1,200.000 15 16 18 20 
1,500.000 16Г 17 19 21 
2,000.000 18 19 21 23 
3.000.000 21 22 24 26 
4,000.000 24 25 27 29 
5.ооо.ооо 27 28 30 32 
ивеко 

5,000.000 30 35 40 50.' 

Члан 6. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објава 

љиеању у „Службеном листу ФНРЈ", 

730. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О АДМИНИСТРАЦИОНИМ 

ТАКСАМА 
На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о административним таксама, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 29, децембра 1962. год(ине 
и на седници Већа произвођача од 29. децембра 
1962. године. 

П.Р. бр. 67 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине. 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У Закону о административним таксама („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 28/59 и 23/61) у члану 51. 
став 1. после заграде ставља се тачка, а текст по-
сле ње брише се. 

Члан 2. 
После члана 51. додаје се нови члан 51а, који 

гласи: 
„Заводе се таксе на следећа оруђа за производ-

њу и предмете у грађанској својини: 
1) тракторе, 
2) тракторске приколице, 
3) тракторска прикључна оруђа, % 

на вредност потомци и 
наслеђа преци, бра-

или поклона ДРУГ» 
у динарима ©раћа и 

сестре 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 



Страна 918 — Број 53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Понедељак, 31. децембар 1962. 

4) булдожера, 
5) комбајне, 
6) багере, 
7) вршалице, 
8) култиваторе, 
9) расипаче вештачког ђубрива на механичку 

вучу или машински погон, 
10) тешке плугове, 
11) млинове на машински (моторни) погон, 
12) стругаре на машински погон, 
13) вуновлачаре на машински погон, 
14) круњаче на машински погон, 
15) радионице сточне хране, 
16) сушаре зидане од тврдог материјала, 
17) казане за печење ракије, 
18) хибридну лозу, 
19) воденице на рекама и потоцима, 
20) коње (мушка и женска грла), 
21) волове и биволе. 
Народне републике прописаће висину такса из 

става 1. овог члана и остале одредбе за извршење 
овог члана. Тим прописима таксе могу бити одре-
ђене у истој висини за целу територију народне ре-
публике или различито за поједине рејоне. 

За поједина оруђа за производњу и предмете 
из става 1. овог члана које власници употребљавају 
за вршење услуга другим лицима, народне репу-
блике могу прописати и допунске таксе. 

Народне републике могу својим прописима осло-
бодити таксене обвезнике у појединим рејонима од 
плаћања такса на: воденице, сушаре, казане за пе-
чење ракије, коње, волове и биволе." 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

у wСлужбеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1963. године. 

731. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ ОСИГУРАЊУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о пензијском осигурању, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 29. децембра 1962. године и на сед-
ници Већа произвођача од 29. децембра 1962. го-
дине. 

П.Р. бр. 51 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПЕНЗИЈСКОМ ОСИГУРАЊУ 
Члан 1. 

У Закону о пензијском осигурању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61 и 
22/62) у члану 14. став 2. мења се и гласи: 

„(2) Југословенски држављани који су по одо-
брењу надлежног органа ступили у радни однос у 
иностранству, кад то није предвиђено међународни** 
уговорима, обавезно се осигуравају по одредбама 
овог закона, ако Југославија са земљом у којој су 
запошљени није закључила уговор о социјалном 
осигурању по коме им се време таквог запошљења 
рачуна у пензијски стаж за југословенско социјал-
но осигурање. Ови осигураници дужни су сами под-
нети пријаву ради осигурања надлежном заводу за 
социјално осигурање и редовно уплаћивати допри-
нос за своје пензијско осигурање, а права из тог 
осигурања могу користити ако су сви доспели до-
приноси уредно уплаћени." 

Члан 2. 
После члана 14. додаје се нови члан 14а, који 

гласи: 
„(1) Скупштина Југословенско заједнице соци-

јалног осигурања, у сагласности са Секретари]атом 
Савезног извршног већа за рад, може прописати да 
Југословени који живе у иностранству, без обзира 
да ли су у иностранству у радном односу или врше 
самосталну делатност, могу уплатом одређених из-
носа у фондове пензијског осигурања обезбедити 
за себе и чланове својих породица одговарајућу пен-
зију, која ће им се и с п л а ћ и в а н по повратку у Ју-
гослав^ у. 

(2) Прописом из става 1. овог члана одређују се: 
услови за остваривање права на пензију, висина 
пензије, висина и начин уплаћивања одговарајући* 
износа и услови за коришћење пензије обезбеђене 
у омислу става 1. овог члана." 

Члан 3. 
•У члану 47. после става 2. додају се два нова 

става, који гласе: 
„(3) Југословенски држављани у радном односу 

у иностранству који су за то запошљење добили 
одобрење од надлежног органа у смислу члана 14. 
став 2. овог закона, могу уплатити одговарајући 
допринос за пензијско осигурање и за године про-
ведене на раду у иностранству пре добивеног одо-
брења, ради рачунања тих година у радни стаж за 
стицање и одређивање пензије по овом закону. 
Скупштина Југословенов заједнице социјалног оси-
гурања, у сагласности са Секретару атом Савезног 
извршног већа за рад, прописаће начин разврста-
вања у осигураничке разреде ради одређивања пра-
ва и обавеза из пензијског осигурања, стопу допри-
носа по којој се врши уплаћивање за протекле го-
дине рада у иностранству и начин уплаћивања, бли-
же одредбе о рачунању тих година у радни стаж за 
стицање и одређивање пензије, као и поступак и 
надлежности у спровођењу тог осигурања. 

(4) Права из става 3. овог члана могу користити 
и југословенски држављани који су се вратили У 
Југославију и накнадно добили одобрење за ззпо-
шљење у иностранству, као и исељеници-повратни-
ци из става 1. овог члана који не испуњавају услове 
из ст. 1. и 2. овог члана а желе да им се виеме про-
ведено у иностранству рачуна у радни стаж." 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

732. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗА-

КОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
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органима власти, проглашава се Закон о допунама 
Закона о здравственом осигурању, који је усвојила 
Савезна народна скупштина на седници Савезног 
већа од 29. децембра 1952. године и на седници Већа 
произвођача од 29. децембра 19'62. године. 

П.Р. бр. 53 
80. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНО!^ 

ОСИГУРАЊУ 

Члан 1. 
У Закону о з д р а в с т в е н а осигурању („Службени 

Лист ФНРЈ", бр. 22/62) после члана 129. додају се 
три нова члана, који гласе: 

„Члан 12&а. 
(1) Кад се утврди да постоје чињенице из члана 

63. став 1. тач. 2. и 4. овог закона, организација од-
носно комунални завод за социјално осигурање ко-
ји врши исплату накнаде личног дохотка обуставља 
исплату те накнаде. 

(2) Сматраће се да у смислу члана 53. став 1* 
тач. 2. и 4. овог закона постоји намерно спречавање 
оздрављења односно оспособљавања за рад или бав-
љење привредном делатношћу "кад се утврди да 
осигураник коме је лекар појединац 'одобрио боло-
вање у циљу лечења, ради на другом месту или код 
куће — за другог или истог исплатиоца личног до-
хотка, или да ради на свом или на туђем пољопри-
вреди ом имању, или кад се утврди да другим по-
ступцима који су у супротности са упутствима ле-
кара отежава своје оздрављење и оспособљавање 
за рад. 

(3) Обустава исплате накнаде личног дохотка у 
случајевима из ст, 1. и 2. овог члана врши се на 
основу сазнања чињеница утврђених од службеног 
лица које организација односно комунални завод 
за социјално осигурање овласти за вршење контро-
ле коришћења боловања, или на основу мишљења 
лекара појединца који је дао оцену о радној способ-
ности осигураник а. 

Члан 1296. 
(1) Контролу коришћења боловања врше орга-

низација и комунални завод за социјално осигу-
рање. 

(2) Организација врши контролу коришћења бо-
ловања за време за које она исплаћује накнаду 
личног дохотка на терет средстава уступљених ор-
ганизацији (члан 126. став 3). Организација се може 
споразумем са надлежним комуналним заводом за 
социјално осигурање да завод уместо ње врши ту 
контролу. 

(3) Комунални завод за социјално осигурање 
врши контролу коришћења боловања у случајевима 
односно за време за које он исплаћује накнаду лич-
ног дохотка. Завод има право да ту контролу врши 
и за време кад накнаду литчног дохотка исплаћује 
организација, без обзира што је таква контрола ор-
ганизована и од стране организације. 

Член 129в. 
(1) Кад службено лице у вршењу контроле 

(члан 129а. став 3) утврди коју од чињеница из чла-
на 53. став 1. тач. 2. и 4. односно члана Ш а . став 2. 

овог закона, издаје наредбу за обуставу исплате 
накнаде личног дохотка. Наредба је извршна. 

(2) Наредбу из става 1. овог члана службено ли-
це издаје писмено, у два примерка, од којих један 
уручује осигуранику, а један организацији односно 
комуналном заводу за социјално осигурање као ис-
платиоцу накнаде личног дохотка — са својим из-
вештајем. Ако је наредбу издало службено лице 
комуналног завода за социјално осигурање, о изда-
тој наредби обавештава и организацију и кад она 
није иоплатилац накнаде личног дохотка, ради 
евентуалног предузиман^ одговарајућих мера. 

(3) Осигураник коме је наредбом обустављена 
исплата накнаде личног дохотка може у року од 
три дана од дана уручења наредбе захтевати да ор-
ганизација односно комунални завод за социјално 
осигурање расправи ствар решењем сходно члану 
122. овог закона, које се доноси по прибављеном 
мишљењу лекара појединца који је дао оцену о 
радној способности осигураника. Службено лице ко-
је је издало наредбу дужно је такав захтев, ако је 
поднет приликом издавања наредбе, спровести орга-
низацији односно комуналном заводу заједно са из-
вештајем о издавању наредбе. 

(4) О успостављању исплате накнаде личног 
дохотка обу стављене по ставу 1. овог члана, решава 
организација односно комунални завод за социјално 
осигурање на захтев осигураник, ако лекар поје-
динац који осигураника лечи оцени да је престало 
штетно дејство околности због којих је исплата нак-
наде била обустављена." 

Члан 2. 
У члану 142. додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Овлашћује се Државни секретаријат за по-

слове народне одбране да донесе прописе којима ће 
се за војне осигуранике и чланове њихових поро-
дица одредити случајеви у којима ће они сносити 
трошкове из члана 34. овог закона, услови и висина 
учешћа у сношењу тих трошкова и начин наплате 
тих трошкова, и одредити износи накнада и помоћи 
из чл. 74, 81. и 83. овог закона, као и да пропише 
образац исправе и начин њеног издавања и упо-
требе и Друге обрасце из члана 104. овог закона у 
вези са коришћењем права из здравственог осигу-
рања." 

Испред става 1. ставља се ознака: „(1)". 
* 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ." 

733. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-

КОНА О РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и савез-
ним органима власти, проглашава се Закон о изме-
нама Закона о ратним војним инвалидима, који ј« 
усвојила Савезна народна скупштина на седница 
Савезног већа од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 45 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
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З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА ЗЛ ЧОИ А О РАТНИМ ВОДНИМ 
ИМС 1 ЛИД И МА 

Члан 1. 
У Закону о ратним В О Ј Н И М инвалидима („Слу-

жбени лист ФНРЈ" бр. 33 57, 44/18, 42 59, 48/59, 10/61, 
52/61 и 12/62) у члану 22. став 1. износ: „К.000" за -
мењује се износом „12.000". 

Члан 2. 
У члану 23. став 2. у тачки 1. износ: „15.500" за-

мењује се износом „16.900". у тачки 2 ичнос ,,10 ООО" 
замењује се износом „10.500" и у тачки 3. износ 
„14.500" замењује се износом „15.000". 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном Објављивање 

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

734. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУ-

НИ ЗАКОНА О ИНВАЛИДСКО!*! ОСИГУРАЊУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративпе Народне Републике Ју гос лави је и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о измени и 
допуни Закона о инвалидском осигурању, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 29. децембра 1962. године и на сед-
ници Већа произвођача од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 52 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИНВАЛИД-

СКОМ ОСИГУРАЊУ 

Члан 1. 
У Закону о инвалидском осигурању („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59) у члану 16. став 2. 
мења се и гласи: 

„(2) Југословенски држављани који су по одо-
брењу надлежног органа ступили у радни однос у 
иностранству, кад то није предвиђено међународи*©« 
уговорила, обавезно се осигуравају по одредбама 
овог закона, ако Југославија са земљом у којој су 
запошљени није закључила уговор о социјалном 
осигурању по коме им се време таквог запошљења 
рачуна у пензијски стаж за југословенско социјал-
но осигурање. Ови осигураници дужни су сами 
поднети пријаву ради осигурања надлежном заводу 
за социјално осигурање и редовно уплаћивати до-
принос за своје инвалидско осигурање, а права из 
тог осигурања могу користити ако су сви доспели 
доприноси уредно уплаћени." 

Члан 2. 
У члану 38. после става 3. додаје се нови став 

који- гласи: 

„(4) Југословенски држављани који користе по-
годности из члана 47. ст. 3, и 4. Закона о пензијском 
осигурану („Службени лист ФНРЈ" , бр. 51/57, 44/58, 
27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) дужни су да за го-
дине проведене на раду у иностранству за које 
уплаћују допринос за пензијско осигурање, уплате 
и допринос за инвалидско осигурање по овом за -
кону." 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

735. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА 
О ПОМОЋИ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦА ЧИЈИ СУ 
ХРАНИОЦИ НА ОБАВЕЗНОЈ ВОЈНОЈ СЛУЖБИ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о измени З а -
кона о помоћи члановима породица чији су храни-
оци на обавезној војној служби, који је усвојила 
Савезна народна скупштина на седници Савезног 
већа од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 46 
30. децембра 196-2. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 

О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПОМОЋИ ЧЛАНОВИМА 
ПОРОДИЦА ЧИЈИ СУ ХРАНИОЦИ НА ОБАВЕЗ-

НОЈ ВОЈНОЈ ВЕЖБИ 

Члан 1. 
У Закону о помоћи члановима породица чији су 

храниоци на обавезној војној служби („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 17/59, 48/59, 10/61 и 52/61) у члану 
И. став 1. износ: „10.000" замењује се износом 
„10.500". 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу даном об јављиван^ 

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

736. 

У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ЛУТРИЈИ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о ос?1Јлагла друштвеног и политичког уређења Фе-
дер а тисне Народне Републике Ју гос лави је и савез-
ним органима власти, проглашава се Закон о допуни 
Закона о Југословенско] лутрији, који је усвојила 
Савезна народна скупштина на седници Савезног 

Понедељак, 31. децембар 1962, 
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већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године. 

П.Р. бр. 60 
30. децембра 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ЛУТРИЈИ 

Члан 1. 
У Закону о Југосл ов епској лутрији („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 22/62) после члана 29. додао« 
нови члан 29а, који гласи:-

„Средства која Југословенска лутрија обрачу-
нава на име обавеза према друштвеној заједници 
на основу одредаба овог закона* издвајају се на по-
себан рачун код Народне банке. 

Средства из става 1. овог члана користиће се за 
финансирање потреба централних одбора друштве-
них организација из члана 26. овог закона. 

Расподелу средстава из става 1. овог члана врши 
Савезно извршно веће односно орган кога оно овла-
сти." 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а пр имено-
ваће се од 1. јануара 1963. године. 

737. 

На основу члана 16. тачка 6. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
р а л е н е Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ САВЕЗНОГ ДРУШТВЕНОГ ПЛАНА ЗА 

1962. ГОДИНУ 
1. У Савезном друштвеном плану за 1962. годину 

одредбе под 2 и 3 тачке 12. главе XIV замењују се 
новом одредбом под 2, која гласи: 

„2) федерацији — за покриће дефицита Општег 
инвестиционог фонда и савезног буџета у 1962. го-
дини — до износа од 214 милијарди динара." 

2. Ближе прописе за примену ове одлуке доно-
си, по потреби, Савезно извршно веће. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 89 
30. децембра 1962. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа .произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, p. др Младен Ивековић, с. р. 

738. 
На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Са-
везног већа од 29. децембра 1962. године и на 
седници Већа произвођача од 29. децембра 1962. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРДИ УРЕДАБА САВЕЗНОГ 

ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

Потврђују се уредбе које је Савезно извршно 
веће донело на основу овлашћења из тачке II Од-
луке о потврди уредаба Савезног извршног већа 
и о даљем раду на припреми закона о привредном 
систему, и то: 

1. Уредба о изменама и допунама Уредбе о по-
резу на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 
30/62), 

2. Уредба о измени и допуни Уредбе о порезу 
на промет непокретности и права („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 42/62), 

3. Уредба о измени и допуни Уредбе о порезу 
на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 42/62), и 

4. Уредба о изменама Уредбе о промету жита-
рица и прерађевина од житарица на велико („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 44/62). 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 71 

SO. децембра 1962. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник * Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. p. др Младен Ивековић, с. р. 

739. 
На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 

РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. Из средстава привредних резерви федерације 
која се образују сходно тачки 4. главе XVI Савезног 
друштвеног плана за 1962. годину, додељује се саве-
зном буџету за 1962. годину износ од 1.000 милиона 
динара ради давања помоћи Народној Републици 
Македонији за отклањање штете проузроковане по-
плавом. 

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

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 80 

30. децембра 1962. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине. 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. р др Младен Ивековић, с. р. 
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740. 
На основу члана Зв. став 1. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНО!*! ОДЛАГАЊУ ПРИМЕНЕ ОД-
РЕДАБА ЧЛ. 22, 23. И 24. ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА 

1. Примена одредаба чл. 22, 23. и 24. Закона о 
изменама и допунама Закона о јавним службени-
цима („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/62) одлаже 
се до доношења и ступања на снагу новог закона 
о пензијском осигурању. Одлагање примене ових 
одредаба односи се и на службенике за које је до-
нето решење о престанку службе због испуњења 
услова за личну пензију, али који до дана ступа-
ња на снагу ове одлуке још нису разрешени од 
дужности. 

Одредба става 1. ове одлуке примењиваће се 
и на службенике који су разрешени од дужности, 
сагласно члану 24. Закона, ако поднесу захтев да 
се врате у службу и ако надлежном заводу за со-
цијално осигурање поднесу захтев да се решење 
о одређивању пензије укине. По поднетом захтеву 
надлежни завод за социјално осигурање укинуће 
решење о одређивању пензије, а после доношења 
овога решења укинуће надлежни орган решење 
о престанку службе донето на основу члана 22. 
Закона. 

Службеницима из става 4 2. ове одлуке плата 
тече од дана поновног ступања на дужност. 

До доношења и ступања на снагу новог закона 
о пензијском осигурању, примењиваће се у погле-
ду престанка службе, кад службеник оствари пра-
во на старосну пензију, одредбе чл. 131, 133, 134, 
137. и 138. Закона о јавним службеницима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 
53/60, 52/61 и 31/62) које су биле на снази до 31. 
јула 1962. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван 
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 
СНС/А/95 

30. децембра 19(62. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. p. др Младен Ивековић, с. р. 

741, 
На основу члана 38. став 1. Уставног закона е 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О СРЕДСТВИМА ЗА ДАВАЊЕ НАКНАДЕ САО-
БРАЋАЈНИМ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЗА ПОВЛАСТИЦЕ У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

У 1963. ГОДИНИ 
1. Средства за давање накнаде саобраћајним 

привредним организацијама за повластице- у пут-
ничком саобраћају (накнада) у 1963. години обезбе-
ђују сви иоплатиоци личних доходака, пензија и 

и н в а л и д н и х пр ин адл ежи ости и приватни посло-
давци. 

Накнада се обрачунава и плаћа на свако при-^ 
мање на које се обрачунава и плаћа допринос б у - ' 
џетима из личног дохотка, као и на износ пензија 
и инвалидоких принадлежности. 

Изузетно од одредбе става 2. ове тачке, у осно-
вицу за обрачунавање накнаде не улазе лична при-
мања из привременог радног односа лица запошље-
них у пољопривредним организацијама. 

2. Накнада се обрачунава применом 'стопе од 
1,5% на основицу коју чине бруто износи личних 
доходака, пензије и и н в а л и д н и х принадлежности, 
а уплаћује се на посебан рачун код банке у роко-
вима и на начин који су предвиђени за уплаћивање 
доприноса буџетима из личног дохотка. 

Ако се редовни доприноси из личног дохотка 
плаћају према паушалним основицама, као основица 
за обрачунавање накнаде служе те паушалне осно-
вице, а ако се редовни доприноси из личног дохотка 
плаћају у паушалним износима, основицу за обра-
чунава«^ накнаде чини нето примање (тачка 1. 
став 2) увећано за паушалне износе редовних до-
приноса из личног дохотка. 

3. Накнада се плаћа из средстава из којих се 
исплаћују примања из тачке 1. став 2 ове одлуке. 

4. Привредне организације железничко^ помор-
ског, речног, ваздушног и друмског саобраћаја 
оствариваће накнаду на начин и под условима које 
пропише савезни Државни секретаријат за послове 
финансија, у сагласности са Секретаријатом Саве-
зног извршног већа за саобраћај и везе. 

5. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија, у сагласности са Секретари]атом Саве- -
зног извршног већа за саобраћај и везе, прописаће 
услове под којима лица слободних професија која 
су по досадашњим прописима имала право на по-
властицу у путничком саобраћају за коришћење го-
дишњег одмора, могу задржати то право. 

Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 
послове финансија да, по потреби, донесе прописе 
за примену ове одлуке. 

6. На личне дохотке, пензије и инвалидске при-
пад лежности остварене у 1962. години, а које се 
исплаћују у 1963. години, обрачун аћ е се накнада 
за повластице у путничком саобраћају по стопи која 
је важила за 1962. годину. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се од 1. јануара 1963. године. 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) ИО 

30. децембра 1962. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. p. др Младен Ивековић, с. р. 

742. 
На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Ју гос лави је и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТОПА ДОПРИНОСА ЗА СО-
ЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, ДОДАТАК НА ДЕЦУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА У 1963. ГОДИНИ 
1. Највиша граница до које се укупно моту од-

редити стопе основних доприноса за све гране со-
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цијалног осигурања, заједно са редовним доприно-
сом за додатак на децу и доприносом за запошља-
вање радника, у смислу члана 88. став 1. Закона 
о организацији и финансирању социјалног осигу-
рања („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), утврђује 
се за 1963. годину на 22% од бруто износа личних 
доходака радника. 

2. Највиша граница до које се може одредити 
стопа доприноса за додатак на децу у оквиру гра-
ничне стопе из тачке 1. ове одлуке, у смислу члана 
202. став 2. Закона о организацији и финансирању 
социјалног осигурања, утврђује се за 1963. годину 
на Ѕ°/о од бруто износа личних доходака радника. 

3. Стопа доприноса за запошљавање радника, у 
оквиру граничне стопе из тачке 1. ове одлуке, у 
смислу члана 7. Закона о служби запошљавања 
радника („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/60), утвр-
ђује се за 1963. годину на 0,5% од бруто износа 
личних доходака радника. 

4. Поред доприноса који се обрачунавају по 
стопама .одређеним у оквиру највише стопе од 22% 
из тачке 1. ове одлуке, исплати оци личних дохода-
ка дужни су да у 1963. години посебно обрачунавају 
и уплаћују још и део основних доприноса по до-
пунској стопи основних доприноса од 2,5% на уку-
пан бруто износ личних доходака, као приход фон-
дова републичке заједнице социјалног осигурања 
радника. Овај део основних доприноса исплатилац 
личних доходака плаћа из средстава намењених за 
личне дохотке. 

5. Ближе прописе за примену ове одлуке до-
неће савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија у сагласности са Секретариј атом Савезног 
извршног већа за рад, по прибављене^ мишљењу 
Савезног завода за социјално осигурање. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина. 
СНС (A) 111 

29. децембра 1962. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. p. др Младен Ивековић, с. р. 

743. 

111ГТ$енову члана Зв. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти. 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962 године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТОПАМА ДОПРИНО-
СА ИЗ ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци о стопама доприноса из дохотка 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 8/61, 44/61, 52/61 и 30/62) у тачки 2. под 1. после 
речи: „коксаре" ставља се зарез и додају речи: 
„рудници осталих обојених метала," после 1?ечи: 
„рудници неметала," додају речи: „речна бродогра-
дилишта," а после речи: „привредне организације 
за производњу резане грађе (пилане)" ставља се за-
рез и додају речи: „предузећа за производњу фур-
нира и дрвених п.тточа". 

У тачки 5а. после броја „1961." додају се бро-
јеви: „1962. и 1963.". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1962. године. 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 104 

30. децембра 1962. године-
Београд 

Председник 
Савезну народне скупштине. 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. p. др Младен Ивековић, с. р. 

744. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југос лави је и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КАМАТНИМ СТОПА-

МА НА ФОНДОВЕ У ПРИВРЕДИ 

1. У Одлуци о каматним стопама на фондове у 
привреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 
52/61 и 30/62) у тачки 3. став 3. речи: „путева као и 
на вредност изграђених површина аеродрома." за-
мењују се речима: „путева, на вредност изграђених 
површина аеродрома^ као и на вредност железнич-
к а пруга, тунела и галерија који чине основна 
средства железничких транепортних предузећа.". 

2. У тачки 4а. речи: „1961. и 1962." замењују се 
речима: „1961, 1962. и 1963,". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1963. године. 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 97 

30. децембра 1962. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. p. ДР Младен Ивековић, с. р. 

745. 

На основу члана 38- став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Ју гос лави је и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1962. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕД-
НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СУ ОБАВЕЗНЕ ПЛА-
ЋАТИ ДОПРИНОС ЗА ЕКСИЛОАТАЦИЈУ РУДНОГ 

БЛАГА И О ОДРЕЂИВАЊУ СТОПА ТОГ 
ДОПРИНОСА 

1. У Одлуци о одређивању привредних органи-
зација које су обавезне плаћати допринос за експло-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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атацију рудног блага и о одређивању стопа тог 
доприноса („Службени лист ФНРЈ' ' , бр. 9/61 и 23/61) 
после тачке 2. додаје се нова тачка 2а, која гласи: 

„2а. Изузетно од одредбе тачке 1. ове одлуке, 
Рудник олова и цинка Прсбиштнп и Рудници и то-
пионице олова и цинка Звечани не плаћају у 1962. 
години руднички допринос-" 

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

Савезна народна скупштина 

СНС/А/112 
30. децембра 1962. године 

Београд 

Преде ед 
Савезне народ:-- лтине, 

Петар Стамко.,...*, с- р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, е. p. др Младен Ивековић, с. р. 

746. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југос лавине и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 29. децембра 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 29. децембра 1902. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УВО-

ЂЕЊУ ПОСЕБНОГ ДОДАТКА НА ПЕНЗИЈЕ 
У 1962. ГОДИНИ 

1. У Одлуци о увођењу посебног додатка на 
пензије у 1962. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61 и 22/62) у наслову одлуке и у тачки 1. став 1. 
речи: „у 1962. години" бришу'се. 

У истој тачки став 3. брише се. 
2. Тачка 2. мења се и гласи: 
„2. Износи пензија (личних, породичних и и/ч-

валидских) са посебним додатком, обрачунати по 
тачки 1. ове одлуке, повећавају се за 400 динара." 

3. У тачки 3. додаје се нови став 2, који гласи: 
.,Изузетно од тачке 2. ове одлуке, уживаоцима 

пензије из става 1. ове тачке, осим оних којима 
пензија припада из осигурања на основу уговора, 
износ пензије не повећава се за 400 динара." 

4. У тачки 4. износ: „26.000" замењује се изно-
сом: ,.26.400". 

5. У тачки 5. после речи: .,посебног додатка" до-
дају се речи: .„и повећања од 400 динара", а речи: 
„за свако календарско тромесечје у току првог ме-
сеца односно тромесечја" замењују се речима: „ме-
сечно унапред заједно са исплатом пензије". 

6. У тачки 6. после речи: „Посебан додатак" до-
дају се речи: „и повећање од 400 динара". 

7. Тачка ?. мења се и гласи: 
„7. До доношења нових прописа о пензијском 

систему, у просечни месечни износ примања према 
коме се осигураник разврстава у осигуранички раз-
ред ради одређивања пензијског основа, узимаће се 
лични дохоци највише до износа од 140.000 динара. 

Повећање од 400 динара месечно у личним до-
хоцима оствареним од 1. октобра 1962. године не ра-

чуна сз у просечан месечни износ примања према 
коме се осигураник ра гзретгва у оси;урзплчки раз-
ред ради одређивања пензијског основа." 

8. Осигураницима који су право на пензију 
остварили у 1&С2. години, а по прописима који су 
важили до дана ступања па снагу све одлуке у про-
сечни месечни износ примоња при утврђивању пен-
зијског основа нису им могли бити урачуна!и и 
лични дохоци остварени у Г3>52. години, пензија ће 
се на њихов захтев поново одредити по одредбама 
Закона о пензијском осигурању, ако за њих по-
вољније да им се у просечни месечни износ прима-
ња урачунају и лични дохоци остварени у 1962. 
години. Нови износ пензије припада од првог дана 
наредног месеца по подношењу захтева. 

Одредба става 1. ове тачке важи и за осигура-
н и м који су захтев за пензију поднели до дана 
ступања на снагу ове одлуке, а решење о пензији 
није донето. 

9. Одредбе ове одлуке о повећању за 400 динара 
(тач. 2, 3, 4, 5 и 6) примењиваће се од 1. октобра 
1962. године, а остале одредбе од 1. јануара 1963. 
године. 

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

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 75 
30. децембра 1902. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Пашко Ромац, е. p. др Младен Ивековић, с. р. 

747. 

На оонову члана 49. Уредбе о књиговодству 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/55), у вези са чл. 11, 23. и 46. Закона о дру-
штвеном књиговодству („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 39/62), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА ЗА 1962. ГОДИНУ 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Привредне организације, установе и друге са-

м о у п р а в е организације које утврђују и расно де-
љу ју укупан приход и доходак на начин на који са 
утврђује и расподелио укупан приход и доходак 
привредних организација (у даљем тексту: привред-
не организације) дужне су, у смислу одредаба ове 
уредбе и других савезних прописа, закључити своје 
пословне књиге према стању на дан 31. децембра 
1962. године и саставити за»вршни рачун за ту го-
дину. 

Члан 2. 
Завршним рачуном исказује се стање средстава 

којима привредна орханизација управља и стање 
извора тих средстава на дан 31. децембра 1962. го-
дине. 
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Завршним рачуном коначно се утврђују укупан 
приход и доходак и расподелу је доходак привред-
не организације према прописима који важе за 
1962. годину. 

Члан 3. 
Станке средстава и стање извора тих средстава 

на дан 31. децембра 1962. године, утврђују се по-
писом (инвентарисањем). 

Члан 4. 
Завршни рачун привредне брганизације обу-

хвата: 
1) биланс;^ 
2) обрачун укупног прихода и дохотка и распо-

делу дохотка; 
3) прилоге који објашњавају поједине позиције 

биланса и обрачун укупног прихода и дохотка и 
расподелу дохотка; 

4) извештај о пословању; 
5) записник са седнице на којој је раднички 

савет односно надлежни орган управљања разма-
трао завршни рачун -привредне организације и до-
нео одлуку о његовом одобрењу. 

II. Подношење завршног рачуна 

Члан 5. 
Привредна организација подноси завршни ра-

чун одобрен од њеног надлежног органа управљања 
филијали Народне банке као основној организа-
ционој јединици Службе друштвеног књиговодства 
надлежној према седишту привредне организације. 

Погонске и пословне јединице привредних орга-
низација, ако самостално утврђују укупан приход 
и доходак и расл одељују доходак, подносе завршни 
рачун филијали Народне банке као основној орга-
низационој јединици Службе друштвеног књитовод-
ства код које имају свој посебан жиро-рачун. 

Члан 6. 
Привредне организације које производе за одре-

ђене потребе Југословенов народне армије подносе 
завршни рачун Државном секретар и јату за послове 
народне одбране. 

Члан 7. 
Привредне организације 'подносе завршни ра-

чун, у смислу чл. 5. и 6. ове уредбе, у року од седам 
дана од дана његовог одобрења, а најдоцније до 15. 
фебруараЈЈ£3. године. 

"Служба друштвеног књиговодства при Главној 
централи Народне банке може у оправданим слу-
чајевима, на предлог радничког савета привредне 
организације, а по претходно прибављеном мишље-
њу надлежне организационе јединице Службе дру-
штвеног књиговодствз, одобрити привредној органи-
зацији да поднесе завршни рачун у продуженом ро-
ку, који не може бити дужи од 30 дана од дана ис-
тека рока одређеног овом уредбом. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране може у оправданим случајевима, на предлог 
радничког савета привредне организације из члана 
6. ове уредбе одобрити да та привредна организа-
ција поднесе завршни рачун у продуженом року 
који не може бити дужи од 30 дана од дана истека 
рока одређеног овом уредбом. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија може, на образложени предлог Службе дру-
штвеног књиговодства при Главној централи Наро-
дне банке, а за привредне организације из члана 6. 
ове уредбе на предлог Државног секретаријата за 
послове народне одбране, одобрити да поједине при-
вредне организације у нарочито оправданим случа-
јевима поднесу завршни рачун у року који може 

бити и дужи од 30 дана од дана истека рока одре-
ђеног овом уредбом. 

Члан 8. 
Филијала Народне банке као основна организа-

циона јединица Службе друштвеног књиговодства 
односно орган из члана 6. ове уредбе (у даљем тек-
сту: надлежна служба односно орган) д>жки су 
приликом пријема завршног рачуна издати при-
вредној организацији у два примерка потврду о 
пријему завршног рачуна. 

Ако је завршни рачун поднет преко поште, над-
лежна служба односно орган ће у року од три дана 
од дана пријема завршног рачуна издати и послати 
привредној организацији у два примерка потврду о 
пријему завршног рачуна. Као дан пријема завр-
шног рачуна поднетог препоручен© преко поште, 
сматра се дан предаје пошти. 

Ако завршни рачун не садржи све делове из 
члана 4. ове уредбе, надлежна служба односно орган 
коме је такав завршни рачун поднет позваће при-
вредну организацију, у року од пет дана од дака 
његовог пријема, да одмах, а најдоцније у року од 
8 дана, завршни рачун допуни деловима који нису 
поднети. 

Члан 9. 
Орган из члана 6. ове уредбе дужан је у року 

од три дана од дана пријема завршног рачуна до-
ставити Служби друштвеног књитоводства код које 
се води жиро-рачун привредне организације потвр-
ду о пријему завршног рачуна, податке о расподели 
дохотка и податке потребне за контролу наплате 
прихода буџета и фондова. 

Члан 10. 
Привредној организацији која не поднесе за-

вршни рачун у року из члана 7. ове уредбе, Служба 
друштвеног књиговодства ће исплаћиван! од прве 
наредне исплате о&рачунатих личних доходака или 
аконтација личних доходака, па до дана подношења 
завршног рачуна, личне дохотке у висини гар анто-
ваних личних доходака. 

Разлике личних доходака преко износа гаран-
тованих личних доходака исплаћених по ставу 1. 
овог члана, могу се исплатити по истеку рока од 
десет дана од дана подношења завршног рачуна. 

Члан 11. 
Ако привредна организација не поднесе завр-

шни рачун ни у року од 60 дана по истеку рока у коме 
је завршни рачун требало' поднети, надлежни орган 
одредиће принудну управу над привредном органи-
зацијом по пријави коју је дужна поднети надле-
жна служба односно орган коме је требало поднети 
завршни рачун. 

Решење о принудној управи донеће се у року 
од 30 дана по истеку рока из става 1. овог члана ако 
привредна организација пре доношења тог решења 
није поднела завршни рачун. 

У решењу о принудној управи надлежни орган 
ће одредити и рок у коме се има израдити и подне-
ти завршни рачун привредне организације која је 
стављена под принудну управу. 

Члан 12. 
Привредна организација дужна је приликом 

подношења завршног рачуна доставити Служби 
друштвеног књиговодства и податке које одреди 
савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија. 

Члан 13. 
Привредна организација по одобрењу завршног 

рачуна од стране надлежног органа управљања 
може одмах, према важећим прописима* користити 
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остварена средства, ако су Служби друштвеног 
књиговодства поднети подаци о њиховом распореду 
по завршном рачуну и ако су она уплаћена код 
Службе друштвеног књиговодства. 

III. Преглед завршног рачуна 

Члан 14. 
Преглед завршног рачуна привредне организа-

ције врши и решење о завршном рачуну доноси 
надлежна Служба друштвеног књиговодства. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пре-
глед завршних рачуна привредних организација из 
члана 6. ове уредбе врше и решења о завршном ра-
чуну ових организација доносе посебни органи у 
саставу Државног секретаријата за послове народне 
одбране. 

Служба друштвеног књиговодства при Главној 
централи Народне банке ће својим стручним упут-
ствима прописати начин, поступак и рокове за пре-
глед завршног рачуна и доношење решења о завр-
шном рачуну. 

Члан 15. 
Све личне и матери јалне трошкове у вези са 

прегледом завршног рачуна сноси надлежна служба 
односно орган. 

IV. Доношење решења о завршном рачуну 

Члан 16. 
Решење о завршном рачуну доставља се при-

вредној организацији у року од три дана од дана 
његовог доношења. 

Орган из члана 6. ове уредбе дужан је решење 
о завршном рачуну привредне организације доста-
вити Служби друштвеног књиговодства код које c t 
води ж и р о в а чун те привредне организације. 

Решење о завршном рачуну привредне органи-
зације, осим решења о завршном рачуну привред-
них организација из члана 6. ове уредбе, надлежна 
Служба друштвеног књиговодства доставља и орга-
ну управе општинског народног одбора надлежном 
за послове финансија на чијем се подручју налази 
седиште привредне организације и Служби дру-
штвеног књигговодства која је извршила преглед 
завршног рачуна погонске или пословне јединице. 

Члан 17. 
Исправке разлика у стању средстава и изворе 

средстава, у укупном приходу и његовој расподели, 
као и у обавезала према друштвеној заједници, ко-
је треба извршити на основу решења о завршном 
рачуну, извршиће привредна организација у својим 
пословним књигама у року од 30 дана од дана кад 
је примила решење о завршном рачуну. 

V. Наплаћиван^ обавеза и збирна обрада података 

Члан 18. 
Служба друштвеног књиговодства код које при-

вредна организација има жиро-рачун дужна је по 
пријему завршног рачуна наплатити приходе бу-
џета и фондова, на 'основу прописа о наплаћивању 
тих прихода. 

Члан 19. 
Ако по решењу о завршно-м рачуну постоје не-

измирене обавезе према буџетима и фондовима, 
или ако су оне измирене у износима већим него што 
износе по решењу, Служба друштвеног књиговод-
ства ће на основу решења о завршном рачуну извр-
шити наплату неизмирених обавеза према буџетима 
и фондовима односно повраћај више наплаћених 
износа, у року од 10 дана од дана пријема решења, 

по налозима привредне организације односно по ње-
ном захтеву за повраћај. 

' Члан 20. 
Служба друштвеног књиговодства дужна је до-

ставити збирне податке из завршних рачуна при-
вредних организација за 1562. годину финансијским 
органима надлежних политичкотериторијалних је-
диница. 

Збирне податке и рокове у којима се ти подаци 
подносе одређује савезни Државни секретаријат за 
послове финансија. 

VI. Оцењивање пословања привредних организација 
по завршним рачунима 

Члан 21. 
На основу збирних података из члана 20. ове 

уредбе општински народни одбор извршиће еконо.м-
ско-финансијску анализу рада привредних органи-
зација, и то одвојено по привредним гранама и при-
вредним областима. 

На основу анализе из става 1. овог члана, оп-
штински народни одбор, на заједничкој седници оба 
већа, размотриће успех рада привредних организа-
ција, даће привредним организацијама препоруке у 
погледу њиховог даљег пословања и предузеће од-
говарајуће мере. 

Члан 22. 
Срески народни одбор може поступити у смислу 

члана 21. ове уредбе у погледу оцењивања посло-
вања свих привредних организација на свом под-
ручју и саставити о томе збирну економско - ф п-
нансијску анализу по привредним гранама и обла-
стима. 

УП. Казнене одредба 

Члан 23. 

За неподношење завршног рачуна у одређеном 
року, привредна организација и одговорно лице У 
привредној организацији казниће се за прекршај 
новчаном казном предвиђеном у члану 77. Закона 
о друштвеном књиговодству. 

Члан 24. 
Новчаном казном до 1,000.000 динара казниће се 

за привредни преступ привредна организација ако 
у намери прибављања имовинске користи нетачно 
искаже средства у одобреном завршном рачуну. 

За привредни преступ из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном до 50.000 динара руко-
водилац привредне организације, руководилац ра-
чуноводства односно друго одговорно лице у при-
вредној организацији. 

Члан 25. 
Директор или друго одговорно лице у Служби 

друштвеног књиговодства које не поднесе збирне 
податке у смислу члана 2i0. ове уредбе, казниће се 
дисциплински. 

Члан 26. 
Ако се у поступку прегледа завршног рачуна* 

доношења решења о завршном рачуну или у по-
ступку поводом изјављених правних средстава ос-
новано посумња да је извршено кривично дело, п : и -
вредни преступ, прекршај или дисциплинска по-
вреда, надлежна служба односно орган поднеће над-
лежном органу пријаву против привредне организа-
ције односно против одговорног лица у привредној 
организацији, ради покретања поступка. 
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VIII. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 27. 
Привредна организација која у одређеном року 

поднесе завршни рачун за 1962. годину неће подно-
сити привремени периодични обрачун за IV троме-
сечје 1962. године односно привремени п е р и о д и н е 
обрачун за целу 1962. годину. 

Привредна организација из става 1. овог члана 
дужна је уплатити обавезе према друштвеној зајед-
ници за IV тромесечје 1962. године у виду аконта-
ције према износима које је била дужна уплатити 
за претходни обрачунски период. 

Члан 28. 
Одредбе Уредбе о књиговодству привредних ор-

ганизација и других прописа које су у супротности 
са одредбама ове уредбе, неће се примењивати у по-
гледу завршног рачуна за 1962. годину. 

Члан 29. 
Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 

послове финансија да донесе ближе прописе за из-
вршење ове уредбе и да, по потреби, одреди рокове 
за преглед завршног рачуна и доношење решења о 
завршном рачуну. 

Члан 30. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

јт „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р.п. бр. 279 

II. децембра 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

748. 

На основу члана 8. став 2. Закона о промету 
земљишта и зграда („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/54, 19/56, 30/62 и 53/62), Савезно извршно веће 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О СТИЦАЊУ ПРАВА НА ЗГРАДАМА, СТАНО-
ВИМА И ЗЕМЉИШТИМА ОД СТРАНЕ СТРАНИХ 

ДРЖАВЉАНА И СТРАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

Члан 1-
Страни држављани могу на територији Југосла-

в а е, поред стицања по основу наслеђивања у сми-
слу члана 8. Закона о промету земљишта и зграда, 
стицати и по другим основима право својине на 
зградама и становима и право коришћења на зем-
љишту, и то под условима и за сврхе који су одре-
ђени овом уредбом, а уз одобрење надлежног 
органа управе (члан 5). 

Члан 2. 
Страни држављани могу стицати право својине 

на зградама и становима у друштвеној својини и на 
зградама које су сами изградили на земљишту 
у друштвеној својини на коме имају право кори-
шћења. 

Страни држављани могу стицати Право својине 
на зградама и становима, у границама прописаним 
за југословенске држављане, и то у сврху стано-
вања, одмора или опоравка њиховог и чланова њи-
хових породица. 

Члан 3. 
Страни држављани могу имати праве коришће-

ња само на земљишту у друштвеној својини. Страни 
држављани стичу право коришћења на земљишту 
на коме намеравају подићи зграду, на земљишту 
на коме се налази зграда коју су стекли и на зем-
љишту које је неопходно за редовно коришћење 
таквих зграда. 

Члан 4. 
Уговором којим страни држављанин стиче пра-

во коришћења на земљишту одређује се рок у коме 
Је он дужан почети изградњу зграде и рок у коме 
је ту изградњу дужан завршити. 

Рок у коме је страни држављанин дужан поче-
ти изградњу не може бити дужи од две године од 
дана пријема решења из члана 5. став 4. ове уредбе. 

Уговором из става. 1. овог члана мора се пред-
видети да страни држављанин који није Почео или 
није довршио изградњу зграде у предвиђеном року, 
губи право коришћења на земљишту. 

Тим уговором мора се предвидети да ли страни 
држављанин има право на повраћај износа датог за 
стицање права коришћења, као и друга права и оба-
везе уговорних страна, ако право коришћења пре-
стане по ставу 3. овог члана-

УЛ>вор закључен противно одредбама овог чла-
на, неад правно дејство. 

Члан 5. 
Одобрење за стицање права својине на - згради 

или стану односно права коришћења на земљишту, 
у смислу одредаба ове уредбе, даје Секретаријат 
Савезног извршног већа за трговину и туризам, у 
сагласности са савезним Државним секретару атом 
«а унутрашње послове. 

Органи из става 1. овог члана могу сагласно пре-
нети овлашћење за давање одобрења на одговара-
јуће републичке органе. 

Уз захтев за одобрење мора се поднети препис 
уговора. 

Решење по захтеву за одобрење надлежни ор-
ган доноси по слободној оцени, без навођења раз-
лога-

Члан 6. 
Страни држављани могу зграду или стан дава-

ти на коришћење другима само преко домаћег 
туристичког предузећа или друге овлашћене орга-
низације. 

Члан 7-
Страна правна лица могу стицати право својине 

на зградама и становима у друштвеној својини и 
на зградама које су сами изградили на земљишту 
које им је дато у закуп за потребе одмора или 
опоравка њихових чланова. 

Страном правном лицу може општински народ-
ни одбор дати земљиште у друштвеној својини у за-
куп до 99 година у сврху изградње зграде за потребе 
одмора или опоравка његових чланова, односно 
земљиште у друштвеној својини на коме се налази 
зграда коју је оно стекло, као и земљиште у дру-
штвеној својини које је неопходно за редовно кори-
шћење тих зграда. 

Члан 8, 
Страна правна лица могу стицати право својине 

иа зградама и становима и узимати земљишта у 
закуп само у оквиру споразума који је са страним 
правним лицима закључио у име Федеративне 
Народне Републике Југославије Секретаријат Са-
везног извршног већа за трговину и пуризам. 
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Секретаријат Савезног извршног већа за тргови-
ну и туризам дужан је пре закључења споразума 
из става 1. овог члана прибавити мишљење надлеж-
них органа о могућности извршења тог споразума-

Члан 9. 
Страно правно лице може зграду и стан на ко-

јима има право својине, давати другоме на кори-
шћење само ако их не користе чланови правног 
лица за које је зграда или стан купљен или изгра-
ђен, и ако је то предвиђено споразумом из члана 8. 
све уредбе-

Страно правно лице може на основу става 1. 
овог члана давати зграду или стан у закуп само 
преко домаћег туристичког предузећа или друге 
овлашћене организације. 

Члан 10-
Страна правна лица могу вршити услужне 

делатности у зградама и становима на којима имају 
право својине, по правилу, само домаћом радном 
снагом. 

Споразумом из члана 8. ове уредбе могу се пред-
видети изузеци од одредбе става 1. овог члана. 

Лицима запошљеним у услужним делатностима 
које се врше у зградама и становима на којима 
страна правна лица имају право својине, морају се 
обезбедити сва права предвиђена домаћим пропи-
сима о радним односима. 

У погледу пореза и доприноса који настају ус-
лед вршења услужних делатности, страна правна 
лица имају исте обавезе као и домаћа правна лица, 
ако споразумом из члана 8. није друкчије одређено. 

Члан 11. 
Општински народни одбор или привредна орга-

низација коју он одреди може купити зграду или 
стан у грађанској својини ради продаје страном 
држављанину или страном правном лицу, који оу 
пре тога изјавили да су ту зграду или стан вољни 
купити под условима из ове уредбе-

Под условима из става 1. овог члана општин-
ски народни одбор може купити земљиште у гра-
ђанској својини ради уступања на коришћење 
страном држављанину или ради давања у закуп 
страном правном лицу. 

Члан 12-
Страни држављани и страна правна лица могу 

подизати зграде и вршити друге грађевинске радове 
само преко домаћих привредних организација. 

Члан 13. 
Страни држављани и страна правна лица могу 

отуђити зграду или стан, као и пренети право кори-
шћења на земљишту односно своја права из закупа, 
само у корист домаћег друштвеног правног лица. 

Уговор закључен противно ставу 1. овог члана, 
нема правно дејство. 

Члан 14-
Новчаном казном од 10.000 до 100 000 динара 

казниће се за прекршај страни држављанин који 
зграду или стан да на коришћење другоме мимо 
домаћег туристичког предузећа или друге овла-
шћене организације (члан 6). 

Новчаном казном од 50-000 до ЗОО.ООО динара 
казниће се за прекршај страни држављанин који 
не подиже зграду и не врши друге грађевинске ра-
дове преко домаћих привредних организација 
(члан 12). 

Члан 15-
Новчаном казном од 50,000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај страно правно лице које 
зграду или стан даје у закуп мимо домаћег тури-
стичког предузећа или друге овлашћене организа-
ције (члан 9. став 2). 

Новчаном казном од 100.000 до 1^000-000 динара 
казниће се страно правно лице за прекршај: 

1) ако не врши услужне делатности у зградама 
и становима на којима има право својине домаћом 
радном снагом, ако није друкчије предвиђено спо-
разумом из члана 8- ове уредбе (члан 10. став 1); 

2) ако лицима запошљеним у услужним делат-
ностима у зградама и становима на којима страна 
правна лица имају право својине не обезбеди права 
предвиђена домаћим прописима о радним односима 
(члан 10. став 3); 

3) ако не подиже зграду и не врши друге гра-
ђевинске радове преко домаћих привредних орга-
низација (члан 12). 

Члан 16-
Одредбе ове уредбе не односе се на предетав-

ништва, заступништва и друге организационе једи-
нице и организације страних правних лица који 
имају седиште на територији Југослви је , као и на 
њихове функционере и друга лица запошљенз у 
њима. 

Члан 17-
. Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

носи Секретаријат Савезног извршног већа за трго-
вину и туризам, у сагласности са савезним Држав-
ним секретар^ атом за унутрашње послове и савез-
ним Државним секретариј атом за послове финан-
сија. 

Члан 18. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по об-

јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 290 
91. децембра 19'62. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

749. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему (,,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54)., у вези са чланом 3. Уредбе о 
порезу на промет (^Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61, 
6/62 и 11/62), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на подмет (.,Службени лист 

ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 46/62 И 
51/62) у делу II Тарифе врше се следеће измене: 

1) у тар. броју 89 стопа: „27°/о" замењује се сто-
пом: „22%"; 

2) тар. број 91 мења се и гласи: 
„91 Омотни папири и ломпспак: 
1) омотни папир — — — — — — 10% 
2) ломпспак — — — — — — — 18% 
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Напомена: 
Порез по овом тар. броју не плаћа се на папир 

од полухемијске целулозе када се он употребљава 
за производњу таласасте картонске амбалаже."; 

3) у тар. броју 96 стопа: „20%" замењује се сто-
пом: „150/0"; 

4) у тар. броју 98 стопа: „34%" замењује се сто-
пом: „30%". 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном об ј ављиван^ 

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

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 278 
21. децембра 1962. године 

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

750. 

На основу члана 79. став 1. тачка 1. у вези са чла -
ном 9. став 1. алинеја 3. Уставног закона и чл. 11. 
и 33. Уредбе о организацији и раду Савезног извр-
шног већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 20/58, 21/59 
и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ АМБАСАДЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КРАЉЕ-

ВИНИ ЛАОС 

1. Отвара се Амбасада Федеративне Народне 
Републике Југославије у Краљевини Лаос. 

2. Државни секретар за иностране послове пре-
дузеће мере за извршење ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ" , е тим што се 25. 
децембар 1962. године сматра као дан отварања Ам-
басаде ФНРЈ . 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 277 
25. децембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

751. 

На основу члана 30. став 2. Закона о банкама 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 10/61 и 30/62), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СРЕДСТВИМА КОЈА СЕ СМАТРАЈУ 

ЦЕНТРАЛНИМ ДЕПОЗИТИМА 

1. Као средства централних депозита, поред 
средстава наведених у члану 30. став 1. Закона о 
банкама, која Народна банка може користити за да-
вање кредита, сматрају се: 

1) средства на рачунима привредних организа-
ци ја чије кредитне и друте банкарске послове врши 

Број 53 — <3трана 9W, 

Народна банка сходно одредби члана 167. став 1. З а -
кона о банкама; 

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

3) средства обавезних резерви фондова привред-
них организација, специјализованих банака и фон-
дова федерације (савезних фондова); 

4) средства депозита иностраних лица у дина-
рима; 

5) средства на домаћим девизним рачунима која 
се воде код Народне банке и динарска средства по-
ложена код Народне банке ради куповине девиза; 

6) протувредност издатих бонова на име нак-
нада за повећану станарину; 

7) средства резерви сигурности Југословенске 
заједнице осигурања за изравнање ризика. 

2. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија донеће, по потреби, ближе прописе за 
спровођење ове одлуке. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да в а ж и Одлука о средствима која се сматрају цен-
тралним депозитима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
6/62). 

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

Р.п. бр. 284 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр ед седни«, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

752. 

На основу члана 24. став 3. Закона о средствима 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 17/61 и 30/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О УПОТРЕБИ ЧИСТОГ ПРИХОДА ЗА ОБРТНА 
СРЕДСТВА 

1. Привредне организације могу средства чистог 
прихода која им преостану после коришћења по 
члану 24. став 2. Закона о средствима привредних 
организација користити за обртна средства. 

На обртна средства из става 1. ове тачке при-
вредна организација обрачунава и плаћа камату по 
стопи по којој обрачунава и плаћа камату на свој 
пословни фонд. 

2. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија донеће, по потреби, ближе прописе за 
спровођење ове одлуке. 

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

Р.п. бр. 282 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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753. 

На основу члана 2. став 3. Закона о ревалори-
Зацији основних средстава и средстава заједничке 
потрошње привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 12/62 и 53/62), Савезно извршно веће 
доноси. 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ РЕЗУЛТАТА РЕВАЛОРИЗАЦИ-
ЈЕ У КЊИГАМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 
1. Привредне организације електропривреде спро-

вешће резултате ревалоризације основних средстава 
и средстава заједничке потрошње у својим књига-
ма под 31. децембром 1963. године. Резултати спро-
ведене ревалоризације имаће правну важност од 1. 
Јануара 1964. године. 

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

Р. п. бр. 303 
91. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Погпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

754. 

На основу члана 90. став 2. Закона о средствима 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/61 и 30/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ И УПЛАЋИ-

ВАЊЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ 
ШУМА И О ЊЕНОЈ НАМЕНИ 

1. Средства амортизацијо за регенерацију шума 
формирају се на бази количине продатог дрвета. 

Амортизација по јединици количине продатог 
дрвета износи: 

1) за готове производе од 400 до 1.700 динара; 
2) за дрво на пању — од 350 до 1.400 динара. 
2. Висину амортизацијо по јединици количине 

продатог дрвета одређује највиши орган управља-
ња шумскопривредне организације односно уста-
нове. 

3. Амортизација за регенерацију шума уплаћује 
се из наплаћених износа за продато дрво. 

4. Средства амортизацијо за регенерацију шума 
користе се: 

1) за одржавање и обнову шума, и то најмање 
у износу од 250 динара за сваку јединицу продатог 
дрвета; 

2) за инвестиције за техничко и друго унапре-
ђивање шумске производње, укључујући ту и шум-
скокултурне радове на регенерацији шума који нису 
обухваћени одредбом под 1. овог става. 

Употреба . средстава амортизације за регенера-
цију шума врши се на основу плана одржавања и 
обнове шума и плана инвестиција за унапређивање 
шумске производње, које утврђује орган управљања 
шумскопривредне организације односно установе по-
четком године. 

Средства амортизацијо неутрошена до краја го-
дине преносе се са истом наменом у наредну годину. 

5. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија, у споразуму са Секретари]атом Савезног 

извршног већа за пољопривреду и шумарство, до-
носи, по потреби, ближе прописе за спровођење ове 
одлуке. 

6. Даном почетка применувања ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о мерилима за обрачунавање 
и уплаћивање амортизацијо за регенерацију шума 
и њеној намени у 196]. и 1-962. години („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/61 и 53/61). 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1963. године. 

Р. п. бр. 283 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршио веће 

Секретар, Потпр едсед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

755. • 

На основу члана 207. став 3. Закона о организа-
цији и финансирању социјалног осигурања („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Савезно извршно ве-
ће доноси 

О Д Л У К У 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧ-
КИ ФОНД РЕЗЕРВЕ ЗЛ ДОДАТАК НА ДЕЦУ У 

1963. ГОДИНИ 

1. Средства за заједнички фонд резерве за до-
датак на децу у 1963. години обезбедиће се из савез-
ног буџета за 1963. годину, у укупном износу од 1,5 
милијарде динара. 

2. Средства обезбеђена по тачки 1. ове одлуке 
користиће се у обиму и на начин које одреди скуп-
штина Југословенов заједнице социјалног осигура-
ња радника, у сагласности са Савезним извршним 
већем. 

3. О извршењу тачке 1. ове одлуке стараће се 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија, а о извршењу тачке 2 — Секретаријат Савез-
ног извршног већа за рад. 

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

Р. п. бр. 280 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, П отпр едс ед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

756. 
На основу одредбе под 1 тачке 1. главе XVII 

Савезног друштвеног#лана за 1962. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О МИНИМАЛНОЈ ОТКУПНОЈ ЦЕНИ ШЕЋЕРНЕ 

РЕПЕ РОДА 1963. и 1964. ГОДИНЕ 

1. Привредне организације које се баве произ-
водњом шећера (фабрике шећера) куповаће од зе-
мљорадничких задруга (опште земљорадничке за-
друге, сељачке радне задруге, специјализоване зем-
љорадничке задруге), пољопривредних добара, по-
љопривредних комбината, економија и привредних 

\ 
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организација које газдују шумама шећерну репу 
рода 1963. и 19'64. године по цени која не може бити 
нижа од цене одређене савезним прописима за ше-
ћерну репу рода 1962. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1963 године. 

Р. п. бр. 287 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потгтредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

757. 

На основу одредбе под 1 танке 1. главе XVII Са-
везног друштвеног плана за 1962. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О МИНИМАЛНИМ ОТКУПНИМ ЦЕНАМА ДУВА-

НА РОДА 1963. И 1964. ГОДИНЕ 

1. Предузећа за обраду дувана и дувански ком-
бинати куповаће . од индивидуалних произвођача 
дуван рода 1963. и 1964. године по ценама које не 
могу бити ниже од цена одређених савезним про-
писима за дуван рода 1962. године. 

Одредба става 1. ове тачке односи се и на зем-
љорадничке задруге ако врше откуп дувана. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња ,у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1963. године. 

Р. п. бр. 286 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

758. 

На основу члана 7. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1963. годину („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ НЕГАТИВНЕ РАЗЛИКЕ ЗА 

УВЕЗЕНУ КОНЦЕНТРИСАНУ СТОЧНУ ХРАНУ ЗА 
ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредне организације које се баве увозом 
концентрисане сточне хране остварују накнаду за 
покриће негативне разлике за количине сточне 
хране које увезу по одобрењу Дирекције за: исхрану 
и продају је за исхрану стоке пољопривредним про-
извођачем организацијама, привредним организа-
цијама које концентрисану сточну храну употреб-
љ а в а ју као сировину за производњу мешане сточне 
хране и Дирекцији за исхрану кад купује концен-
трисану сточну храну за резерве. 

Под пољопривредним произвођачем организа-
цијама из става 1- ове тачке подразумевају се: 
пољопривредна добра, пољопривредни комбинати, 

пољопривредно-индустријски комбинати, пољоприв-
редне установе, пољопривредни погони привредних 
организација и установа, економије привредних 
организација и установа које су организоване као 
погони, сељачке радне задруге, опште земљорадни-
чке задруге и специјализоване земљорадничке 
задруге. 

2. Накнаду за покриће негативне разлике из 
тачке 1. ове одлуке утврђује и обрачунава Југо-
словенска пољопривредна банка у висини разлике 
између набавних цена и продајних цена које ће 
за увезену концентрисану сточну храну утврдити 
Савезни завод за цене. Обрачунавање накнаде 
Југословенска пољопривредна банка врши преко 
посебног рачуна. 

Евентуалне позитивне разлике између набавне 
и утврђене продајне цене увезене концентрисане 
сточне хране увозници уплаћују у корист рачуна 
из става 1. ове тачке. 

Укупан износ накнаде по овој одлуци не може 
бити већи од 1.400 милиона' динара. 

3. Ближе прописе за примену ове одлуке донеће 
Секретаријат Савезног извршног већа за трговину 
и туризам, у .сагласности са савезним Државним 
секретару атом за послове финансија. 

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

Р. п. бр. 302 
31. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, * Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

759. 

На основу члана 7. став 1. Закона о савезном 
буџету за 1963. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈЕ ЗА ПШЕНИЦУ И 

Р А Ж У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредним организацијама и установама ко-
је се баве производњом пшенице и ражи или врше 
откуп пшенице и ражи од индивидуалних пољо-
привредних произвођача исплаћује се премија у из-
носу од 2 динара по 1 kg за све количине меркан-
тилне пшенице и ражи продате и испоручене у 
1963. години овлашћеним предузећима за промет 
житарица на велико или Дирекцији за исхрану. 

2. Привредним организацијама и установама ко-
је се баве производњом семенске пшенице испла-
ћује се премија у износу од 2 динара за сваки ки-
лограм семенске пшенице.сопствене производње ро-
да 1963. године за коју ове организације и установе 
добију уверење о квалитету зрнасте семенске робе 
од овлашћених установа за испитивање семена. 

3. Премије из тач. 1. и 2. ове одлз^ке исплаћи-
ваће се из средстава предвиђених у савезном бу-
кету за регресе и премије у области пољопривреде. 

,4. Овлашћује се Секретаријат Савезног изврш-
ног већа за пољопривреду и шумарство да, у сагла-
сности са Секретаријатом Савезног извршног већа 
за трговину и туризам и савезним Државним секре-
таријатом за послове финансија, донесе ближе про-
писе за примену ове одлуке. 

СЛУЖЕ ЕН PI ЛИСТ ФНРЈ Понедељак, 31. децембар 1962. 
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5. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 295 
31. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

760. 
На основу члана 7. став 1. Закона о савезном 

буџету за 1963. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈЕ ЗА СИРОВИ ПАМУК 

У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредним организацијама и установама ко-
је се баве производњом сировог памука или врше 
откуп сировог памука од индивидуалних пољопри-
вредних произвођача исплаћује се премија за ко-
личине сировог памука продате и испоручене у 
1963. години привредним организацијама које се 
баве прерадом памука, као и за количине сировог 
памука прерађеног у својим погонима. 

2. Премија из тачке 1. ове одлуке за 1 kg си-
ровог памука износи, и то: 

1) за I класу 40 динара 
2) за II класу 35 п 

3) за III класу 30 п 

3. Премија из тачке 2. ове одлуке исплаћиваће 
се из средстава предвиђених у савезном буџету за 
регресе и премије у области пољопривреде. 

4. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство да, у са-
гласности са савезним Државним секретару атом 
за послове финансија, донесе ближе прописе за 
примену ове одлуке. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 296 ^ 
31. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

761. 

На основу члана 7. став 1. Закона о савезном 
буџету за 1963- годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
63/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈЕ ЗА СОЈУ 

У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредним организацијама и установама које 
се баве производњом соје или врше откуп соје од 
индивидуалних пољопривредних произвођача испла-
ћује ое-премија у износу од 20 д и н а в а по 1 kg за све 
количине соје продате и испоручене у 1963. години 
фабрикама уља, фабрикама и самосталним пого-
нима за индустријску прераду сточне хране или 
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организацијама кој£ врше откуп соје за рачун тих 
фабрика и погона, као и за све количине соје пре-
рађене у својим погонима. 

2- Премија-из тачке 1. ове одлуке исплаћиваће 
се из средстава предвиђених у савезном буџету за 
регресе и премије у области пољопривреде. 

3. Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство да, у сагласно-
сти са савезним Државним секретаријатом за пос-
лове финансија, донесе ближе прописе за примену 
ове одлуке. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 293 
31- децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршио веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић с. р* 

762. 

На основу члана 7. став 1. Закона о савезном 
буџету за 1963. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ПРЕМИЈАМА ЗА СТОКУ У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредним организацијама и установама ко-
је производе или тове стоку саме или у коопераци-
ји са индивидуалним пољопривредним произвођа-
чима (у даљем тексту: организације) исплаћују се 
следеће премије, и то за: 

A. Свиње: Динара 
1) за свиње бекон које испуњавају услове 

прописане посебним стандардом — свиње 
за бекон JUS Е.Ј.011 — — — — — — 45 

2) за прима меснате и меснате свиње које ис-
пуњавају услове прописане посебним стан-
дардом — свиње за клање JUS Е. CI. 020 — 43 

B. Говеда: 
1) за утовљену млађу јунад племенитих раса 

и за њихове међусобне мелезе — крижанце, 
осим раса џерсеј и црвене данске, до 18 
месеци старости, са млечним зубима, и то 
за 1а и I класу — — — — — — — 80 

2) за утовљену старију јунад — млада гове-
да, племенитих раса и за њихове међусоб-
не мелезе — крижанце, осим раса џерсеј 
и црвене данске, преко 18 до 36 месеци ста-
рости, са највише 4 стална зуба, и то за 1а 
и I класу — — — — — — — — — 80 

8) за утовљену млађу јунад раса: црвене дан-
ске, истарске, колубарске, посавске, подол-
е н , гатачке и за мелезе — крижанце расе 
„буша" са племенитим расама — до 18 ме-
сеци старости, са млечним зубима, и то за 
1 и II класу — — — — — — — — 60 

4) за утовљену старију јунад — млада говеда, 
раса: црвене данске, истарске, колубарске, 
посавске, подолске, гатачке и мелезе — 
крижанце расе „буша" са племенитим ра-
сама — преко 18 до 36 месеци старости, са 
највише 4 стална зуба, и то за I и II класу 60 
Говеда из става 1. ове тачке за која се испла-

ћује" премија мора да испуњавају услове из Про-
писа о квалитету говеда и оваца за клање — РК.Е2. 
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2. Премије из тачке 1. ове одлуке плаћају се за 
1 kg живе мере стоке чија се тежина утврђује по 
истеку 12 часова од последњег храњења. 

3. Премије из тачке 1. ове одлуке исплаћују се 
за све количине одговарајућих категорија и квали-
тета стоке из тачке 1. ове одлуке, које се у 1963. 
години испоруче привредним организацијама које 
се баве прерадом или прометом стоке и сточарских 
производа, као и за све количине које организације 
прераде у својим погонима. 

Премија се не исплаћује за стоку која се жива 
извози. 

'4. Организације које производе стоку у коопе-
р а ц и и са индивидуалним пољопривредним произво-
ђачима дужне су у свој пословни фонд унети на ј -
мање 50% од износа премија које су оствариле за 
стоку произведену у кооперации са индивидуалним 
пољопривредним произвођачима. 

5. Премије по овој одлуци исплаћив&ће се на 
терет средстава предвиђених савезним буџетом за 
регресе и премије у области пољопривреде. 

6. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство да, у са-, 
гласности оа С е к р е т а р и ј а т а Савезног извршног 
већа за трговину и туризам и савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, донесе бли-
же прописе за примену ове одлуке. 

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

Р- п- бр. 294 
31. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

763. 

На основу члана 7. став 1. Закона о савезном 
буџету за 1063. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈЕ ЗА КРАВЉЕ МЛЕКО 

У 1963. ГОДИНИ 

1. Привредним организацијама и установама ко-
је се баве производњом крављег млека исплаћује се 
премија за све количине крављег млека сопствене 
производње које оне у 1963. години испоруче орга-
низацијама које се баве прометом или прерадом 
крављег млека и осталим друштвеним организаци-
јама и установама, као и за количине крављег мле-
ка које прераде у својим погонима. 

Премија из става 1. ове тачке исплаћује се из 
средстава предвиђених у савезном буџету за регре-
се и премије у области пољопривреде, у висини од 
100% од износа премије која се организацијама и 
установама из става 1 ове тачке исплаћује из бу-
џетских средстава народне републике, аутономне је-
динице, среског или општинског народног одбора, а 
највише до 7,5 динара по 1 литру. 

2. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство да, у са-
гласности са савезним Државним секретар^атом за 
послове финансија, донесе ближе прописе за при-
мену ове одлуке. 

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

Р п. бр. 292 
81. децембра 196(2. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпред седи ик, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

764. 

На основу члана 7. став 1. Закона о савезном 
буџету за 1963- годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
63/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА ПРОДАТЕ И ИСПОРУ-
ЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ПОТРЕБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

1. Трговинским привредним организацијама и 
другим привредним организацијама које се баве 
продајом лигнита, мрког угља и брикета од мрког 
угља одоборава се регрес за продате и испоручене 
количине овог Огревног материјала за потребе ши-
роке потрошње — у следећим процентима, и то: 

1) за количине продате од 1. априла до 31. јула, 
а испоручене до -31. августа — 22,5%; 

2) за количине продате од 1- августа до 31. марта, 
а испоручене до 30. априла — 17,5%. 

Проценти из става 1- ове тачке обрачунавају се 
од цене по којој, на дан продаје огревног материјала 
за потребе широке потрошње, привредне организа-
ције продају лигнит, мрки угаљ и брикет од мрког 
угља потрошачима који немају право на попуст. 

2. Регрес из тачке 1. ове одлуке исплаћује се из 
средстава савезног буџета одобрених за исплату 
регреса у области робног промета само ако су наро-
дне републике из својих средстава одобриле при-
вредним организацијама из тачке 1. став 1. ове 
одлуке исти процент регреса и ако су те организа-
ције наплатиле износ из средстава народне репу-
блике. 

3- Изузетно, привредним организацијама из тач-
ке 1. став 1. ове одлуке може се под условима из 
тачке 2- ове одлуке регрес одобрити и за продате 
и испоручене количине каменог угља за потребе 
широке потрошње. 

Секретаријат Савезног извршног већа за тргови-
ну и туризам, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, одређује у 
којим се случајевима одобрава регрес из става 1. ове 
тачке и износ тог регреса-

4. За повреде одредаба тач. 1. и 3. ове одлуке 
привредна организација казниће се за привредни 
преступ по одредби члана 107. став 1- тачка 3. Уред-
бе о трговинску делатности и трговинским преду-
зећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16'62), а одговорно 
лице у привредној организацији — по одредби чла-
на 107. став 3. те уредбе. 

5. Привредне организације које захтеве за рег-
рес не поднесу Служби друштвеног књиговодства де 
рока који одреди Секретаријат Савезног извршног 
већа за трговину и туризам, у сагласности са савез-
ним Државним секретаријатом за послове финан-
сија. губе право на остваривање регреса по тим 
захтевима. 

6. Секретаријат Савезног извршног већа за тр-
говину и туризам, у сагласности са савезним Држав-
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ним секретаријатом за послове финансија, донеће 
ближе прописа за примењиван^ ове одлуке. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о давању регреса при продаји ог-
ревног материјала за потребе широке потрошње 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/59, 52/59, 29/62 
и 42/62)-

8. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ4'* 

Р. п. бр- ЗОО 
31- децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

765. 

На* основу члана 7. став 1- Закона о Савезном 
буџету за 1963. годину („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА РАСХОДОВАНЕ 
БРОДОВЕ ПРОДАТЕ У 1963. ГОДИНИ КОЈИ СЕ 

ПОВЛАЧЕ ИЗ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У ЦИЉУ 
ПАСИРАЊА 

1. Поморским бродарским предузећима одобрава 
се регрес за расходоване бродове који се продају 
ради повлачења из експлоатацијо у циљу касирања. 

Под расходованим бродовима који се продају 
ради повлачења из експлоатације у циљу касирања, 
подразумевају се бродови унети у основна средства 
поморских бродарских предузећа до 30- јуна 1962. 
године, који су до тог дана уписани у уписник 
бродова одговарајуће категорије пловидбе. 

Одредбе ове одлуке сходно се примењују и на 
поморска бродарска предузећа која бродове који 
чине њихова основна средства касирају у сопстве-
ној режији. 

2- Поморском бродарском предузећу Може се, 
у смислу ове одлуке, одобрити регрес за продати 
брод ако је за закључење уговора о продаји брода 
претходно прибавило одобрење Секретаријата Са-
везног извршног већа за саобраћај и везе. 

3. Регрес по овој одлуци износи 12.000 динара 
по једној бруто регистарској тони (ВИТ). 

4. Регрес из тачке 1. ове одлуке исплаћује се из 
средстава за регресе у области саобраћаја предви-
ђених у савезном буџету за 1963. годину. 

Средства која поморско бродарско предузеће 
оствари наплатом регреса, не улазе у укупан при-
ход предузећа, него се уносе у средства амортиза-
цијо и предузеће их је дужно употребити за повећа-

v ње капацитета трговачке морнарице или за »замену 
постојећих бродова савремен^им. 

5- Секретаријат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, донеће, по 
потреби' ближе прописе за спровођење ове одлуке. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ"-

Р. п. бр. 301 
81. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

Понедељак, 31. децембар 1962. 

766. 

На основу члана 38. Закона о ратним војним ин-
валидима („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 
42/59, 48/59, 10/61, 52/61, 12/62 и 53/62), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ МАТЕРИЈАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ЗА ВРЕМЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ РАТНИХ ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА 

1. Уживаоцима материјалног обезбеђења одре-
ђеног по Уредби о професионалној рехабилитацији 
ратних војних инвалида („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 41/60 и 10/61), чије домаћинство нема приходе 
од пољопривреде, повећава се материјално обезбе-
ђење за 500 динара месечно. 

2. Повећање материјалног обезбеђења из тачке 
1. ове одлуке исплаћује орган управе општинског 
народног одбора надлежан за исплату инвалидних 
принадлежности по Закону о ратним војним инва-
лидима, по службеној дужности, без доношења но-
вог решења. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. октобра 1962. године. 

Р. п. бр- 298 
31. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

767. 

На основу чл. 23. и 26. Закона о ратним војним 
инвалидима („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 
42/59, 48/59, 10/61, 52/61, 12/62 и 53/62), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ ИНВАЛИДСКОГ ДОДАТКА 

1. Уживаоцима општег и посебног инвалидско* 
додатка одређеног по Уредби о инвалидском додат-
ку („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61), чије дома-
ћинство нема прихода од пољопривреде и који нису 
уживаоци пензије, повећава се додатак за 500 ди-
нара месечно. 

2. Повећање додатка из тачке 1. ове одлуке 
уживаоцима општег и посебног инвалидског додат-
ка исплаћује орган управе општинског народног 
одбора надлежан за исплату инвалидских принац-
лежности по Закону о ратним војним инвалидима, 
без доношења новог решења. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. октобра 1962. године. 

Р. п. бр- 297 
31. децембра 1962. годиш 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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768. 

На основу члана 11. став 3. Закона о помоћи 
члановима породица чији су храниоци на обавезној 
војној служби („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/59, 
48/59, 10/61, 52/61 и 53/62), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЧЛАНОВИМА 
ПОРОДИЦА ЧИЈИ СУ ХРАНИОЦИ НА ОБАВЕ-

ЗНОЈ ВОЈНОЈ СЛУЖБИ 

1. Уживаоцима новчане помоћи по Одлуци о 
одређивању висине новчане помоћи члановима по-
родица чији су храниоци на обавезној војној слу-
жби („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/59, 50/59, 10/61 
и 53/61), чије домаћинство нема доходак од пољо-
привреде, повећава се помоћ за 500 динара месечно. 

2. Повећање помоћи из тачке 1. ове одлуке ис-
плаћује орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове социјалне заштите по службе-
ној дужности, без доношења новог решења. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. октобра 1962. године. 

Р. п. бр. 299 
31. децембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

769. 
На основу члана 123. став 2. Закона о средстви-

ма привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/61 и 30/62), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТОПАМА 
АМОРТИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци о стопама амортизације основних 
средстава привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 24/57, 7/58, 9/61 и 51/61) текст одељка Нг 
мења се и гласи: 

„Општински народни одбор може смањити амор-
тизацију односно ослободити од плаћања амортиза-
ции е привредне организације угоститељства, при-
вредне организације занатства — за вршење личних 
и других услуга и привредне организације стамбе-
но-комуналне делатности." 

2- После одељка Нг Додаје се нови одељак Пд, 
који гласи: 

„Привредне организације у области пољопри-
вреде могу у 1963. години обрачунавати и уплаћи-
вати амортизацију на вредност грађевинских обје-
ката и дуготодишњих засада утврђену пре изврше-
не ревалоризације ових објеката по Одлуци о спро-
вођењу ревалоризације основних средстава и сред-
става заједничке потрошње привредних .организа-
ција („Службени лист ФНРЈ"; бр. 28/62)" 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п- бр. 281 
21. децембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, П о тир ед е ед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

770. 

На основу члана 3. став 1. Закона о ревалори-
зацији основних средстава и средстава заједничке 
потрошње привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 12/62 и 53/62), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СПРО-
ВОЂЕЊУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИХ СРЕД-
СТАВА И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци о спровођењу ревалоризације основ-
них средстава и средстава заједничке потрошње 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 28/62ХУ тачки 1. став 2. речи: „Привременој та-
бели коефицијената" замењују се речима: „Табели 
коефици ј ената". 

2. У тачки 15. после става 3. додаје се нови став 
4, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 3. ове тачке, при-
вредне организације дужне су Служби друштвеног 
рБиговодства — филијала Народне банке на чијем 
је подручју седиште привредне организације преда-
ти резултате ровалоризације за грађевинске објекте 
и дугогодишње засаде, обрачунате по коефицијен-
тима из Табеле коефицијената, до 15. јануара 1963. 
године." 

3. У тачки 17. став 3. на крају тачка се заме-
њује зарезом и додају речи: „а за грађевинске об-
јекте и дугогодишње засаде у року од 10 дана од 
дана пријема резултата ревалоризације предатих 
по одредби тачке 15. став 4. ове одлуке1'. 

4. После тачке 24. додаје се нова тачка 24а< 
која гласи: 

„Разлику у вредности основних средстава која 
после извршене ревалоризације по овој одлуци на-
стане на основним средствима која припадају по-
словном фонду, привредне организације унеће у 
свој пословни фонд. 

Разлику у вредности основних средстава која 
после извршене ревалоризације по овој одлуци на-
стане на основним средствима која не припадају 
пословном фонду, привредне организације издвојиће 
на посебан рачун „Разлика у вредности основних 
средстава настала после извршене ревалоризације" 

До доношења савезних прописа о употреби раз-
лике из става 2. ове тачке, привредне организације 
плаћају камату и обрачунавају амортизацију по 
прописима који важе за основна средства која при-
падају пословним фондовима привредних органи-
зација. 

Разлику у вредности средстава заједничке по-
трошње која после извршене ревалоризације по 
овој одлуци настане на средствима заједничке по-
трошње која припадају фонду заједничке потрош-
ње, привредне организације унеће у свој фонд за-
једничке потрошње. 

Разлику у вредности средстава заједничке по-
трошње која после извршене ревалоризације по 
овој одлуци настане на средствима заједничке по-
трошње која не припадају фонду заједничке потро-
шње, привредне организације издвојиће на посебан 
рачун: „Разлика у вредности средстава заједничке 
потрошње настала после извршене ревалоризације"." 

5. У Привремен ој табели коефицијената која је 
одштампана уз Одлуку о спровођењу ревалориза-
ције основних средстава и средстава заједничке 
потрошње привредних организација и чини њен са-
ставни део. назив табеле мења се и гласи: „Табела 
коефициј ената". 
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У одељку I. Грађевински објекти и дугогодиш-
и>и засади, табела се мења и гласи: 

Г о д и н а 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 285 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседпик, 
Вељко Зековић, «. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

771. 

На осноеу одредбе под 1 тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИ-

ШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ 
ПРОИЗВОДЕ 

1. У Одлуци о одређивању највиших продајних 
цена за поједине производе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 9/61 и 12/61) у тачки 1. одредба под 21, 
мења се и гласи: 

„21) олово: 
а) олово рафинирано (квалитета 

99,95%; 99,985% и 99,90°/о) — 165.000 
б) олово рафинирано меко (ква-

литета 99,99%) — — — — 172.000". 
2. Тачка 7. мења се и гласи: 
„Ближе прописе за спровођење ове одлуке до-

носи, по потреби, Секретаријат Савезног извршног 
већа за опште привредне послове." 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
н>а у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 288 
21. деце^Гт^а 1962, године 

Београд 

Савезно извршио веће 

772. 

На основу члана 12. Закона о савезним орга-
нима управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56, 
44/60 и 22/62), савезни Државни секретаријат за ^по-
слове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПРИ-
ХОДА И ИСПЛАТУ РАСХОДА ПО ПОСЕБНИМ 

ПРОПИСИМА 

1. За уплату прихода односно исплату расхода 
по посебним прописима, отварају се у филијалама 
Наредне банке као основним организационим једи-
ницама Службе друштвеног књиговодства следећи 
рачуни: 

841-18 — Повластице у аутобуском саобраћају по 
савезним прописима; 

841-40 — Средства за накнаде саобраћајним пре-
дузећима за повластице у путничком сао-
браћају које плаћају исплатиоци личних 
доходака; 

841-41 — Паушалне накнаде за повластице у сао-
браћају; 

841-43 — Обрачун разлике у ценама вештачког ђу-
брива из увоза; 

841-44 — Из јед нанење цена домаћих и увозних 
текстилних сировина; 

841-45 — Разлике на затечене залихе пшенице и 
ражи; 

841-46 — Разлике на. затечене залихе брашна; 
841-47 — Пословно удружење за механизацију и 

хемизацију пољопривреде ФНРЈ — Из-
једначен^ цена вештачког ђубрива из 
увоза; 

841-48 — Трошкови подвоза шећера. 

2. Досадашњи бројеви рачуна одређени у ва-
жећим прописима замењују се бројевима наведе-
ним у тачки 1. ове наредбе. 

3. Стручна упутства за извршење ове наредбе 
доноси генерални директор Службе друштвеног 
књиговодства (члан 29. Закона о друштвеном књи-
говодству). 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1963.' године. 

Бр. 07-25100/1 
28. децембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, о. р. 

773. 

На основу члана 12. Закона о савезним органи-
ма управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/60 
и 22/62), савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РАЧУНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
РЕГРЕСА, ПРЕМИЈА И НАКНАДА У 1963. ГОДИНИ 

Секретар, 
Војско Зековић, с. р. 

Потпр ед сед ник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

1. Корисници регреса, премија и накнада пред-
- виђених у важећим прописима оствариваће регресе, 
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премије и накнаде у 1963. години ва терет следе-
ћих рачуна: 

Регреси и премије у области пољопривреде: 
630-01 — Регрес за пољопривредну опрему; 
630-02 — Регрес при куповини вештачког ђубрива; 
630-03 — Регрес при продаји средстава за заштиту 

биља; 
630-04 — Регрес при куповини горива и мазива за 

потребе рибарства; 
630-05 — Регрес при куповини горива и мазива за 

потребе пољопривреде и шумарства; 
630-06 — Регрес при продаји индустријских произ-

вода за потребе морског и језерског ри-
барства; 

630-07 — Регрес при продаји индустријских про-
извода за потребе слатководног рибарства; 

630-08 — Накнада за оправку рибарских бродова 
и кочара; 

630-09 — Премије за сирови памук; 
630-10 — Премије за соју; 
630-11 — Премије за меркантилну пшеницу; 
630-12 — Премије за семенску пшеницу; 
630-13 — Премије за раж; 
630-14 — Посебна премија за семе високородних 

сората пшенице; 
630-15 — Премије за п р о д а ј товљену стоку; 
630-16 — Регрес за трошкове превоза сточне хране; 
630-17 — Учешће федерације у премијама за млеко; 

Регреси у области шадустрије: 
630-31 — Регрес за шећер и бели лим; 
630-32 — Регрес за стаклену амбалажу; 
630-33 — Регрес за греж; 
630-34 — Регрес железари „Борис Кидрич" из Ник-

шића; 
630-35 — Регрес одређеним рудницима злата; 

Регреси у области саобраћаја: 
630-41 — Регрес за изградњу прекоморских бро-

дова; 
630-42 — Регрес Заједници Југословенска желез-

ница за превоз лигнита; 
630-43 — Регрес предузећима речног саобраћаја за 

превоз лигнита; 

Регреси, премије и накнаде у области робног 
промета: 
630-51 — Обрачун разлике у цени за концентрисану 

сточну храну; 
630-52 — Учешће федерације у регресу за лигнит, 

мрки угаљ и брикет од мрког угља за по-
требе широке потрошње; 

630-53 — Регрес за камени угаљ „грашак"; 
630-54 — Накнада Дирекцији за исхрану из по-

словања по минималним заштитним це-
нама за свиње, говеда, овце и живину; 

630-55 — Разлика у ценама бензина за страна ди-
пломатска представи иштва; 

630-56 — Регрес за плинско уље и уље за ложење 
(мазут); 

630-57 — Накнада при продаји, октанског бензина; 
630-58 — Авио-бензин за потребе ванпланских ле-

това; 
630-60 — Регрес 'за лигнит, мрки угаљ и брикет од 

мрког угља за 1962. годину. 

2. Досадашњи бројеви рачуна одређени у ва-
жећим прописима о регресима, премијама и накна-
дама замењују се бројевима наведеним у тачки 1. 
ове наредбе. 

3. Стручна упутства за извршење ове наредбе 
доноси генерални директор Службе друштвеног 
књиговодства (члан 29. Закона о друштвеном к н и -
говодство'). 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1963. године. 

Бр. 07-25099/1 
28. децембра 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

774. 

На основу члана 17. а у вези са чланом 13. За-
кона о удружењима, зборовима и другим јавним 
скуповима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46 и 
29/47), савезни Државни секретаријат за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА УДРУ-
ЖЕЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЛЕТАЧА ЦИВИЛ-

НОГ ВАЗДУХОИЛОВСТВА ФНРЈ 

Одобрава се оснивање и рад Удружења профе-
сионалних летача цивилног в аз ду хо« л овства ФНРЈ, 
према поднесеном статуту. 

Седиште Удружења је у Београду, а делатност. 
Удружења се простире на целу територију Федера-
тивна Народне Републике Југослви је . 

Бр. II/3-14575/1 
24. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с, р. 

775. 
На основу члана 355. став 4. и члана 357. став 4. 

Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 1/61, 
52/61 и 31/62), у сагласности са Секретаријатом Са-
везног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу, Секретаријат Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
С СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИКА ВЕТЕРИ-

НАРСКИ СТРУКЕ ПРВЕ ВРСТЕ 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Одредбама овог правилника одређују се услови 

за пријем на специјализацију, програм и услови за 
полагање специјалистичког испита службеника ве-
теринарско струке прве врсте (у даљем тексту: ве-
теринари), као и састав и рад испитних комисија 
при органима при којима се оне могу образовати. 

Члан 2. 
На специјализацију могу се примати ветеринари 

који имају најмање три године радног стажа и по-
ложен стручни испит. 
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Под радним стажом, у смислу става 1. овог чла-
на, подразумева се време које је ветеринар провео 
у радном односу на пословима из области ветери-
нарства у ветеринарским установама (ветеринарски 
заводи, ветеринарско станице, дијагностичке ста-
нице, болнице, амбуланте и друге ветеринарско уста-
нове), као и време које је провео иа приправничком 
стажу. 

Члан 3. 
Пријем на специјализацију врши се на основу 

конкурса. 
Конкурс се расписује на основу одобрења ре-

публичког органа управе надлежног за послове ве-
теринарства. 

Члан 4. 
Решење о пријему на специјализацију доноси 

републички орган управе надлежан за послове ве-
теринарства на основу усвојеног плана о специја-
лизација 

Орган из става 1. овог члана дужан је водити 
регистар о издатим решењима за пријем на специ-
јализацију. 

Члан 5. 
Установе у којима се може специјализовати од-

ређује републички орган управе надлежан за по-
слове ветеринарства. Овај орган одређује и гране 
специјализације из појединих група из члана 7. овог 
правилника у којима се може специјализовати у 
тим установама, као и број лица која,се могу при-
мити на специјализацију из тих грана. 

Ветеринарске установе из става 1. овог члана 
дужне су, на њихов захтев, примати на специјали-
зацију и ветеринаре из других ветеринарских уста-
нова, све док не буде испуњен број лица одређен за 
поједину грану специјализација. Пријем на специ-
јализацију у овом случају врше ветеринарске уста-
нове по реду по коме су се кандидати пријавили за 
специјализацију. 

Ветеринарско установе у којима се може специ-
јал изовати утврђују ред по коме ће се вршити спе-
цијалистички стаж. 

Ветеринарима који су упућени на специјализа-
цију у ветеринарско установе у иностранство при-
знаће се време проведено на раду у тим установама 
као време за специјалистички стаж из члана 8. овог 
правилника. 

Решење о признању стажа из става 4. овог члана 
доноси орган из члана 4. овог правилника. 

II. Специјалистички стаж и испит 

Члан б. 
Ветеринари примљени на специјализацију дуж-

ни су прва четири месеца- специјалистичког стажа 
провести на одређеној клиници или одељењу од-
носно у одређеном заводу (пробни стаж). Они су 
дужни после завршеног пробног стажа колоквирати 
код шефа одговарајуће организационе јединице. Ако 
на колоквиј уму не покажу задовољавајући успех, 
гз^бе право на специјализовање из те групе. 

Члан 7. 
Групе са гранама из које се ветеринари могу 

специјализовати јесу: 

I група — Епизоотиологија: 
1) сточне заразе; 
2) микробиологија и имунологија. 

II група — Паразитологија и инвазионе болести: 
1) паразитологија; 
2) инвазионе болести. 
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III група — Породиљско и узгој не болести: 
1) породиљство са стерилитетом и вештачким 

осемењавањем; 
2) узгој не болести. , 

IV група — Хигијена намирница животињског 
порекла: 

1) хигијена меса и производа од меса; 
2) хигијена млека и млечних производа; 
3) технологија намирница животињског порекла. 

V група — Унутрашње болести домаћих животиња: 
1) унутрашње болести преживара и свиња; 
2) унутрашње болести копитара, паса и живине. 

VI група — Хирургија: 
1) хирургија са офталмологијом; 
2) онихологија. 

VII група — Рендгенологија: 
рендгенологија са физикалном терапијом. 

VIII група — Производња биолошких и хемијско-
-фармацеутских препарата: 

1) биолошки препарати; 
2) хемијско-фармацеутски препарати. 

IX група — Патологија и биологија гајења домаћих 
животиња: 

1) патологија и биологија гајења говеда; 
2) патологија и биологија гајења коња; 
3) патологија и биологија гајења свиња; 
4) патологија и биологија гајења оваца; 
5) патологија и биологија гајења живине; 
6) зоохигијена. 

X група — Биологија и патологија пчела и свилених 
буба: 

биологија и патологија пчела и свилених буба. 

XI група — Биологија и патологија риба, ракова, 
шкољки и дивљачи: 

1) биологија и патологија риба, ракова и шкољки; 
2) биологија и патологија дивљачи. 
Савезна управа за послове ветеринарства може, 

у сагласности са Секретару атом Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, одредити и 
друге групе са гранама из којих се могу специја-
лизовати ветеринари. 

Члан 8. 
Специјалистички стаж траје: 
1) за сточне заразе 2 године, од тога 4 месеца 

на патолошкој анатомији, 3 месеца на микробиоло-
г а и и 3 месеца на зоохигијени; 

2) за микробиологију и имунологију 2 године, 
од тога 6 месеци у институту и на клиници за за-
разе и 3 месеца на патолошкој анатомији; 

3) за паразитологију 2 године, од тога 3 месеца 
на инвазионим болестима и 3 месеца на зоохигијени; 

4) на инвазионим болестима 2 године, од тога 
4 месеца на паразите логи ји, 3 месеца на патолошкој 
анатомији и 3 месеца на зоохигијени; 

5) за породиљство са стерилитетом и вештачким 
осемењазањем 2 године, од тога 3 месеца на хирур-
гији и 3 месеца на физиологија 

6) за узгојне болести 2 године, од тога 3 месеца 
на унутрашњим болестима, 3 месеца на заразним 
болестима, 3 месеца на инвазионим болестима и 3 
месеца на зоохигијени, а остало време на узгој ним 
болестима; 

7) за хигијену меса и производа од меса 2 го-
дине, од тога 3 месеца у ветеринарској лабораторији 
за бактериолошки преглед животних намирница, "3 
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месеца у хемијској лабораторији за преглед живот-
них намирница, 6 месеци у једној индустриско] 
кланици и 2 месеца у органу тржишне инспекције; 

8) за хигијену млека и млечних производа 2 го-
дине, од тога 3 месеца у ветеринарској лабораторији 
за преглед животних намирница, 6 месеци у хемиј-
ској лабораторији за преглед животних намирница, 
4 месеца у једној од већих млекара у земљи и 2 
месеца у органу тржишне инспекције; 

9) за технологију намирница животињског по-
рекла 2 године, од тога 4 месеца на микробиологији, 
1 годину у једној од већих кланица у земљи, а од 
тога најмање 6 месеци у индуетријској (експертиој) 
кланици и 6 месеци у хемијској лабораторији за 
преглед животних намирница; 

10) за унутрашње болести домаћих животиња 
— за обе гране 2 године, од тога 3 месеца на пато 
лепшој анатомији, 3 месеца на инвазионим боле-
стима, 2 месеца на патолепшој физиологији и 2 ме-
сеца на рендгенологији; 

11) за хирургију са офталмо логи јом 2 године, од 
тога 3 месеца на топографској анатомији, 3 месеца 
на онихологији и 2 месеца на рендгенологији; 

12) за онихологију 2 године, од тога 2 месеца 
на топографској анатомији, 6 месеци на хирургији 
и на рендгенологији; 

13) за рендгенологију са физикалном терапијом 
2 године, од тога 3 месеца на топографској анато-
мији, 3 месеца на хирургији и 3 месеца на унутра-
шњим болестима; 

14) за производњу биолошких препарата 2 го-
дине, од тога 3 месеца на патолошкој анатомији, 
3 месеца на заразним болестима. 3 месеца на уз-
гој ним болестима и 6 месеци на микробиолог^и са 
имуно логи јом; 

15) за производњу хемијско-фармацеутских пре-
парата 2 године, од тога 3 месеца на патолошкој 
анатомији, 3 месеца на паразитологији, 6 месеци на 
фармакологији и 3 месеца на унутрашњим боле-
стима; 

16) за патологију и биологију гајења говеда 2 
године, од тога 6 месеци на биологији гајења, 3 ме-
сеца на исхрани, 3 месеца на унутрашњим боле-
стима, 3 месеца на узгој ним болестима, 3 месеца на 
зсохигијени, 2 месеца на заразним болестима и 2 
месеца на инвазионим болестима; 

17) за патологију и биологију гајења коња 2 
године, од тога 6 месеци на биологију гајења, 3 ме-
сеца на исхрани, 3 месеца на унутрашњим болести-
ма, 2 месеца на заразним болестима, 2 месеца на 
инвазионим болестима, 3 месеца на зоохигијени, 2 
месеца на хирургији са офталмолог јом и 3 месеца 
на узгој ним болестима; 

18) за патологију и биологију гајења свиња 2 
године, од тога 6 месеци на биологији гајења, 3 ме-
сеца на патолошкој анатомији, 3 месеца на зараз-
ним болестима, 3 месеца на узгојним болестима, 3 
месеца на зоохигијени и 6 месеци на исхрани; 

19) за патологију и биологију гајења ов"аца 2 
године, од тога 6 месеци на биологији гајења, 3 ме-
сеца на узгојним болестима, 3 месеца на заразним 
болестима, 3 месеца на унутрашњим болестима, 4 
месеца на инвазионим болестима, 2 месеца на зоохи-
гијени и 3 месеца на исхрани; 

20) за патологију и биологију гајења живине 
2 године, од тога 6 месеци на биологији гајења, 3 
месеца на патолошкој анатомији, 3 месеца на за-
разним болестима, 3 месеца на узгојним и парази-
тарним болестима, 3 месеца на зоохигијени и 3 ме-
сеца на исхрани; 

21) за зоохигијену 2 године, од тога 4 месеца 
на патолошкој анатомији, 4 месеца на заразним 
болестима, 3 месеца на исхрани, 3 месеца на инва-
зионим болестима и 4 месеца на УЗГОЈНИМ болестима; 

22) за биологију и патологију пчела и свилених 
буба 2 године, од тога 1 годину на биологији, 1 го-
дину у одговарајућој установи која се бави патоло-
гијом пчела и свилених буба; 

23) за биологију и патологију риба, ракова и 
шкољки 2 године, од тога 1 годину на биологији, 
1 годину у одговарајућим установама које се баве 
патологијом риба, ракова и шкољки; 

24) за биологију и патологију дивљачи 2 године, 
од тога 1 годину на биологији, а 1 годину у одго-
варајућим установама Kofe се баве пато логи јом 
дивљачи. 

Кандидату који се специјализује у грани одно-
сно групи из које је радио докторску дисертацију, 
може се трајање стажа предвиђеног у ставу 1. овог 
члана скратити за једну трећину. 

Члан 9. 
За сваког ветеринара примљеног на специјали-

зацију води се лист о специјализација у који се 
уносе подаци о његовом залагању, о успеху пока-
заном на колоквијумима, као и други подаци који 
се узимају у обзир при оцењивању на к о л о н и -
ју мима. 

Образац листа о специјализацији прописује Са-
везна управа за послове ветеринарства. 

Члан 10. 
Ветеринари примљени на специјализацију дуж-

ни су сваких 6 месеци односно после времена које 
проведу у одговарајућој организационој јединици по 
програму специјализације, колоквирати код шефа 
те јединице. У тим роковима њима се може давати 
и да писмено обраде поједине теме, ради провера-
в а н ^ да ли се у довољној мери користе потребном 
стручном литературом. 

Члан 11. 
Ради употпуњавања и усавршавани специјали-

тичког знања из одређене гране, ветеринари при-
мљени на специјализацију проводе последња 4 ме-
сеца специјалистичког стажа у факултетским 
институтима или у ветеринарским установама које 
одређује републички орган управе надлежан за по-
слове ветеринарства. 

Члан 12. 
Специјалистички стаж може се прекинути само 

у случају болести. 
Изузетно, специјалистички стаж може се пре-

кинути и из других оправданих разлога. Оправ-
даност ових разлога, цени републички орган управе 
надлежан за послове ветеринарства. 

Члан 13. 
По завршеној специјализацији старешина уста-

нове у којој је стаж провођен издаје кандидату 
потврду о завршеном специјалистичком стажу, или 
о времену проведеном на специјализацији ако цео 
стаж није проведен у истој установи. 

Члан 14. 
Специјалистички испит полаже се по Програму 

опецијализације и специјалистичких испита за слу-
жбенике ветеринарске струке прве врсте, који ће 
прописати Савезна управа за послове ветеринарства 
и објавити у свом посебном издању. 

Члан 15. 
Специјалистички испит састоји се из практич-

ног и теоријског дела, као и из писменог рада, ако 
је овај Програмом специјализације и специјалистич-
ких испита за службенике ветеринаре^ струке 
прве врсте предвиђен. 

Установе код којих се полаже специјалистички 
испит, као и испитне рокове, одређује републички 
орган управе надлежан за послове ветеринарства. 
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Члан 16. 
Ветеринари су дужни пријавити се за полагање 

специј алистичког испита у року од 6 месеци по 
завршеном специјалистичком стажу. 

Ветеринари подносе пријаву за полагање спе-
цијалистичког испита републичком органу управе 
надлежном за послове ветеринарства преко уста-
нове у којој су запошљени. 

Пријава се подноси најдоцније на 30 дана пре 
одређеног испитног рока. 

Уз пријаву за полагање специјалистичког испи-
та прилажу се: решење о пријему на специјализа-
цију, персонални лист и лист о специјализација 
као и писмени рад ако је овај предвиђен Програмом 
специјализације и специјалистичких испита за слу-
жбенике ветеринарске струке прве врсте. 

Члан 17. 
Републички орган управе надлежан за послове 

ветеринарства даје одобрење за полагање специја-
листичког испита и одређује дан полагања у року 
који не може бити краћи од 30 дана од дана под-
ношења пријаве. 

III. Састав и рад испитних комисија 

Члан 18. 
Специјалистички испит полаже се пред испит-

ним комисијама чије чланове именује орган који је 
донео решење о одобрењу специјализације. 

Председник и чланови појединих испитних ко-
мисија и њихови заменици именују се из редова 
наставника факултета или истакнутих стручњака, 
е тим да један члан испитне комисије мора бити 
специјалист из гране из које се испит полаже. 

Решењем о именовању чланова испитних коми-
сија одређује се и записничар. Тим решењем одре-
ђује се и које ће градиво испитивати који члан 
комисије. 

Члан 19. 
Целу администрацију у вези са специјалистич-

ким испитом води, по правилу, она организациона 
јединица републичког органа управе надлежног за 
послове ветеринарства у чију надлежност спада 
стручно уздизање кадрова. Ако таква организаци-
она јединица не постоји, старешина републичког 
органа управе надлежног за послове ветеринарства 
одређује која ће организациона јединица односно 
служба вршити ове послове. 

Члан 20. 
О току испита води се записник. 
Записник се води према обрасцу који прописује 

Савезна управа за послове ветеринарства. 

Члан 21. 
Кандидат се комисијски испитује и оцењује из 

целог градива. 
Кандидат се прво испитује практично, а потом 

теоретски. 

Члан 22. 
Оцена на специјалистичком испиту је „положио" 

или „није положио". 
Оцена се даје већином гласова, а у случају 

поделе гласова одлучује страна на којој је глас 
председника комисије. 

Члан 23. 
Кандидат који не положи испит, може га по-

новити највише два пута, у размацима од најмање 
в месеци. 

Члан 24. 
По завршеном испиту председник испитне ко-

мисије саопштава кандидату успех у присуству 
свих чланова комисије. 

Члан 25. 
Кандидату који је положио испит издаје се 

уверење о положеном испиту. 
Уверење о положеном испиту потписује: пред-

седник испитне комисије, сви чланови испитне ко-
мисије и записничар. 

Уверење се издаје у два примерка, од којих се 
један примерак уручује кандидату, а други хте ула-
же у његов персонални лист. 

Установа у којој је кандидат з^пошљен обаве-
штава се о резултату који је кандидат показао при-
ликом полагања испита. 

Образац уверења о положеном испиту специ-
јализације прописује Савезна управа за послове 
ветеринарства. 

Члан 26. 
Кандидат упућен на специјализацију који пола-

же испит ван места службовања, има право на 
накнаду путних трошкова, по прописима о накна-
дама путних и других трошкова јавних службе-
ника, приликом првог полагања испита. 

Кандидат који из неоправданих разлога не 
приступи полагању испита нема право на накнаду 
путних трошкова. 

Путни трошкови падају на терет установе у 
којој је кандидат запошљен. 

Члан 27. 
Кандидат који је у радном односу има право 

на плаћено одсуство ради полагања испита. 
Ако кандидат полаже испит ван места службо-

вања у одсуство му се урачунава и време потребно 
за долазак у место полагања испита и повратак у 
место службовања. 

Одсуство ради полагања испита не урачунава се 
у годишњи одмор, нити у одсуство по члану 87. 
став 1. Закона о јавним службеницима. 

IV. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 28. 
Ветеринари који су пре ступања на снагу овог 

правилника ступили на специјализацију, полажу 
специјалистички испит по досадашњим прописима. 

Члан 29. 
Ветеринарима који стекну специјалност у ино-

странству, може се признати специјалност из одго-
варајуће гране из које се ветеринари могу специ-
јализовати по одредбама овог правилника. 

Решење о признању специјалности по ставу 1. 
овог члана доноси Савезна управа за послове вете-
ринарства, на основу образложеног мишљења ис-
питне комисије за полагање специјалистичког 
испита из односне гране. 

Лице које жели да му се призна право из ста-
ва 1. овог члана подноси молбу органу из става 2. 
овог члана, уз коју је дужно приложити: уверење 
о стеченој специјалности у иностранству — у ори-
гиналу и овереном преводу, као и своје научне и 
стручне радове којима располаже. 

Члан 30. 
Ветеринарима, који су до дана ступања на 

снагу овог правилника започели специјалистички 
стаж, урачунаће се време проведено на том стажу 
у специјалистички стаж по одредбама овог пра-
вилника. 
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Члан 31. 
Даном ступања овог правилника на снагу пре-

стаје да важи Правилник о стажу и е iручним испи-
тима за звање ветеринара — специјалисте („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 100/49). 

Члан 32. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-2698/1 
21. новембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

776. 

На основу члана 4- Закона о установљењу за-
ставе трговачке морнарице и бродарства унутрашње 
пловидбе ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ", бр. 11/50) 
и члана 11. одељак I. под б) тачка 1. Уредбе о пре-
ношењу послова у надлежност савезних и реиубли-
чких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), Секретаријат Савезног изврш-
ног већа за саобраћај и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ИСТИ-
ИАЊУ И ВИЈ АЊУ ЗАСТАВЕ ТРГОВАЧКЕ МОР-
НАРИЦЕ И БРОДАРСТВА УНУТРАШЊЕ ПЛО-

ВИДБЕ ФНРЈ И ЗНАКОВА НА БРОДОВИМА 
ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИЦЕ И БРОДАРСТВА 

УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ ФНРЈ 

Члан 1. 
У Правилнику о истицању и виј ању заставе 

трговачке морнарице и бродарства унутрашње пло-
видбе ФНРЈ и знакова на бродовима трговачке 
морнарице и бродарства унутрашње пловидбе ФНРЈ 
(Прилог бр. 7 „Службеног листа ФНРЈ", бр. 45/50 
и „Службени лист ФНРЈ", бр. 20/51), у члану 8. речи: 
„односно управној служби унутрање пловидбе'1 

бришу се. 

Члан 2-
После члана 8. додаје се нови члан 8 а, који 

гласи: 
„Пловила у управној служби унутрашње пло-

видбе морају имати знак за распознавање на обема 
странама прамца. 

Знак за распознавање из става 1. овог члана 
има облик ромба, беле је боје и има плаве рубове 
У средини ромба налази се број пловила исписан 
црном бојом. Хоризонтална дијагонала ромба из-
носи 0,80 метара, а вертикална дијагонала — 0,65 
метара. Ширина рубова ромба износи ОДО метара, 
а висина броја у рвмбу — 0,20 метара. Димензије 
знака могу се, зависно од величине пловила, сраз-
мерно повећати или смањити. 

Осим заставе трговачке морнарице и бродарства 
унутрашње пловидбе ФНРЈ, пловила из става 1-
овог члана вију и један пламенац беле боје, облика 
равнокраког троугла, чије су стране дуге 1 метар, 
а основица 0,50 метара. Са обе стране у средини 
пламенца налази се знак за распознавање прописан 
у ставу 2- овог члана. 

Пловила из става 1. Овог члана морају приликом 
вршења службе, и дању и ноћу, имати истакнуто 
једно трепереће светло плаве боје видљиво са свих 
страна хоризонта." 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

Објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 2217 
22. децембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Марин Цетинић, с р. 

777. 

На основу тачке 3. Одлуке о престанку важе-
ња највиших продајних цена за поједине производе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), у вези са чланом 
5- став 1- и чланом 7. став 2. Уредбе о Оснивању 
и укидању одређених савезних органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 25/62), у сагласности 
са Секретаријатом Савезног извршног већа за инду-
стрију, Секретаријат Савезног извршног већа за 
опште привредне послове издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РУДНИКА УГЉА КОЈИ МОЖЕ 
СЛОБОДНО ФОРМИРАТИ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ УГЉА 

1. Продајне цене угља може слободно форми-
рати Rudnik rjavega premoga, Ko5evje. 

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

Бр. 1956/1 
25. децембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за опште привредне послове, 
Никола Џуверовић, с.р-

778. 

На основу члана 18. став 5. Основног закона о 
издавачким предузећима и издавачким установама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 44/59), у сагласности са 
савезним Државним секретаријатом за послове фи-
нансија, Секретаријат Савезног извршног већа за 
просвету и културу издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА .КОЈЕ ТРЕБА ДА 
ИСПУЊАВА ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЈЕ СЕ 
ПОРЕД ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ БАВИ И ДРУ-

ГИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

1. Издавачко предузеће које се поред издавачке 
делатности бави и другим делатностима у смислу 
члана 18. став 4. Основног закона о издавачким пре-
дузећима и издавачким установама, сматраће се као 
издавачко ако обим његове издавачке делатности 
износи.лајд^ајц^е < 800 ауторских табака годишње. 

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, органи 
управе надлежни за послове културе Народне Ре-
публике Словеније, Народне Републике Македоније 
и Народне Републике Црне Горе могу утврдити и 
мањи минимални годишњи обим издавачке делат-
ности за издавачка предузећа на територији односне 
народне републике, али не маши од 500 ауторски« 
табака годишње. 

Орган управе народне републике надлежан зе 
послове културе може за издавачка предузећа на 
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територији односне народне републике одредити и 
већи минимални годишњи обим издавачке делатно-
сти, али не већи од 1000 ауторских табака годишње. 

2. Издавачким предузећима сматраће се и оно 
издавачко предузеће које није испунило услов из 
тачке 1. ове наредбе, ако је тај услов испунило 
према просечном годишњем обиму своје издавачке 
делатности у току односне и претходне две године. 

3. Орган управе народне републике надлежан 
за послове културе може за одређена издавачка 
предузећа на територији односне народне *републи-
ке која издају дела на језицима националних ма-
њина, као и за поједина уско специјализована.из-
давачка предузећа, одредити и блаже услове од 
услова утврђених у тач. 1. и 2. ове наредбе. 

4. Издавачко предузеће које не испуњава усло-
ве из тач. 1. до 3. ове наредбе сматраће се као изда-
вачко ако годишњи приход који оствари од изда-
вачке делатности износи више од половине његовог 
укупног годишњег прихода. 

Издавачким предузећем сматраће се и издавач-
ко предузеће из става 1. ове тачке које од издавач-
ке делатности није остварило више од половине свог 
укупног прихода у години за коју се утврђује и ра-
оподељује укупан приход, ако је испунило тај услов 
према просечном укупном приходу од своје изда-
вачке делатности у току односне и претходне две 
године. 

5. Број ауторских табака у издавачкој делатно-
сти појединог издавачког предузећа ће се израчу-
навати према мерилима које примењује Југословен-
ски библиографски институт и доказивати потвр-
дом овог Института. 

6. За период пословања до краја 1962. године 
сматраће се издавачким предузећем свако предузеће 
регистровано као издавачко. 

7. )Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1963. године. 

Бр. 09-4651/1 
21. децембра 1962. године 

Београд 

Секретар 
за просвету и културу, 

Крсте Црвенковски, е. p. 

779. 

На основу члана 6. став 2. Правилника о струч-
ној спреми инспектора рада („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 11/61), Секретаријат Савезног извршног 
већа за рад издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОГРАМУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА СТРУЧНОГ 

ИСПИТА ЗА ЗВАЊА ИНСПЕКТОРА РАДА 

1. Посебни део стручног испита инспектори рада 
полажу по Програму посебног дела стручног испита 
за звања инспектора рада, који је одштампан у До-
датку „Службеног листа ФНРЈ", бр. 53/62 и чини 
саставни део ове наредбе. 

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

Бр. 09-2970/1 
7. децембра 1962. године 

Београд 
Секретар за рад, 

Џемал Биједић, с. р. 

Понедељак, 31. децембар 1962. 

780. 
На основу члана 25. став 2. Закона о инспек-

цији рада („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/59), у 
сагласности са Савезним заводом за статистику, 
Секретаријат Савезног извршног већа за рад про-
писује 

У П У Т С Т В О 
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДвСТАВЛ» *ЊУ 

ИЗВЕШТАЈА ОРГАНА ИНСПЕКЦИЈЕ 
РАДА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
1. Органи инспекције рада дужни су, у смислу 

одредаба члана 25. став 1. Закона о инспекцији 
рада, водити евиденцију и подносити извештаје 
органима инспекције рада непосредно вишег сте-
пена по одредбама овог упутства. 

2. Под организацијама, у смислу овог упутства, 
подразумевају се привредне и друштвене органи-
зације, државни органи, установе и приватни по-
слодавци (члан 1. став 3. Закона о инспекцији рада). 

II. ЕВИДЕНЦИЈА 
3. Органи инспекције рада дужни су водити 

дневник рада, роковник и списак организација. 
За добивање евиденционих података органима 

инспекције рада служе и: 
1) записници о прегледима односно записници 

о обиласцима; 
2) решења о привременим забранама рада; 
3) решења о пуштању уређаја у погон; 
4) поднете пријаве за кажњавање. 
4. У дневник рада инспектор рада дужан је 

уносити податке о пословима које је .извршио у 
току дана, а .нарочито податке о извршеним пре-
гледима у обиласцима, о донетим решењима о от-
клањању недостатака, о привременим забранама 
рада, о пуштању уређаја у погон и о извиђај има 
несрећних случајева, као и о извршеним интервен-
цијама у смислу члана 122. Закона о радним одно-
сима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 17/61) са назна-
чењем по ком питању је интервенисано и са којим 
резултатом. 

5. У роковник инспектор рада дужан је уно-
сити податке о утврђеним недостацима и неправил-
ностима и рок у коме се они имају отклонити, 
датуме поднетих пријава за кажњавање, као и да-
туме поднетих извештаја у смислу члана 40. За-
кона о инспекцији рада. 

6. У списак организација посебно се уносе: 
1) привредне организације и њихове територи-

јално одвојене јединице (радилишта, погони); 
2) приватни послодавци; 
3) друштвене организације, државни органи, 

установе и остале организације у којима се на 
раду налазе лица која ужива ју заштиту при раду 
по члану 58. Закона о раднима односима. 

7. Организације се уносе у списак из тачке 6. 
овог упутства према областима из Номенклатуре за 
распоређивање привредних и других организација 
и државних органа по делатностима, која чини са-
ставни део Правилника о распоређивању кори-
сника друштвене имовине према њиховим делат-
ностима („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/62), е тим 
што се област индустрије и рударства дели само 
на гране од 111 до 138, област саобраћаја и веза 
— само на гране 511, 512 и 513 до 519, област занат-
ства — на социјалистички и приватни сектор 
а остале области не деле# се. 

8. Записник о прегледу организације односно 
њене одвојене јединице мора да садржи: 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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1) назив, адресу^ и област односно грану делат-
ности (шифра) организације; 

2) укупан број запошљених лица, а посебно 
број запошљених жена, омладине (испод 18 година 
старости), инвалида и ученика у привреди; 

3) укупан број прегледаних просторија, а по-
себно број просторија које у грађевинском погледу 
не одговарају нормативима заштите при раду и 
број лица затечених на раду у таквим просто-
ријама; 

4) утврђене недостатке у вези са вентил аци јом, 
осветљењем, буком и вибрацијом, електричним инста-
лацијама и уређајима, заштитом на машинама, за -
штитом од пожара и експлозија, коришћењем лич-
них Заштитних средстава, санитарним уређајима 
и организацијом пружања прве помоћи, као и (Оста-
ле недостатке хигијенско-техничке природе; 

5) утврђене неправилности у вези са засни-
вањем и престанком радног односа, радним време-
ном, личним дохоцима и накнадама, заштитом ж е -
на, омладине и инвалида у радном односу, као и 
остале неправилности у вези са примењивањем 
прописа о радним односима; 

6) случајеве непридржавања прописа о учени-
цима у привреди, а нарочито одредаба које се од-
носе на уговоре о учењу, радно време, награђивиње 
и годишњи одмор ученика; 

7) податак о томе да ли Је организација дужна 
образовати службу хигијенско-техничке заштите 
при раду, односно да ли је ту службу образовала 
и ако ју је образовала — број лица запошљених 
у тој служби; 

8) податак о томе да ли је организација донела 
правилник о радним односима, као и да ли је ду-
жна донети посебни правилник о хигијенско-тех-
ничким заштитним мерама при раду и ако је дужна 
тај правилник донети — да ли га је и донела. 

Записник о обиласку организације односно ње-
не одвојене јединице, поред назива, адресе и обла-
сти односно гране делатности, садржи податке о 
чињеницама због којих је извршен обилазак орга-
низације. 

9. Решење о привремено] забрани рада треба, 
поред података предвиђених у члану 205. став 2. 
Закона о општем управном поступку („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/56), да садржи и број з а ш и љ е -
них лица обухваћених том забраном. 

III. ИЗВЕШТАЈИ 

10. Извештаји које органи инспекције рада до-
с*ав&ају вишем органу инспекције рада јесу ре-
довни и ванредни. 

1. Редовни извештаји 
11. Редовни извештаји достављају се на обра-

сцима који садрже број: 
1) организација односно њихових одвојених је-

диница; 
2) извршених прегледа организација односно 

њихових одвојених јединица, лица запошљених 
у прегледаше организацијама односно у њиховим 
одвојеним јединицама, као и број запошљених 
жена, омладине, инвалида и ученика у привреди; 

3) извршених обилазака организација односно 
њихових одвојених јединица, извиђај а повреда и 
обољења, изречених привремених забрана рада, 
датих одобрења за пуштање уређаја у погон, као 
и број извршених интервенција (члан 122. Закона 
о радним односима) и резултата тих интервенција; 

4) утврђених и отклоњених недостатака хиги-
јенско-техничке заштите при раду; 

5) утврђених неправилности из радног или уче-
ничког односа; 

6) поднетих пријава за кажњавање и изрече-
них казни; 

7) организација које су донеле правилнике о 
радним односима, организација које су дужне до-
нети посебне правилнике о хигијенско-техничким 
заштитним мерама при раду и број организација 
које су посебне правилнике донеле; 

8) организација које су дужне организовати 
службу хигијенско-техничке заштите при раду, 
организација које су ту службу организовале и 
број лица која раде у тој служби; 

9) поднетих извештаја у смислу члана 40. За-
кона о инспекцији рада и примљених обавештења 
о закључцима по тим извештајима. 

Поред података из става 1. ове тачке, редовни 
извештај треба да обухвати и: општи осврт на пе-
риод обухваћен извештајем, карактеристичне про-
блеме, ванредне делатности органа инспекције рада, 
сарадњу органа инспекције рада са другим орга-
нима и установама, запажања о раду органа рад-
ничког самоуправљања и руководећег особља орга-
низације по питању заштите при раду, мишљење 
о раду службе хигијенско-техничке заштите при 
раду, стручни ниво лица која ту службу врше, ми-
шљење о прописима којима се регулише материја 
заштите при раду, као и закључке односно пред-
логе у вези са периодом који је обухваћен изве-
штајем. 

12. Редовне извештаје органи инспекције рада 
достављају у два примерка, и то: 

1) општински орган инспекције рада — сре-
ском органу инспекције рада, и то: 

а) податке из тачке 11. став 1. под 1 до 3 овог 
упутства тромесечно — у року од 15 дана по истеку 
тромесечја; 

б) податке из тачке 11. овог упутства годишње 
— до 15. јануара текуће године за протеклу годину; 

2) срески орган инспекције рада — републич-
ком инспекторату рада, и то: 

а) збирне податке општинских органа инспек-
ције рада из тачке 11. став 1. под 1 до 3 овог упут-
ства, допуњене својим подацима, за прво полугоди-
ште — до 31. јула текуће године; 

б) збирне податке општинских органа инспек-
ције рада из тачке 11. овог упутства, допуњене сво-
јим подацима, годишње — до краја фебруара те-
куће године за протеклу годину; 

3) републички инспекторат рада — Секретари-
јату Савезног извршног већа за рад — збирне по-
датке среских органа инспекције рада из тачке 11. 
овог упутства, допуњене својим подацима, годишње 
— до 31. марта текуће године за протеклу годину. 

13. Секретаријат Савезног извршног већа за рад, 
на основу примљених извештаја од републичких 
инспектората рада, израђује годишњи извештај за 
целу земљу и објављује га до 30 јуна текуће године 
за протеклу годину. 

14. Организације се у извештајима распоређују 
_ на начин предвиђен у тачки 7. овог упутства. 

2L Ванредни извештаји 
15. Општински орган инспекције рада доставља 

среском органу инспекције рада следеће ванредне 
извештаје: ^ 

1) о смртном случају, колективној несрећи, по-
јави професионалних обољења, као и о сваком 
већем удесу 'при раду или појави непосредне опа-
сности по живот запошљених лица; 

2) о спору насталом у организацији који би 
могао да поремети нормалан ток рада, као и о ста-
њу које би могло да проузрокује настанак таквог 
спора; 

3) о сваком питању из области хигијенско-тех-
ничке заштите при раду и радних односа, ако је 
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за његово решавање потребна интервенција органа 
инспекције рада вишег степена. 

Општински орган инспекције рада дужан је по 
један примерак свих ванредних извештаја доста-
вити и републичком инспекторату роди, а но један 
примерак тих изв^ш^га који се односе на случа-
јеве предвиђене у одредбама под 1 и 2 е.ап I. ове 
тачке — и Секретару ату Савезног извршног већа 
за рад. 

16. Ванредни извештаји достављају се препи-
сом записника о извршеном изгине ју ка лицу ме-
ста, и то одмах по насталом догађају односио ста-
њу, а најдоцније у року од 48 часова по његовом 
настанку. 

Општински орган инспекције рада дужан је 
одмах по сазнању ма ког случаја предвиђеног у 
тачки 15. став 1. под 1 и 2 овог упутства најбржим 
путем (телефоном, телеграмом и сл.) известити сре-
ски орган инспекције рада. 

Извештаји о смртним случајевима треба да 
садрже податке из Прилога бр. 1 одељака I до III, 
који је саставни део Упутства о подношењу при-
јава и вођењу евиденције о несрећама на послу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/59). 

17. Обрасце из тачке 11. овог упутства и обра-
сце за књиге и списак из тачке 3. став 1. овог упут-
ства прописује Секретаријат Савезног извршног 
већа за рад. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

18. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се од 1. јануара 1963. године. 

Бр. 09-1625/12 
28. новембра 1962. године 

Београд 
Секретар за рад, 

Џемал Биједић, с. р. 

781/ 

На основу члана 13. став 2. тачка 9. алинеја 1. 
Уредбе о преношењу послова у надлежност савез-
них и републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са 
Савезним извршним већем, Секретаријат Савезног 
извршног већа за просвету и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАНГУ ШКОЛА, ТЕЧАЈЕВА (КУРСОВА) 

И ИСПИТА 

I 
Спреми свршена два разреда гимназије (члан 

89. Општег "закона о школству — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/58 и 27/60) одговара следећа школа: 

у предратној Југославен 
Завршена Obrtna Sola za given је per Па in iadelo-

vanje oblek, s pravico ja.vnosti, па Dekliskem zavodu 
»Vesna« v Marrboru, y трајању од најмање две школ-
ске године, ако је после ове школе завршен и Једно-
годишњи течај стручног оспособљавања при истом 
Заводу. 

II 
Спреми завршене гимназије (члан 39. Општег 

закона о школству) одговара следећи испит: 
у предратној Југославији 

Положени испит за чин административног пот-
поручник економске струке у војсци, пре 6- априла 
1941. године. 

Понедељак, 31. децембар 1962. 

III 
Спреми завршене високе школе (факултета) 

одговара следећа школа: 
У предратној Јуогославији 

Завршена Висока богословска школа у Сплиту« 

IV 
Ранг школа и течајева (курсова) утврђен овим 

решењем не одређује однос једне школе према дру-
гој у циљу признавања разреда или испита једне 
врсте школе за прелаз односно продужење школо-
вања у другој врсти школе, већ може да служи 
надлежним органима као основ за одређивање 
школске спреме при регулисању службеничких од-
носа, пензија и инвалиднина. 

V 
Одредбама овог решења допуњује се Решење 

о рангу школа и течајева (курсова) — („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 4343/2 
28 новембра 19С>2. године 

Београд 
Секретар 

за просг;егу и културу, 
Крсте Црвенковски, с.р-

782. 
На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 

Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод 
за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

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

Испитивање песка и шљунка: 
Одређивање површинске влаге у 

агрегату — — — JUS В.В8.035 
Одређивање трошних зрна у кру-

пном агрегату (шљунку) — — — JUS В,В8.037 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају ка снагу 1. априла 1963. 
године. 

Бр. 18-7830 
19. децембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенекот завода 
за ста-ндардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

783. 
На основу члана 4. став 1. и члана 29. Закона 

о југос лов еноким стандардима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод за 
стандардизацију доноси 

Р Е ЈП Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!^ СТАНДАРДИМА ЗА ИСПИ-

ТИВАЊЕ ЧЕЛИКА 

1. Престају да важе следећи југословенски стан-
дарди: 

Механичка испитивања метала — 
испитивање тврдоће — — — — JUS C.A4.00S. 
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Механичка испитивања метала — 
испитивање савијањем — — — — JUS С.А4 005 
донети Решењем о југословенашм стандардима за 
испитивање метала и варење („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/54). 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 31. маја 1963. године. 

3. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди, 
издања 1962. године, са следећим насловима и озна-
кама: 

Испитивање тврдоће челика по 
Бринелу — — — — — — — JUS С.А4.003 

Испитивање тврдоће челика по 
Викерсу — — — — — — — JUS С.А4.030 

Испитивање тврдоће челика по 
Роквелу (скала С и В) — — — — JUS С.А4.031 

Испитивање челика савијањем — JUS С.А4.005 
4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. јуна 1963. 
године. 

Бр. 04-7833 
19. децембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југосл©венског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

784. 

На основу члана 4. став 1. и члана 29. Закона 
о југос ловеноким стандардима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/63), Југословенски завод за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ЗА МЕ-

ХАНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ 

1. Престају да важе следећи југословенски 
стандарди: 

Механичка испитивања метала — 
Испитивање цеви спљоштавањем — JUS С.А4.007 

Механичка испитивања метала — 
Испитивање цеви ггосувраћивањем — JUS С.А4.009 

Механичка испитивања метала — 
Испитивање цеви проширивањем ко-
ничним утискивачем — — — — JUS С.А4.010 
донети Решењем о ју го словенским стандардима за 
механичка испитивања цеви („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 48/56). 

2. Југословенски стандарди иа тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 31. маја 1963. године. 

3. У издању Југословен скот завода за стандар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди, 
издања 1962. године, са следећим насловима и озна-
кама : 

Испитивање челичних цеви спљо-
штавањем — — — — — — — JUS С.А4.007 

Испитивање челичних цеви по-
сувраћивањем —, — — — јхјЅ С.А4.009 

Испитивање челичних цеви про-
ширлзањем коничним утискивачем JUS С.А4.010 

4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Ју ^словен-

ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. јуна 1963. 
године. 

Бр. 04-7832 
19. децембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенскот завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

785. 

На основу члана 4. став 1. и члана 29. Закона 
0 југословенским стандардима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ЧЕЛИЧНЕ 

БЕШАВНЕ ЦЕВИ 

1. Престаје да важи следећи југословенски 
стандард: 

Челичне цеви без шава — глатке. 
Стандардна серија. Димензије и то-
леранције — — — — — — — JUS С.В5.221 
донет Решењем о ју ̂ словенским стандардима за 
челичне цеви и о престанку важења јутословенског 
стандарда за заварене челичне цеви у издању из 
1952. године („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/57). 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења престаје да важи 31. маја 1963. године. 

3. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доноси се нови југословенски стандард, 
издање 1962. године, са следећим насловом и озна-
ком: 

Челичне цеви без шава. Облик и 
мере — — — — — — — — JUS С.В5.22Ј. 

4. Југословенски стандард из тачке 3. овог ре-
шења објављен је у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. i 

5. Југословенски стандард из тачке 3. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. јуна 1963. го-
дине. 

Бр. 04-7831 
19. децембра 1862. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

786. 
На основу члана 4. став 1. и члана 25. став 4. 

Закона о југословенским стандардима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенски завод 
за стандардан аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА АЛАТ 

ЗА БУШЕЊЕ ДРВЕТА 

1. У издању Југос лов ен скот завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 

Тесарске спиралне бургије са 
ушицом — двобој не — — — — — JUS K.D3.661 
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Тесарске бургије — — — — JUS K.D3.662 
Варварске кашикасте бургије са 

ушицом — —- — — — — JUS K.D3.563 
Четкарске бургије — — — — JUS K.D3.630 
Машинске спиралне бургије за 

дрво за рупе за попове, деовојне — JUS K.D3.691 
Машинске спиралне бургије за 

дрво, са ваљкастом дршком, је дно-
во јие — — — — — — — — JUS K.D3.692 

Машинске спиралне бургије за 
дрво, са "Морзе-коничном дршком и 
спиралом до дршке — — — — JUS K.D3 693 

Машинске бургије за железничке 
прагове — — — — — — — JUS K.D3.694 

Ручни забушивачи за дрво, са ко-
ничним четвртастом дршком — — JUS K.D3.721 

Машински забушивачи за дрво, са 
ваљчастом дршком — — — — — JUS K.D3.730 

Забушивачи рупа за дрвене че-
пове — — — — — — — — JUS K.D3.731 

Насадни конични упуштачи за 
дрво — — — — — — — — JUS K.D3.760 

Насадни равни упуштали за дрво JUS K.D3.761 
Равни упуштачи за дрво — — JUS K.D3.T62 
Машински конични упуштачи за 

дрв о — — — — — — — — JUS K.D3.783 
Изрезивачи дрвених чепова за 

аутомат за чеповање — — — — JUS K.D3.780 
Изрезивачи дрвених пепова — JUS K.D3.781 
2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на сна;гу 1. јула 1963. 
године. 

Бр. 04-7904 
21. децембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословена«^ завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана 5. Уредбе о организацији Са-

везне комисије за нуклеарну енергију („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/59 и 31/60) у вези е чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА САВЕЗНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА НУКЛЕАРНУ ЕНЕРГИЈУ 
За чланове Савезне комисије за нуклеарну 

енергију именују се; 
1. Др инж. Милан Оередкар, виши научни са-

радник Нуклеарног института „Јожеф Штефан" у 
Љубљани; 

2. Др инж. Драгослав Поповић, ванредни профе-
сор Електротехничког факултета у Београду; и 

3. Др Димче Тошев, ванредни професор и про-
декан Природно-математичког факултета у Скопју. 

Б. бр. 105/2 
20. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

С екр ет ар, П отпр едс ед пик, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, е p. 

На основу члана 16. Уредбе о Издавачком за-
воду „Југославија" („Службени лист ФНРЈ", вр, 
47/62), Секретаријат Савезног извршног већа за про*« 
свету и културу доноси 

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

КОГ ЗАВОДА „ЈУГОСЛАВИЈА" 

До образовања савета Издавачког завода „Ју-
гославија" из Београда, у смислу члана 6. Уредбе 
о Издавачком заводу „Југославија", за чланове са-
вета именују се: 

1) Осман Ђикић, виши саветник у Комисији за 
културне везе са иностранством; 

2) Стојан Ћелић, доцент Академије ликовних 
уметности у Београду; 

3) Војислав Грујић, саветник у Савезном заводу 
за јавну управу; 

4) Мирко Сарделић, опуномоћени министар Ј 
Државно^ секретаријат за иностране послове; 

5) Банда Новосел, директор Издавачког зе?ода 
„Југославија". 

Бр. 14-4617/62 
20. децембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, е. p. 

П Р О Г Р А М 
ПОСЕБНОГ ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА 

ЗА ЗВАЊА ИНСПЕКТОРА РАДА 

који чини саставни део Наредбе о Програму посеб-
ног дела стручног испита за звања инспектора рада 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/62), објављен је као 
Додатак „Службеног листа ФНРЈ", бр. 53/62 и може 
се добити преко Службе продаје „Службеног листа 
ФНРЈ", Београд, Јована Ристића 1. Жиро рачун 
101-13-2-1176. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

708. Указ о проглашењу Савезног друштвеног 
плана за 1963. годину — — —• — — 881 
Савезни друштвени план за 1963. годину 881 

Т09. Указ о проглашењу Закона о Савезном 
буџету за 1963. годину — — — — — 8бб 
Закон о Савезном буџету за 1963. годину 896 

710. Указ о проглашењу Закона о преношењу 
послова цивилне заштите из надлежно-
сти органа управе надлежних за унутра-
шње послове у надлежност органа упра-
ве надлежних за послове народне одбране 893 
Закон о преношењу послова цивилне за-
штите из надлежности органа управе над-
лежних за унутрашње послове у надле-
жност органа управе надлежних за по-
слове народне одбране — — — — — 899 

711. Указ о проглашењу Закона о Заједнич-
ком фонду ризика поморским бродар-
ских предузећа прекоморске пловидбе — 900 
Закон о Заједничком фонду ризика по-
морских бродарских предузећа преко-
морске пловидбе — — — — — — — 900 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Понедељак, 31. децембар НЗД 
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Страна 

901 

712./Указ о проглашењу Закона о регулисању 
одређених обавеза из Општег инвестицио-
ног фонда — — — — — — — — 
Закон о регулисању одређених обавеза из 
Општег инвестиционог фонда — — — 

71 ахУказ о проглашењу Закона о допунама 
Закона о регулисању пословних односа на 
тржишту — — — — — — — — 902 
Закон о допунама Закона о регулисању 
пословних односа, на тржишту " — — — 902 

^14.^Указ о проглашењу Закона о изменама 
Закева о допринесу за експлоатацију руд-
ног блага — — — — — — — — 
Закон о изменама Закона о доприносу за 
иѕксплоатацију рудног блага — — — — 

715. рказ о проглашењу Закона о доприносу 
î-ia ванредне приходе привредних органи-
зација за 1963. годину — — — — — 
Закон о доприносу на ванредне приходе 

'^привредних организација за 1933.- годину 
716.уУказ о проглашењу Закона о измени За-

кона о буџетима и финансирању самостал-
них установа — — — — — — — 

Закон о измени Закона о буџетима и фи-
нансирању самосталних установа — — 

717. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о доприносу на ванред-
не приходе привредних организација за 
1962. годину — — — — — — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
доприносу на ванредне приходе привред-
них организација за 1962. годину — — 

/ЈП. /Указ о проглашењу Закона о изменама и 
''допунама Закона о средствима привред-
них организација — — — — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
средствима привредних организација — 

719. Указ о проглашењу Закона о допуни За-
кона о ревал оризари ји основних средста-
ва заједничке потрошње привредних орга-
низација — — — — — — — — 
Закон о допуни Закона о ревалоризацији 
основних средстава и средстава заједнич-
ке потрошње привредних организација — 

720. Указ о проглашењу Закона о допуни За-
кона о доприносу за стамбену изградњу 
З^кон о допуни Закона о доприносу за 
стамбену изградњу — — —• — — — 

721. Указ о проглашењу Закона о допуни За-
кона о предузећима за путеве — — — 
Закон о допуни Закона о предузећима за 
путеве — — — — — — — — — 

722. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о искоришћавању пољо-
привредног земљишта — — — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
искоришћавању пољопривредног земљи-
шта — — — — — — — — — — 

723. Указ о проглашењу Закона о изменама и. 
допунама Закона о промету земљишта и 
зграда — — — — — — — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
промету земљишта и зграда — — — 

724. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о банкама — — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
банкама — — — — — — — — — 

904 

904 

904 

904 

904 

904 

906 

906 

роб 

905 

906 

906 

906 

906 

906 

907 

907 

907 

909 

910 

910 

910 
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725. Указ о проглашењу Закона о изменама и 

допунама Закона о кредитним и другим 
банкарским пословима — — — — — 911 
Закони о изменама и допунама Закона о 
кредитним и другим банкарским посло-
вима — — — — — — — — — 911 

726. Указ о проглашењу Основног закона о 
организацији превоза моторним возилима 
у друмском саобраћају — — — — — 911 
Основни закон о организацији превоза мо-
торним возилима у друмском саобраћају 911 

727. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о експропријации — — ««« 
Закон о изменама и допунама Закона о 
експропријации — — — — — — — yio 

728. Указ о проглашешњу Закона о изменама 
Закона о јавном тужиоштву — — — — 916 
Закон о изменама Закона о јавном тужио-

Чптву — — — — — — — — — — 916 
729-^указ о проглашењу Закона о изменама и 

допунама Закона о порезу на наслеђа и 
порезу на поклоне — — — — — — 916 
Закон о изменама и допунама Закона о 
порезу на наслеђа и порезу на поклоне — 917 

730- Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о административна! 
таксама — — — — — — — — — 917 
Закон о изменама и допунама Закона о 
административним таксама — — — — 917 

*731.^Указ о проглашењу Закона о изменама и 
" допунама Закона о пензијском оси^рању 918 

Закон о изменама и допунама Закона о 
пензијском осигурању — — — — — 918 

732-ГУказ о проглашењу Закона о допунама 
Закона о здравственом осигурању — — 918 
Закон о допунама Закона о здравствено^: 
осигурању — — — — — — — — 919 

733. Указ о проглашењу Закона о изменама 
Закона о ратним војним инвалидима — 919 
Закон о изменама Закона о ратним војним 
инвалидима — — — — — — — — 920 

734. Указ о проглашењу Закона о измени и до-
п у н и Закона о инвалидском осигурању — 920 

Закон о измени и допуни Закона о инва-
лидском осигурању — — — — — — 920 

735. Указ о проглашењу Закона о измени За-
кона помоћи члановима породица чији су 
храниоци на обавезној војној служби — 920 
Закона о измени Закона о помоћи члано-
вима породица чији су храниоци на оба-
везној војној служби — — — — — 920 

736. Указ о проглашењу Закона о допуни За-
кона о Југословенској лутрији — — — 920 
Закон о допуни Закона о Југословенско} 
лутрији — — — — — — — — — 921 

737. Одлука о измени Савезног друштвеног 
плана за 1962. годину — — — — 921 

738- Одлука о потврди уредаба Савезног извр-
шног већа — — — — — — — — 921 

739. Одлука о додељивању средстава из при-
вредних резерви федерације — — — — 921 

740. Одлука о привременом одлагању примене 
одредаба чл. 22, 23. и 24. Закона о изме-
нама и допунама Закона о јавним службс-
ницима — — — — — — — — — 922 
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741. Одлука о средствима за давање накнаде 

саобраћај ним привредним организацијама 
за повластице у путничком саобраћају у 
1963- години- — — — — — — — — 922 

742ЛОдлука о одређивању стопа доприноса за 
социјално осигурање, додатак на децу и 
запошљавање радника у 1963. години — 922 

743. Одлука о допунама Одлуке о стопама до— 
— приноса из дохотка привредних организа-

ција — — — — — — — — — 923 
744. Одлука о изменама Одлуке о каматним 

стопама на фондове у привреди — — — 923 
745/ Одлука о допуни Одлуке о одређивању 

привредних организација tfoje су обавезне 
плаћати допринос за експлоатацију рудног 
бл§£а и о одређивању стопа тог доприноса 923 

746. Одлука о изменама и допунама Одлуке 0 
увођењу посебног додатка на пензију у 
1962. години — — — — — — — — 924 

747. Уредба о завршном рачуну привредних 
организација за 1962- годину — — — — 924 

748- Уредба о стицању права на зградама, ста-
новима и земљиштима од стране страних 
држављана и страних правних лица — 927 

749. Уредба о изменама Тарифе пореза на 
-промет — — — — — — — — — 928 

750. Одлука о отварању Амбасаде 'Федеративне 
Народне Републике Југославије у К р а љ е -
вини Лаос — — — — — — — — 929 

751. Одлука о средствима која се сматрају цен-
тралним депозитима — — — — — — 929 

752. Одлука о употреби чистог прихода за обрт-
на средства '— — — — — — — — 929 

753. Одлука о спровођењу резултата ревалори-
зације у књигама привредних организа-
ција електропривреде — — — — — 930 

754- Одлука о мерилима за обрачунавање и 
уплаћивање амортизације за регенертцију 
шума и о њеној намени — — — — — 930 

755- Одлука о обезбеђивању средстава за за јед-
- нички фонд резерве за додатак на децу у 

1963. години — — — — — — — — 930 
756- Одлука о минималној откупној цени ше-

ћерне репе рода 1963. и 1964. године — — 930 
757- Одлука о минималним откупним ценама 

дувана род 1963. и 1964. године — — — 931 
758. Одлука о накнади негативне разлике за 

увезену концентрисану сточну храну за 
потребе пољопривреде у 1963. години — 931 

759. Одлука о одређивању премије за пшеницу 
и р а ж у 1963. години — — — — — — 931 

760. Одлука о предвиђању премије за сирови 
памук у 1963. години — — — — — — 932 

761- Одлука о одређивању премије за соју у 
1963. години — — — — — — — — 932 

762. Одлука о премијама за стоку у 1963. го-
дини — — — — — — — — — — 932 

763. Одлука о одређивању премије за кравље 
млеко у 1963. години — — — — — — 933 

764. Одлукт о давању регреса за продате и ис-
- пбрз^чене количине огревног материјала 

за потребе широке потрошње — — — 933 
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765. Одлука о одобравању регреса за расходе-

ване бродове продате у 1963. години ко ји 
се повлаче из експлоатације у циљу к а -
сирања — — — — — — — — — 934 

766- Одлука о повећању материјалног обезбеђе-
ња за време рехабилитације ратних војних 
инвалида — — — — — — — — 934 

767. Одлука о повећању и н в а л и д н о г додатка 934 
768. Одлука о повећању новчане помоћи ч л а -

новима породица чији су храниоци на оба-
везној војној служби — — — — — — 935 

769. Одлука о измени и допуни Одлуке о сто-
пама амортизацијо основних средстава 
привредних организација — — — — 935 

770. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
спровођењу ревалоризације основи лх сред-
става и средстава за једничке потрошње 
привредних организација — — — — 935 

771. Одлука , о измени Одлуке о одређивању 
на јвиших продајних цена за поједине 
производе . — — — — — —. — — 936 

772. Наредба о одређивању рачуна за уплату 
прихода и исплату расхода по посебним 
прописима — — — — — — — — 936 

773- Наредба о одређивању рачуна за оствари-
вање регреса, премија и накнада у 1963. 
години — — — — — — — — — 936 

774- Решење о одобравању оснивања и рада 
Удружења професионалних летача цивил-
ног ваздухопловства Ф Н Р Ј — — — — 937 

775. Правилник о специјализацији службеника 
ветеринарско струке прве врсте — — — 937 

776. Правилник о измени и допуни Правилника 
о истицању и ви ј ању заставе трговачке 
морнарице и бродарства унутрашње пло-
видбе Ф Н Р Ј и знакова на бродовима трго-
вачке морнарице и бродарства унутрашње 

пловидбе Ф Н Р Ј — — — — — — 941 
777. Наредба о одређивању рудника угља који 

може слободно формирати продајне цене 
угља — — — — — — — — — 941 

778. Наредба о минималним условима које 
—" треба да испуњава издавачко предузеће 

које се поред издавачке делатности бази 
и другим делатностима — — — — — 941 

779. Наредба о Програму посебног дела етру- ^ 
чног испита за звања инспектора рада 942 

780. Упутства о вођењу евиденције о достав-
љању извештаја органа инспекције рада 942 

781. Решење о рангу школа, течајева (курсо-
ва) и испита — — — — — — — — 944 

782. Решење о југословенским стандардима из 
области грађевинаретва — — — — — 944 

783. Решење о југословеноким стандардима за 
испитивање челика — — — — — — 944 

784. Решење о ј у г о с л о в е н с к а стандардима за 
испитивање челичних цеви — — — — 945 

785. Решење о југословен оком стандарду за 
челичне бешавне цеви — — — — — 945 

7В6. Решење о југословенским стандардима за 
алат за бушење дрвета — — — — — 945 

Издавач* Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Јована Ристића 1. Пошт. ф а х 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Јована Ристића бр. 1. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Понедељак, 31. децембар 1962. 


