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10. 

На основу тачке 14. Одлуке о стопама доприноса 
за социјално осигурање („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/59, 27/60 и 44/60), у сагласности са Секретари-
ј а т а ! Савезног извршног већа за рад, а по прет-
ходно прибављеном мишљењу Савезног завода за 
социјално осигурање, савезни Државни секретару ат 
за послове финансија издаје 
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Н А Р Е Д Б У 
О МИНИМАЛНИМ И ПАУШАЛНИМ ОСНОВИЦА-
МА и ПАУШАЛНИМ ИЗНОСИМА ЗА ОБРАЧУНА-
ВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛ-

НО ОСИГУРАЊЕ 

I. Минималне основице за обрачунавање доприноса 
за социјално осигурање за раднике запошљене код 

приватних послодаваца 

1. Ако нето износ личног дохотка (плата) поје-
диних радника запошљених код приватних посло-
д а в а ц у неком месецу износи мање од износа који 
су овом наредбом одређени као минималне основице 
за обрачунавање доприноса за социјално осигурање, 
послодавац је дужан за такве раднике обрачунати 
и уплатити допринос за социјално осигурање за од-
носни месец применом опште стопе тог доприноса, 
прерачунате ради примене на нето примања на те 
минималне основице. 

Као минималне основице за обрачунавање и 
плаћање доприноса за социјално осигурање, у сми-
слу става 1. ове тачке, одређују се следећи'износи: 
1) 22.100 динара месечно или 106 динара по радном 

часу — за раднике распоређене на радним 
местима за која се тражи стручна спрема 
висококвалификованог радника односно ви-
сока или виша стручна спрема; 

2) 16.100 динара или 77 динара по радном часу — 
за раднике распоређене на радним местима 
за која се тражи стручна спрема квалифи-
кованог радника односно средња стручна 
спрема; 

3) 13.900 динара или 67 динара по радном часу — 
за раднике распоређене на радним местима 
за која се тражи стручна спрема полуква-
лификованог радника односно нижа струч-
на спрема; 

4) 11.700 динара или 56 динара по радном часу — 
за раднике распоређене на радним местима 
за која се не тражи стручна спрема. 

Минималне основице из става 2. ове тачке пред-
стављају нето износе личног дохотка/(плате). 

Ако је колективном уговором уговорен нето из-
нос личног дохотка у износу већем од минималних 
основица из става 3. ове тачке, допринос за соци-
јално осигурање обрачунава се и уплаћује према 
тим већим износима предвиђеним у колективном у -
говору. 

2. Допринос за социјално осигурање обрачунава 
се на целе минималне основице из тачке 1. ове на-
редбе и за раднике који код приватних послодаваца 
нису упошљени са пуним редовним радним време-
ном, али који раде најмање 4 часа дневно, као и за 
раднике који раде са скраћеним радним временом 
које је по члану 168. Закона о радним односима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58, 30/58 и 
1/59) и другим прописима изједначен^ са пуним 
(осмочасовним) радним временом. 

Изузетно од одредаба става 1.ч ове тачке, ако 
радник запошљен код приватног послодавца за вре-
ме редовног радног време ради најмање по 4 часа 
дневно код два приватна послодавца, сваки посло-
давац код кога радник остварује лични доходак 
мањи од половине износа одговарајуће основице ду-
жан је за таквог радника обрачунава^ и уплаћи-
вати допринос за социјално осигурање на половину 
одговарајуће минималне основице из тачке 1. ове 
наредбе; 

3. За раднике који су код приватних послодава-
ца упошљени мање од 4 часа дневно и који остварују 
нето лични доходак мањи од 8.000 динара месечно, 
допринос за социјално осигурање обрачунава се и 
уплаћује на остварени лични доходак. 

Ако лица из става 1. ове тачке остварују нето 
лични доходак већи од 8.000 динара месечно, допри-
нос за социјално осигурање обрачунава се и упла-
ћује на целе минималне основице из тачке 1. ове 
наредбе. 

4. Ако, за раднике из тач. 2. и 3. ове наредбе 
треба уплатити допринос за социјално осигурање за 
време краће од месец дана, за сваки календарски 
дан у односном периоду плаћа се по 1/30 од месечног 
износа доприноса обрачунатог према основицама из 
тачке 1. став 2. ове наредбе. 

Допринос за социјално осигурање може се по 
одредбама става 1. ове тачке уплатити за време 
краће од месец дана само ако радник није радио 
цео месец услед ступања на посао после првог дана 
у месецу односно услед иступања са посла пре по-
следњег дана у месецу, као и услед привремене не-
способности за рад због болести или повреде. 

За раднике из става 1. ове тачке који на основу 
прописа о здравственом осигурању раде са скраће-
ним радним временом, допринос за социјално оси-
гурање плаћа се према основици из тачке 1. ове на-
редбе умањеној према времену проведеном на раду. 

5. По одредбама тач. 1. до 4. ове наредбе неће 
се обрачунавати и уплаћивати допринос за социјал-
но осигурање из личног дохотка лица запошљених 
код приватних послодаваца за која су у погледу 
обрачунавања и плаћања доприноса из личног до-
хотка из радног односа посебним прописом установ-
љ е н и паушалне основице за обрачунавање допри-
носа за социјално осигурање или паушални износи 
овог доприноса, нити из личног дохотка лица из 
тачке 8. ове наредбе и лица у иривременом радном 
односу код пољопривредних индивидуалних дома-
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ћинстава, запошљених на пољопривредним посло-
вима. 

6. Ако приватни послодавац обрачунава и плаћа 
допринос за социјално, осигурање по минималним 
основицама из тачке 1. ове наредбе, те основице 
служе и као основице за обрачунавање доприноса 
за социјално осигурање по посебним стопама одре-
ђеним на основу чл. 48. до 52. Уредбе о финансирању 
социјалног осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
12/55, 26/58 и 1/59), као и за обрачунавање додатка 
на допринос одређеног на основу чл. 56. до 58. те 

\ уредбе. 

П. Паушалне основице за чланове рибарских за-
друга, за раднике — рибаре рибарских привредних 
организација и за раднике који су као рибари за-
пошљени код приватних послодаваца који се баве 

рибарством 

7. Као основица за обрачунавање и плаћање до-
приноса за социјално осигурање за чланове рибар-
ских задруга које се баве поморским рибарством и 
за раднике који су као рибари запошљени у рибар-
ским привредним организацијама поморског, речног 
и језерског рибарства и привредним организацијама 
које се баве прерадом (конзервирањем) рибе, одређују 
се, без обзира на износ остварених личних доходака, 
следећи износи: 
1) 31.500 динара месечно или 151 динар по радном 

часу — за висококвалификоване рибаре; 
2) 24.000 динара месечно или 115 динара по радном 

часу — за квалификоване рибаре; 
3) 20.400 динара месечно или 98 динара по радном 

часу — за полуквалификоване рибаре; 
4) 18.5'00 динара месечно или 89 динара по радном 

часу — за неквалификоване рибаре. 
8. Као основица за обрачунавање и плаћање до-

приноса за социјално осигурање за раднике који 
су као рибари запошљени код приватних послода-
в а ц који се баве поморским, речним и језерским 
рибарством одређују се, без обзира на износ плате, 
следећи износи: 
1) 21.300 динара месечно или 102 динара по радном 

часу — за висококвалификоване рибаре; 
2) 16.300 динара месечно или 78 динара по радном 

часу — за квалификоване рибаре; 
3) 13.800 динара месечно или 66 динара по радном 

часу — за полуквалификоване рибаре; 
4) 12.500 динара месечно или 60 динара по радном 

часу — за неквалификоване рибаре. 
9. Одлуком Извршног одбора среског завода за 

социјално осигурање, донетом у сагласности са са-
ветом општинског народног одбора надлежним за 
послове финансија, паушалне основице из тач. 7. 
и 8. ове наредбе могу се сразмерно повисити за из-
нос до 25% од тих основица, ако су у питању за-
друге, привредне организације односно приватни 
послодавци — рибари који услед употребе савре-
менијих риболовних средстава остварују већи улов 
и већи лични доходак чланова односно радника. 

Одлуком органа из става 1. ове тачке, донетом 
у сагласности са саветом општинског народног од-
бора надлежним за послове финансија паушалне 
основице из тач. 7. и 8. ове наредбе могу се сраз-
мерно снизити до 25% од тих основица, ако су у 
питању задруге, привредне организације односно 
приватни послодавци — рибари који услед слабије 
опремљености риболовним средствима остварују 
мањи улов и мањи лични доходак чланова односно 
радника. 

Обавеза плаћања доприноса од повишених од-
носно снижених основица из ст. 1. и 2. ове тачке 

почиње од првог дана наредног месеца по достави 
одлуке задрузи, предузећу односно приватном по-
слодавцу. л 

Повишење односно снижење паушалне основице 
може се извршити за раднике свих или појединих 
квалификационих група из тач. 7. и 8. ове наредбе. 

10. Сходно члану 1. став 2. Уредбе о спровођењу 
Закона о здравственом осигурању радника и слу-
жбеника (^Службени лист ФНРЈ", бр. 55/54), сма-
траће се да је члановима рибарских задруга рад 
у задрузи једино или главно занимање ако су у 
претходном полутодишту радили просечно најмање 
2108 часова месечно. Као полугодишта сматрају се 
календарски периоди: јануар—јун и јул—децембар. 

11. На награде ученика у рибарству обрачунава 
се и плаћа само допринос за здравствено осигурање. 
Као основица за плаћање овог доприноса узима се 
исплаћени износ награде. 

12. Рибарске задруге и рибарске привредне ор-
ганизације дужне су надлежном среском заводу за 
социјално осигурање поднети у овереном препису 
решење о свом оснивању односно регистрацији, а 
приватни послодавци који се-баве рибарством под-
носе у овереном преливу дозволу за рибарење из-
дату од надлежног државног органа. 

13. Паушалне основице из тачке 7. ове наредбе, 
по одбитку доприноса буџетима из личног дохотка 
и доприноса за социјално осигурање, служе као 
основице за обрачунавање и плаћање доприноса 
за социјално осигурање по посебним стопама одре-
ђеним на основу чл. 48. до 52. Уредбе о финансира-
њу социјалног осигурања и за обрачунавање и пла-
ћање додатка на допринос одређеног на основу чл. 
56. до 58. те уредбе. 

Паушалне основице из тачке 8. ове наредбе 
служе и као основица за обрачунавање доприноса 
наведених у ставу 1. ове тачке. 

14. Рибарске задруге, рибарске привредне ор-
ганизације и погони за риболов са самосталним об-
рачуном, у саставу привредне организације која се 
бави прерадом (конзервирањем) рибе, обрачунавају 
допринос за социјално осигурање по општој стопи 
тог доприноса која важи за пољопривредне орга-
низације. 

Приватни послодавци који се баве рибарством 
обрачунавају допринос за социјално осигурање по 
општој стопи тог доприноса која се као прерану ната 
стопа примењује на нето примања, а на начин пред-
виђен за приватне послодавце по одредбама Пра-
вилника о обрачунавању и плаћању доприноса из 
личног дохотка из радног односа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 3/60 и 32/60). 

15. Ако за раднике из тач. 7. и 8. ове наредбе 
који се баве рибарством треба уплатити допринос 
за социјално осигурање за време краће од месец 
дана, за сваки дан плаћа се по 1/30 од месечног 
износа доприноса Урачунатог према основицама из 
тач. 7. и 8. ове наредбе. 

Допринос за социјално осигурање може се по 
одредбама става 1. ове тачке уплатити за време кра-
ће од месец дана само ако радник није радио цео 
месец услед ступања на посао после првог дана у 
месецу односно услед иступања са посла пре по-
следњег дана у месецу, као и услед привремене 
несоособноети радника за рад због болести или по-
вреде. 

Допринос за социјално осигурање за раднике из 
тач. 7. и 8. ове наредбе који на основу прописа о 
здравственом осигурању раде са скраћеним радним 
временом, обрачунава се и плаћа од основице из 
тачке 7. односно 8. сиве наредбе према времену про-
веденом на раду. 
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Ш, Паушални износи доприноса за социјално осигу-
рање за раднике одређених категорија и у случају 
скупног добровољног здравственог осигурања стра-

них држављана 

16. За раднике на неплаћеном одсуству, за лица 
која се привремено налазе ван радног односа, за 
лица на добровољно^ пракси, за југословенске др-
жављане који су запошљени као поморци на стра-
ним бродовима на основу сагласности добивене у 
смислу члана 47. тачка 2. Уредбе о спровођењу За-
кона о здравственом осигурању радника и службе-
ника, као и у случају скупног добровољног здрав -
ственог осигурања страних држављана у служби 
међународних организација и установа или страних 
дипломатских и конзуларних представништава који 
су пријављени на здравствено осигурање по члану 
15. став 2. Закона о здравственом осигурању рад-
ника и службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/54), плаћа се допринос за социјално осигурање 
у месечном паушалном износу, и то: 

Категорија осигураник 

Паушални из-
нос доприноса 

за социјално 
осигурање — 

месечно 
динара 

1. Радници на неплаћеном одсуству — 
2. Лица која се привремено налазе ван 

радног односа — — — — — — 
3. Лица на добровољној пракси (волон-

тери): 
1)' за здравствено осигурање — — 
2) за инвалидско и пензијско осигу-

рање — — — — — — — — 
4. Поморци запошљени на страним бро-

довима: 
1) капетани дуге пловидбе, строј ари I 

класе — — — — — — — — 
2) поручници трговачке морнарице, 

строј ари II и III класе, радиотеле-
гр аф ис ти — — — — — — — 

3) вође палубе, вође строја, кормила-
ри, ложачи, мазачи, I кувари, I ко-
нобари, тесари, механичари, елек-
тричар^ мотористи, бродовође — 

4) морнари, II кувари, II конобари, 
угљенари — — — — — — — 

5) младићи палуба, младићи соба, мла-
дићи кухиње, чистачи — — — — 

6) приправници палуба (кадети), аси-
стенти строја и асистенти радио-
телеграфије — — — — — — 

5. Страни држављани — у случају скуп-
ног добровољног здравственог осигу-
рања — — — — — — — — 

17. Ако обвезници доприноса за социјално оси-
гурање исплаћују лицима која су код њих на до-
бровољној пракси награду у износу из кога до-
принос за социјално осигурање, обрачунат према 
важећим општим прописима о обрачунавању и пла-
ћању тог доприноса, износи више од паушалног 
износа доприноса из тачке 16. редни број 3. ове 
наредбе — исплатиоци тих награда обрачунаће и 
уплатиће на име доприноса за социјално осигурање 
на те награде износ обрачунат применом опште 
стопе тог доприноса на укупно исплаћени износ на-
града. 

18. Сматраће се да је за лица из тачке 16. редни 
број 4. ове наредбе сагласност за запошљење на 
страном броду дата у смислу члана 47. тачка 2. 
Уредбе о спровођењу Закона о здравственом оси-
гурању радника и службеника, ако се поморац за-
послио преко надлежног завода за запошљавање 

радника и ако су поморцу издате прописане путне 
исправе. Надлежни завод за запошљавање радника 
дужан је о сваком таквом упућивању на посао 
известити срески завод за социјално осигурање 
надлежан према седишту завода за запошљаваше 
радника. 

У погледу коришћења здравствено заштите, под-
ношења пријава о запошљењу и плаћању доприноса 
за социјално осигурање за лица из става 1. ове 
тачке, примењиваће се одредбе Упутства о кори-
шћењу и плаћању здравствених услуга у иностран-
ству („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/55). 

Од паушалног износа из тачке 16. редни број 
4. ове наредбе, поморци су дужни део у висини од 
30%, обрачунат по званичном курсу, уплатити у 
валути земље којој припада брод на коме су заС-
пошљени. 

19. Паушални износ доприноса за социјално оси-
гурање за лица из тачке 16. редни број 5. ове на-
редбе плаћа организација, установа, дипломатско 
или конзуларно представништво које је своје 
особље пријавило на осигурање. 

Допринос из става 1. ове тачке плаћа се ме-
сечно унапред од првог до петог дана у месецу. 
За лица која се први пут пријављују на добровољно 
осигурање први допринос плаћа се у року од осам 
дана од дана достављања саопштења о пријему 
при јављених лица на добровољно осигурање. 

Уплаћивањем паушалног износа из тачке 16. 
редни број 5. ове наредбе осигураници обезбеђују 
право на здравствену заштиту за себе и за чланове 
своје породице, у обиму и под условима који су 
одређени у Закону о здравственом осигурању рад-
ника и службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 
51/54) и прописима донетим на основу њега. 

Право на осигурање из става 3. ове тачке посто-
ји само за време за које је унапред плаћен до-
принос. 

Пријаву за скупно добровољно здравствено оси-
гурање страних држављана подноси и потписује 
у име дипломатског представништва акредитовани 
шеф тог представништва, у име конзуларног пред-
ставништва шеф конзулата који има егзекватуру, 
а у име међународне организације или установе 
шеф те организације или установе. 

20. Ако обвезници паушалног износа доприноса 
за социјално осигурање треба да уплате допринос 
за време краће од месец дана, узима се за сваки 
календарски дан 1/30 доприноса из тачке 16. ове 
наредбе. 

21. Допринос за социјално осигурање за лица 
наведена у тачки 16. редни број 1, 2, 3. и 4. ове на-
редбе уплаћује се у корист рачуна среског завода 
за социјално осигурање на чијем се подручју на-
лази седиште исплатиоца личног дохотка односно 
завода за запошљавање радника код кога је при-
јављено лице које се привремено налази ван рад-
ног односа. 

22. Даном почетка примењивана ове наредбе 
престају да важе: Одлука о установљен^ паушалног 
доприноса за социјално осигурање за лица која се 
привремено налазе ван радног односа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 23/55), Одлука о установљен^ пау-
шалног доприноса за социјално осигурање за рад-
нике и службенике за време, док се налазе на не-
плаћеном отсуству („Службени лист ФНРЈ", бр. 
23/55), Одлука о установљењу паушалног доприноса 
за здравствено осигурање лица на добровољној 
пракси (волонтера) („Службени лист ФНРЈ", бр. 
23/55), Одлука о паушалном доприносу за скупно 
добровољно осигурање страних држављана (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 23/56), Одлука о установ-
љ е н ^ паушалног доприноса за социјално осигура-
ње за поморце упослене на страним бродовима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 7/57), Одлука о пау-
шалним основима за обрачунавање доприноса за 
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социјално осигурање за чланове рибарских задруга 
коде се баве поморским рибарством и за раднике 
рибарских привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 32/57), Одлука о паушал ним осно-
вима за обрачунавање доприноса за социјално оси-
гурање за раднике који су као рибари запослени 
код послодавац који се баве рибарством („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 34/57) и Одлука о минималним 
основнима за обрачунава!^ доприноса за социјално 
осигурање лица запослених код приватних посло-
д а в а ц („Службени лист ФНРЈ ', бр. 9/58). 

23. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се и у целој 1961. години. 

Бр. 12—2011/1 
20. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

11. 

На основу члана -1. Закона о измени Закона о 
доприносу буџетима из личног дохотка радника 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 44/60), у вези са тач-
ком 14. Одлуке о стопама доприноса за социјално 
осигурање („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/59, 27/60 
и 44/60), у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за рад, а по претходно прибављеном 
мишљењу Савезног завода за социјално осигурана, 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ПАУШАЛ-
НИХ! ОСНОВИЦАМА ДОПРИНОСА ИЗ ЛИЧНОГ 
ДОХОТКА РАДНИКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА СА ПАУШАЛНИМ ОБРАЧУНОМ 

1. Наредба о паушалних ооновицама доприноса 
ио личног дохотка радника привредних орга-низа-
ција са паушалном обрачуном („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/59) престаје да важи. 

2. Ова наредба ступа н-а снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се и у целој 1961. години. 

Бр. 12-2012/1 
20. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

12. 

На основу члана 20. став 2. и члана 30. став 4. 
Општег закона о стамбеним заједницама („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 16/59) и члана 126. став 3. За-
кона о стамбеним задругама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/59 и 48/59), у сагласности са Секре-
т арија том Савезног извршног већа за рад, савезни 
Државни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О ПАУШАЛНИХ! ИЗНО-
СИМА ДОПРИНОСА ИЗ ЛИЧНОГ ДОХОТКА ЛИЦА 
ЗАПОСЛЕНИХ У СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

У СТАНБЕНИМ ЗАДРУГАМА 

1. У Наредби о паушалних износима доприноса 
из личног дохотка лица запослених у стамбеним 
заједницама и у стамбеним задругама' („Службени 

лист ФНРЈ", бр.'31/59) у тачки 1. став 1. под а) и б) 
брише се одредба под 3. 

2. У тачки 2. став 1. под а) и б) брише се одред-
ба под 3. 

3. У тачки 3. под 1 до 4 бришу се паушални 
износи из треће колоне, као и речи: „Допринос за 
стамбену изградњу" изнад износа из те колоне. 

4. У тачки 5. став 4. брише се. 
5. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-

ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
и у целој 1961. години. 

Бр. 12-2013/1 
20. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

13. 

На основу тачке 1. Одлуке о начину књижења 
прихода буџета и фондова који дотичу од станов-
ништва („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/58), у вези 
са чланом 3. став 1. и чланом 4. Правилника о књи-
ж е н у прихода буџета и фондова који потичу од 
становништва („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59 и 
10/5Ш, савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О РА-
ЧУНСКОМ ПЛАНУ ЗА КЊИЖЕВНЕ ПРИХОДА 

БУЏЕТА И ФОНДОВА КОЈИ ПОТИЧУ ОД 
СТАНОВНИШТВА 

1. У Наредби о рачунском плану за књижења 
прихода буџета и фондова који потичу од станов-
ништва („Службени лист ФНРЈ", бр. 3/59 и 4/60) у 
тачки 1. класа 0 у тексту рачуна ОНО после речи: 
„по савезним" додају се речи: ,,и општинским". 

Рачун „0111 — Такса на имовину по општин-
ским прописима" брише се. 

У тексту рачуна 0124 после речи: „п^ савезним41 

додају се речи: ,,и општинским". 
Рачун „0125 — Порез на промет непокретности 

и права по општинским прописима" брише се. 
У тексту рачуна 0129 после речи: „по савезним" 

додају се речи: ,,и општинским". 
Рачун „0130 — Таксе по општинским прописима, 

сем таксе на имовину" брише се. 
2. У тачки 1. класа 1 после рачуна 182 додаје 

се нови рачун, који гласи: 
„183 — Допринос за здравствено осигурање по-

љопривредних произвођача: 
1830 — Допринос за основно здравствено осигу-

рање пољопривредних произвођача 
1831 — Допринос за проширено здравствено о-

сигурање пољопривредних произвођача". 
3. У тачки 1. класа 2 рачун 20 мења се и гласи: 
„20 — Обвезници такса по савезним и општин-

ским прописима: 
200 — Обвезници такса по савезним и општин-

ским прописима, сем таксе на имовину 
201 — Обвезници такса на имовину по савезним 

и општинским прописима". 
Рачун „21 — Обвезници такса по општинским 

прописима", са рачунима 210 и 211, брише се. 
У тексту рачуна 24 и 245 после речи: „по са-

везник" додају се речи: ,,и општинским". 
Рачун „262 — Порески обвезници пореза на 

промет непокретности и права по општинским про-
писима" брише се. 
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4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1961. године. 

Бр. 13-30488/1 
26. децембра 1960. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

14. 

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

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

МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 
1. Произвођача организације не могу повино-

вати постојеће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) трупце за резање белог и црног бора, 
2) танинско дрво храста и кестена, 
3) целулозно дрво четинара немакљано. 
2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 

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

3. Цене за производе из тачке 1. ове наредбе 
не могу се повишавати у року од 6 месеци од дана 
њеног ступања на снагу, ако се у том року за по-
једине производе односно групе производа друк-
чије не одреди. 

4. ИзЈ'зетно, за целулозно дрво четинара немак-
љзно из тачке 1. под 3. ове наредбе и за целулозно 
дрво четинара макљано из тачке 1. под 8. Наредбе 
о одређивању производа за које се не могу пови-
шавати цене („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/60) не 
сматра се као повишење постојећих цена, фор-ми-
рање цена, и то: 

, Дин/м8 

1) за целулозно дрво четинара 
немакљано — — — — — — — до 8.200 

2) за целулозно дрво четинара 
макљано — — — — — — — — до 9.000 

франко утоварено у вагон, брод или шлеп најбли-
же утоварне станице произвођача. 

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

Бр. 362 
21. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

15. 
На основу члана 25. став З, члана 50. став 1. 

и члана 64. Уредбе о девизном пословању („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у сагласности оа са-
везним Државним секретар иј атом за послове фи-
нансија и савезним Државним секретари јатом за 
послове робног промета, Комитет за спољну трго-
вину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ЗА 1961. ГОДИНУ ИЗНОСА ДЕ-
ВИЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ РОБЕ КОЈА СЕ УВОЗИ НА 

ОСНОВУ ГЕНЕРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ 
1. За плаћање робе која се увози на основу 

генералне дозволе, могу привредне организације у, 

1961. години купити од овлашћених банака девизе 
у висини од 80% од основице из ове наредбе. 

Основица из става 1. ове тачке израчунава се 
тажо што се од износа девиза који је привредна 
организација у 1960. години купила на посебним 
састанцима девизних обрану неких места, искључу-
јући састанке на којима су се куповале девизе за 
плаћање робе за личну потрошњу, одбија износ 
који је у тој години користила за плаћање робе 
која се у 1961. години налази на листи робе сло-
бодног увоза, на листи робе увоза на основу либе-
ралне дозволе и на листи робе контингентираног 
увоза. 

2. Од износа девиза обрачунатих по тачки 1. 
ове наредбе одбиће се износ девиза који је при-
вредној организацији дат у 1960. години као аванс 
за 1961. годину. 

3. Домаће привредне организације које врше 
услуге наведене у члану 49. Уредбе о девизном по-
словању могу у 1961. години од овлашћених банака 
купити за подмириван^ својих трошкова послова-
ња у иностранству девизе у висини од 100% од 
износа девиза који су за те сврхе купиле у 1960. 
години. 

4. Заступништа иностраних фирми која имају 
консигнациона складишта могу у 1961. години ку-
пити од овлашћених банака девизе у висини про-
визије коју су у 1960. години остварили заступањем 
иностраних фирми и тим девизама плаћати робу 
коју на основу генералне дозволе увезу и у 1961. 
години продају за динаре гео обрачунеком курсу. 

5. Износе девиза по одредбама ове наредбе 
утврђује за 1961. годину Народна банка. 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1961. године. 

П. бр. 2003 
20. јануара 1961. године 

Београд 
Замењује председника 

Комитета за спољну трговину 
државни подоегоретар, 

Руди Колак, с. р. 

16. 

На основу члана 106. став 5. Закона о инвалид-
ском осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/58 
и 27/59), у са-гласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове финансија и секретари ја-
тима Савезног извршног већа за социјалну поли-
тику и комунална питања и за индустрију, Секре-
тари јат Савезног извршног већа за рад прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЗАШТИТНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ПРОФЕСИ-
ОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ИНВАЛИДА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Заштитне радионице за професионалну реха-

билитацију и запошљавање инвалида предвиђене 
Законом о инвалидском осигурању (у даљем тексту: 
заштитне радионице) оснивају се, организују, фи-
нансирају и раде по одредбама овог правилника 

Члан 2. 
У заштитним радионицама врши се професио-

нална рехабилитација и запошљавање инвалида 
којима због врсте и стања инвалидност треба обез-
бедити посебне услове за оспособљавања односио за 
рад на одговарајућем радном месту. 
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У оквиру професионалне рехабилитације, у за-
штитним ра деоницама врши се и прилагођавање 
инвалида из става 1. овог члана, за рад на одређе-
ном радном месту односно послу у смислу члана 
104. став 2. Закона о инвалид оком осигурању. 

Члан 3. 
Инвалиди у смислу овог правилника (у даљем 

тексту: инвалиди) су: 
1) инвалиди рада који имају право на профе-

сионалну рехабилитацију односно право на запо-
шљење по Закону о инвалидском осигурању; 

2) деца осигураник и уживалаца пензије и де-
ца која су уживаоци породичне пензије, а која има-
ју право на професионалну рехабилитацију по чла-
ну 97. Закона о инвалидском осигурању и Уредби 
о професионалној рехабилитацији деце осигураника 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 51/60); 

3) ратни и мирнодопски војни и с њима изјед-
начени инвалиди, који имају право на професио-
налну рехабилитацију по Закону о ратним војним 
инвалидима („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 
44/58, 42/59 и 4в/59); 

4) деца палих бораца која имају право на про-
фееионалну рехабилитацију по Закону о ратним 
војним инвалидима; 

5) дефектна лица која на професионалну ре-
хабилитацију упућује орган управе општинског на-
родног одбора надлежан за послове социјалне за-
штите. 

Члан 4. 
Професионална рехабилитација у заштитним 

радионицама врши се практичним радом, организо-
ваним по начелима производње, уз потребну тео-
ријску обуку, са усмеравањем оспособљавања на 
стицање стручне спреме за вршење послова одго-
варајућег занимања односно за вршење одговара-
јућег посла на одређеном радном месту. 

Запошљавање инвалида у заштитним радиони-
цама врши се у радним условима који се прилаго-
ђавају физичким, психичким и здравственим мо-
гућностима инвалида. 

Члан 5. 
Заштитне радионице могу оснивати заводи за 

социјално осигурање, народни одбори, извршна ве-
ћа, заводи за запошљавање радника, привредне и 
друге организације и установе. 

Органи, организације и установе из става 1. 
овог члана могу и заједнички оснивати заштитне 
радионице. 

Заштитна радионица може имати и више погона 
—1 за различите делатности. 

Члан 6. 
Заштитне радионице оснивају се са одређеном 

основном наменом, ради професионалне рехабили-
тације или запошљавања инвалида, према чему се 
организује и усмерава њихова делатност. 

Ако то захтевају особености врсте и стања ин-
валидности, заштитне радионице могу се оснивати 
и са посебном наменом, ради професионалне реха-
би лит аци је односно запошљавања инвалида одре-
ђене врсте или одређеног стања инвалидност. 

Заштитна радионица основана са основном на-
меном професионалне рехабилитације инвалида 
може се бавити и запошљавањем инвалида, а за-
штитна радионица основана са основном наменом 
запошљавања инвалида може се бавити и профе-
сионалном рехабилитацијом инвалида. 

Члан 7. 
Као заштитна радионица са основном наменом 

професионалне рехабилитације инвалида сматраће 
се радионица у којој најмање половину од укупног 

броја инвалида на рехабилитацији, запошљених ин-
валида и осталих запошљених лица (у даљем тек-
сту: лица на раду у заштитној радионици) чине ин-
валиди на професионалнеј рехабилитацији којима 
је за оспоообљавање потребно обезбедити посебне 
услове (чла-н 2). 

Као заштитна радионица са основном наменом 
запошљавања инвалида сматраће се радионица у 
којој најмање половину од укупног броја свих лица 
на раду у заштитној радионици чине залошљени 
инвалиди којима је за запошљавање потребно обез-
бедити посебне услове (члан 2). 

Члан 8. 
У заштитним радионицама, на свим радним ме-

стима на којима могу радити инвалиди запошља-
ва ју се, по правилу, инвалиди. На појединим рад-
ним местима неопходним за нормалан рад заштит-
не радионице која се не могу попунити инвалидима, 
могу се запошљавати лица која нису инвалиди. 

У заштитним радионицама укупан број запо-
шљених лица која нису инвалиди, по правилу, не 
може премашити једну трећину од укупног броја 
свих лица на раду у заштитној радионици, не ра-
чунајући инвалиде на професионалној рехабилита-
цији. 

Општински народни одбор, и то на седницама 
оба већа, може, ценећи потребе и услове рада по-
једине заштитне радионице, одлучити да се број 
запошљених лица која нису инвалиди, према укуп-
ном броју лица на раду у заштитној радионици 
не рачунајући инвалиде на професионалној реха-
билитацији, повећа највише до једне половине. 

Члан 9. 
Заштитне радионице су самосталне установе. 
Заштитном радионицом управљају савет, управ-

ни одбор и управник, у оквиру надлежности одре-
ђених овим правилником. 

Члан 10. 
Заштитне радионице послују по начелима које 

важе за привредне организације, ако законом и 
овим правилником није друкчије одређено. 

Заштитне радионице могу се повезивати по на-
челима кооперације и удруживања са другим за-
штитним радионицама, привредним организацијама 
и самосталним установама. 

Члан 11. 
Финансијска средства за оснивање заштитних 

радионица и допунска средства за њихово посло-
вање обезбеђује, у смислу овог прав ил ника оснивач. 

За потребе заштитних радионица образују се 
фондови са одређеном наменом по одредбама овог 
правилника. 

II. ОСНИВАЊЕ ЗАШТИТНИХ РАДИОНИЦА 

Члан 12. 
Заштитне радионице могу се оснивати за по-

требе појединих или више привредних организа-
ција, насеља, индустријских центара, општина или 
срезова, односно за потребе једне или више народ-
них република. 

При оснивању заштитних радионица узима се 
нарочито у обзир број инвалида којима треба, под 
посебним условима, обезбедити професионалну ре-
хабилитацију односно запошљавање, као и обезбе-
ђење остваривања те намере с обзиром на саобра-
ћајне прилике и могућности смештаја инвалида. 

Члан 13. 
Заштитна радионица може се основати: 
1) ако су обезбеђени одговарајући технички 

услови за спровођење професионалне рехабилита-
ције и за рад инвалида (просторије, машине, алати, 
уређаји и др.); 
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2) ако је обезбеђен стручни кадар одговарајуће 
врсте и степена стручности, који је неопходан за по-
четак рада заштитне радионице (инструктор^ мај-
стори, пословође и друга стручна лица); 

3) ако су обезбеђени услови хигијенско-технич-
ке заштите при раду (заштитни уређаји, потребно 
осветљење и атмосферски услови у радним про-
сторијама и др.); 

4) ако је обезбеђен сталан здравствени надзор 
над инвалидима на радним местима обезбеђеним з а 
р^хабилитацију и запошљавање инвалида. 

Члан 14. 
Оснивана заштитне радионице врши се доно-

шењем акта о њеном оснивању. Овај акт доноси се 
у сагласности са саветом општинског народног од-
бора надлежним за послове рада на чијем се по-
дручју оснива заштитна радионица, ако оснивач 
није народни одбор или извршно веће. 

Саве^ надлежан за давање сагласности дужан 
је у року од 30 дана од дана пријема акта о осни-
вању заштитне радионице дати сагласност или до-
нети решење којим ускраћује сагласност. 

Сагласност за осш % ање заштитне радионице са-
вет ће ускратити ако нису испуњени услови за 
оснивање заштитне радионице из члана 13. овог 
правилника, а може ускратити сагласност и ако 
нађе да оснивање заштитне радионице не би било 
целисходно с обзиром на околности из члана 12. 
став 2. овог правилника. 

Оснивач има право жалбе против решења којим 
се ускраћује сагласност за оснивање заштитне ра-
дионице. 

Члан 15. 
Акт о оснивању заштитне радионице садржи 

нарочито: 
1) назив заштитне радионице и њено седиште; 
2) основну односно посебну намену заштитне 

радионице, у смислу члана 6. овог правилника; 
3) подручје односно круг инвалида за које се 

оснива заштитна радионица; 
4) одређивање средстава за оснивање и рад за- , 

штитне радионице; 
5) органе управљања заштитне радионице; 
6) назначење оснивача, као и права и обавезе 

оснивача према заштитној радионици. 

Члан 16. 
Акт о оснивању заштитне радионице, са пози-

вањем на решење о сагласности, објављује се у 
службеном листу народне републике на чијој је 

'територији седиште заштитне радионице. 
Заштитна радионица региструје се по прописи-

ма о регистрацији самосталних установа. 

Члан 17. 
Ако више оснивача заједно оснују заштитну 

радионицу, „њихови међусобни односи у погледу вр-
шења права и дужности као оснивача регулишу се 
уговором. 

Уговором се може предвидети да један од осни-
вача представља и заступа све осниваче, како у 
односу са самом заштитном радионицом, тако и у 
односима са другим правним лицима и грађанима. 

Члан 18. 
Заштитна радионица престаје с радом и ликви-

дира се: 
1) ако престане потреба за њеним постојањем; 
2) ако се услед насталих промена не могу више 

обезбедити погребни услови за спровођење профе-
сионалне рехабилитације и за рад инвалида и Њи-
хову хигиј енско-технмчку заштиту при раду (члан 
13. тач. 1. и 3); 

3) ако оснивач више не може да извршава сво-
је матер иј алне обавезе према заштитној радионици, 
а не постоји могућност да неки други орган или 
организација (члан 5. став 1), споразумно са осни-
вачем, преузме права и дужности оснивача. 

Одлуку о престанку рада и ликвидацији за-
штитне радионице доносим по правилу, оснивач. 

Одлуком о престанку рада заштитне радионице 
одређује се и рок за извршење ликвидације. 

Члан 19. 
Ако оснивач није народни одбор илп^звршно 

веће, одлука о престанку рада и ликвидацији за-
штитне радионице доноси се у сагласности са саве-
том општинског народног одбора надлежним за по-
слове рада на чијем је подручју седиште заштитне 
радионице. Против решења којим се ускраћује са-
гласност оснивач има право жалбе. 

Општински народни одбор може у случајевима 
из члана 18. став 1. тачка 2. овог правилника и сам 
донети одлуку о престанку рада и ликвидацији за-
штитне радионице основане од органа или органи-
зације којој је у смислу става 1. овог члана по-
требна сагласност народног одбора. Против овог ре-
шења оснивач има право жалбе. 

Ако је заштитну радионицу заједнички осно-
вало више оснивача, а они се не могу споразумети 
о укидању заштитне радионице, о укидању одлу-
чује, на предлог неког од оснивача, савет општин-
ског народног одбора надлежан за послове рада. 

Пре давања сагласности односно пре доношења 
одлуке о престанку рада и ликвидацији заштитне 
радионице, надлежни орган (ст. 1. и 2) предузеће 
мере потребне да се обезбеди настављање професи-
оналне рехабилитације односно залошљавање ин-
валида који су се затекли у заштитној радионици, 
у сарадњи са заводима за социјално осигурање и 
другим органима и организацијама које су те инва-
лиде упутили ради рехабилитације односно запо-
шљења. 

Члан 20. 
Ликвидација заштитне радионице врши се сход-

но прописима који важе за редовну ликвидацију 
привредних организација, ако народни одбор или 
извршно веће — као оснивач, решењем о укидању 
не одреди друкчији начин ликвидације. 

За обавезе заштитне радионице у ликвидацији 
јамчи оснивач. 

Имовина која преостане по спроведеној ликви-
дацији, предаје се оснивачу, а ако оснивач више 
не постоји — општинском народном одбору на чијем 
је подручју седиште заштитне радионице. 

ПТ. УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТНИМ РАДИОНИЦАМА 

1. Савет 

Члан 21. 
Савет заштитне радионице именује оснивач на 

две године. 
Савет заштитне радионице сачињавају: одређени 

број чланова које именује оснивач, одређени број 
чланова које бира радни колектив заштитне ради-
онице и одређени број чланова које делегирају од-
говарајуће установе за рехабилитацију и заинтере-
соване организације. 

У савет заштитне радионице коју је основала 
привредна или друга организација или. установа, 
улази и одређени број чланова које именује оп-
штинско веђе општинског народног одбора на чијем 
се подручју налази заштитна радионица, из реда 
грађана који могу допринети раду савета. 

Правилима заштитне радионице одређује се 
укупан број чланова савета, бројеви чланова који 
се именују, бирају и делегирају, као и органи, уста-
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нове и организације које их именују, бирају и де-
легирају. 

Укупан број чланова савета не може бити мањи 
од 7, а број чланова савета које бира радни колек-
тив (лица на раду у заштитној радионици) не може 
бити већи од половине укупног броја чланова са-
вета, укључујући ту и управника установе, који је 
члан савета по свом положају. 

Најмање половина броја чланова савета коЈе 
бира радни колектив мора оити из редова инвалида 
на рехабилитацији или запошљених у заштитној 
радионици. 

Члан 22. 
Савет заштитне радионице врши нарочито ове 

послове: 
1) доноси правила заштитне радионице; 
2) одлучује о организацији пословања заштит-

не радионице и стара се да пословање буде пра-
вилно и законито; . 

3) доноси финансијски пџан којим распоређује 
средства, и утврђује завршни рачун заштитне ра-
дионице; , -

4) утврђуј^ план и програм стручног оспособ-
љавања и запошљавања инвалида, као и план и 
програм производње и промета производа односно 
вршења услуга, и ст ар а^ се о њиховом спровођењу; 

5) претреса стање и рад заштитне радионице са 
гледишта остваривања њене намене и даје смер-
нице за њен рад; 

6) одлучује о закључивања општих уговора о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању 
инвалида у заштитној радионици (чл. 37. и 45); 

7) утврђује цене производа и услуга заштитне 
радионице и висину накнаде за редовне трошкове 
професионалне рехабилитације инвалида; 

8) утврђује до које границе управник може са-
мостално располагао финансијским средствима; 

9) врши и друге послове који су му прописима, 
правилима заштитне радионице и одлукама осни-
вача стављени у надлежност. 

Правила заштитне радионице, финансијски план 
и завршни рачун, као и планове и програме из ста-
ва 1. тачка 4. овог члана, савет доноси у сагласности 
са оснивачем. 

Члан 23. 
Савет заштитне радионице бира председника из 

реда својих чланова. 
Савет ради колективно и доноси своје закључке 

на седницама сагласно правилима, а може пунова-
жно решавати ако је седници присутно више од 
половине његових чланова. 

Закључци савета доносе се већином гласова 
присутних чланова, ако правилима заштитне ''ради-
онице за одлучивање у појединим стварима није 
друкчије одређено. 

Члан 24. 
Седнице савета сазива, по потреби, председник. 

У припремању седница председник помаже управ-
ник. 

Председник је дужан сазвати седницу савета 
и на захтев оснивача, управног одбора, управника 
или најмање једне трећине чланова савета, као и 
на захтев синдикалне организације у заштитној 
радионици. 

2. Управни одбор 
Члан 25. 

Упрами одбор заштитне радионице бира радни 
колектив из своје средине, на заједничком састанку, 
одлуком већине присутних чланова колектива. 

Управник је члан управног одбора по свом 
положају. 

Управни одбор бира из своје средине пред-
седника. 

Број чланова управног одбора и начин њиховог 
избора и рада одређују правила заштитне радио-
нице. 

Члан 26. 
Управни одбор заштитне радионице врши наро-

чито ове послове: 
1) утврђује нацрте општих аката које доноси 

савет, а нарочито предлоге правила заштитне радио-
нице, финансијског плана, завршног рачуна и про-
грама делатности заштитне радионице; 

2) доноси правилнике о радним односима и лич-
ним дохоцима запошљених инвалида и других рад-
ника у заштитној радионици, и о правима и дужно-
стима инвалида за време извршавања професионалне 
рехабилитације; 

3) утврђује распоред дохотка заштитне радио-
нице за личне дохотке и фондове; 

4) разматра економско-финансијско пословање 
заштитне радионице са становишта извршавања 
утврђених планова и програма; 

5) одлучује о закључивања посебних уговора о 
" проф^сионалној рехабилитацији инвалида (члан 38) 

и споразума о заснивању радног односа са инвали-
дима у случајевима из члана 47. овог правилника; 

6) одлучује на којим се радним местима могу 
запошљавати лица'која нису инвалиди (члан 8); 

7) образује стручну комисију за провераван^ 
стручног знања инвалида на рехабилитацији у циљу 
утврђивања успешног завршетка рехабилитације; 

8) одлучује о додељивању награда инвалидима 
на професионалној рехабилитацији за рад који они 
врше на својим радним местима; 

9) стара се о правилном примењивању прописа 
о радним односима и решава по приговорима против 
решења управника о остваривању права из радног 
односа лица запошљених у заштитној радионици; 

10) врши и друге послове који су му прописима, 
правилима заштитне радионице и одлукама савета 
стављени у надлежност. 

О стварима из тач. 2, 3. и 6. става 1. овог члана, 
управни одбор одлучује у сагласности са саветом 
заштитне радионице. 

Члан 27. 
Управни одбор дужан је пре утврђивања пред-

лога правила, правилника," планова и програма, 
као и пре утврђивања распореда дохотка заштитне 
радионице, ствар изнети пред радни колектив за-
штитне радионице и приликом решавања . узети у 
обзир предлоге и мишљења чланова колектива. 

3. Управник 

Члан 28. 
Управника заштитне радионице поставља осни-

вач на основу конкурса, а на предлог савета 
заштитне радионице. 

Ако је за оснивање заштитне радионице по-
требна сагласност у смислу члана 14. овог правил-
ника, постављање управника (став 1) врши се у 
сагласности са органом управе општинског народног 
одбора надлежним за послове рада. 

Члан 29. 
Управник заштитне радионице организује рад 

и непосредно руководи радом у заштитној радио-
ници. 

Управник заштитне радионице врши нарочито 
ове послове: 

1) извршава одлуке савета и управног одбора; 
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2) извршава, као наредбодавац, финансијски 
план заштитне радионице и одговара за његово 
извршење; 

3) обезбеђује законитост и правилност финан-
сијског и материјалног пословања заштитне радио-
нице; 

4) организује извршавања плана и програма 
стручног оспособљавања и запошљавања инвалида 
у заштитној радионици, као и плана и програма 
производње и промета производа односно вршења 
услуга; 

5) закључује уговоре на основу одлука савета 
и управног одбора; 

6) прима ради професионалне рехабилитације и 
запошљавања инвалиде које упућује надлежни 
орган; 

7) припрема предлоге правила, правилника, пла-
нова и програма, као и нацрте правила општих 
аката, које доноси савет односно управни одбор; 

8) решава о радним односима запошљених ин-
валида и других лица у радном односу, распоређује 
их на радна места, одређује им дужности и стара 
се о њиховом стручном усавршавању; 

9) заступа заштитну радионицу; 
10) врши и друге послове који су му стављени 

у надлежност прописима, правилима и закључцима 
савета. 

Управник је дужан са стручним колегијумом 
расправљати сва важнија стручна и организациона 
питања, а нарочито нацрте аката које доноси савет 
и управни одбор. 

Члан 30. 
Управник је одговоран за законито пословање 

заштитне радионице. 
Ако управник сматра да је одлука савета или е, 

управног одбора у супротности са прописима и пра-
вилима или са задацима и наменом заштитне радио-
нице, може привремено обуставити извршење та-
квих одлука. 

Ако управник обустави извршење одлуке савета 
односно управног одбора, дужан је у року од три 
дана обавестити о томе оснивача одн-осно одговара-
јући орган надлежан за вршење надзора у смислу 
ил. 67, до 69. овог правилника. 

Ако оснивач односно орган надлежан за вршење 
надзора над заштитном радионицом не донесе ре-
шење односно не предузме мере у року од 30 дана 
од дана пријема извештаја о обустави извршења 
одлуке, сматраће се као да се сагласио са одлуком 
чије је извршење било обу стављено. 

Члан 31. 
Ради претресања важнијих питања из области 

стручног рада и организације, управник образује 
стручни колегијум. 

У стручни колегијум улазе као стални чланови: 
инструктор и, лекар, социјални радник, руководи-
лац привредно-рачунске службе и пословођа, или 
одговарајући други стручњаци ангажовани за рад 
у заштитној радионици. 

Седнице стручног колегијума сазива и предсе-
дава им управник. 

Управник може на седнице стручног колегиј ума 
позвати, према потреби, и друга стручна лица из 
заштитне радионице или ван ње. 

IV. ПРАВИЛА ЗАШТИТНИХ РАДИОНИЦА 
Члан 32. 

Свака заштитна радионица има своја правила. 
Правила донета на начин одређен у члану 22. 

став 1. тачка 1. и став 2. овог правилника добивају 
правну снагу кад их потврди савет општинског 

народног одбора надлежан за послове рада, ако 
оснивач није народни одбор или извршно веће. 

Против решења којим се ускраћује потврда 
правила, заштитна радионица има право жалбе. 

Члан 33. 
Правила заштитне радионице садрже одредбе 

којима се регулишу организација и рад заштитне 
радионице, а нарочито: 

1) назив, седиште и ближе одређене задатке 
заштитне радионице; 

2) ближе одредбе о делокругу и надлежности 
савета, управног одбора и управника; 

3) број чланова савета и број чланова управног 
одбора; 

4) одредбе о начину рада савета и управног 
одбора; 

5) одредбе о раду управника и стручног коле-
гијума; 

6) одредбе о унутрашњој организацији и дело-
кругу појединих организационих јединица; 

Л) степен стручног образовања и друге посебне 
услове који се траже за вршење послова на поје-
диним радним местима на којима раде стручни 
кадрови; 

8) одредбе о организована професионалне реха-
билитације инвалида, о праћењу и проверавању те 
рехабилитације, као и о вршењу здравственог над-
зора над инвалидима на радним местима одређеним 
за рехабилитанију и запошљавање инвалида; 

9) одредбе о начину организовања и условима 
рада инвалида којима се због стања инвалидност 
или степена телесног оштећења омогућава да по-
слове одређеног радног места, уместо у заштитној 
радионици, врше код своје куће, као и одредбе о 
евиденцији о таквом раду и одредбе о надзору над 
таквим радом; 

10) начин додељивања награда инвалидима на 
професионалној рехабилитацији. 

V. РАД ЗАШТИТНИХ РАДИОНИЦА 

1. Опште одредбе 

Члан 34. 
Ради професионалне рехаби,џитације односно 

запошљавања, у заштитне радионице примају се 
инвалиди који се с обзиром на стање инвалидност^ 
преосталу радну способност и опште здравствено 
стање не могу оспособљавати и запошљавао, под 
истим условима под којима се оспособљавају одно-
сно под којима раде радници у привредним органи-
зацијама. 

Ради професионалне рехабилитације односно 
запошљавања, у заштитну радионицу могу се, изу-
зетно, примити и инвалиди који не испуњавају 
услове из става„ 1. овог члана, ако је то неопходно 
због тога што нема другог расположивог радног 
места за рехабилитанију односно запошљавање, у 
смислу члана 216. Закона о инвалидском осигурању. 

Члан 35. 
Ратни или мирнодопски војни и са њш"а изјед-

начени инвалиди и дефектна лица (члан 3. тач. 3. 
и 5), примају се у смислу члана 235. Закона о инва-
лид ском осигурању ради професионалне рехабили-
тације ако је код њих утврђена инвалидност III ка-
тегорије по том закону1 и ако нису навршили 45 
година живота (мушкарци) односно 40 година (жене). 
Ти инвалиди примају се ради запошљавања ако је 
код њих утврђена инвалидност II или ИХ категорије 
по том закону и ако нису навршили 55 година жи-
вота (мушкарци) односно 50 година (жене), а без 
обзира на год,ине живота — ако су путем професио-
налне рехабилитације оспособљени за рад. Инва-
лиди — деца палих бораца (члан 3. тачка 4), или 
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деца ометена у физичком и психичком развитку 
(члан 3. тач. 2, 4. и 5) примају се ради професио-
налне рехабилитације ако испуњавају услове за 
успешно спровођење рехабилитације по Уредби о 
професионалној рехабилитацији деце осигураник. 

Изузетно, инвалиди из става 1. овог члана који 
се професионалном рехабилитацијом могу оспосо-
бити само за рад са скраћеним радним временом 
или који су старији од 45 година (мушкарци) одно-
сно 40 година (жене), могу се у заштитне радионице 
примити ради професионалне рехабилитације ако 
је то предвиђено уговором закљученим између за-
штитне радионице (члан 37) и органа управе који 
упућује те инвалиде ради професионалне рехаби-
литације. 

Члан 36. 
Ради професионалне рехабилитације, у заштит-

не радионице инвалиде упућује, и то: 
1) инвалиде рада и децу — инвалиде (члан 3. 

став 1. тач. 1. и 2) — срески завод за социјално 
осигурање; 

2) ратне и мирнодопске војне и са њима изјед-
начене инвалиде, као и децу палих бораца (члан 3 
став 1. тач. 3. и 4) — среска инвалидска управа 
односно орган управе народног одбора надлежан за 
питања ратних војних инвалида; 

3) дефектна лица (члан 3. став 1. тачка 5) — 
орган управе општинског народног одбора надлежан 
за послове социјалне заштите. 

Ради запошљавања, у заштитне радионице ин-
валиде упућује надлежни завод за запошљавање 
радника. 

Редовне трошкове у вези са професионалном 
рехабилитацијом и запошљавањем за сва лица из 
става 1. овог члана подмирује заштитна радионица 
из прихода које остварује у свом редовном посло-
вању, а ванредне трошкове потребне за посебно 
адаптирање радних места за поједине инвалиде 
подмирује орган који инвалида упућује ради реха-
билитације односно запошљења, а на основу уговора 
закљученог са заштитном радионицом. 

За лица из тачке 3. става 1. овог члана трошкове 
смештаја, исхране и здравствено заштите сноси 
орган који је лице'упутио у заштитну радионицу. 

2. Професионална рехабилитација 

Члан 37. 
Ради регулисања односа између заштитне ра-

дионице и органа из члана 36. овог правилника, 
у вези са професионалном рехабилитацијом инва-
лида и организовањем њиховог упућивања у 
заштитне радионице, орган надлежан за упућивање 
инвалида дужан је са заштитном радионицом заЧ 
кључити уговор о обезбеђењу и опреми одговара-
јућих радних места (општи уговор о рехабилита-
Цији). 

Општи уговор о рехабилитацији садржи наро-
чито: 

1) радна места на којима ће се вршити профе-
сионална рехабилитанија; 

2) рокове у којима ће инвалиди бити упућивани 
на радна места утврђена за професионалну реха-
билитацију; 

3) опште услове рада за поједина радна места; 
4) висину накнаде за редовне трошкове профе-

сионалне рехабилитације; 
5) потребе адаптирања појединих радних места 

(подешавање радног места, алата и уређаја); 
6) обавезе уговорних страна у вези са припре-

мањем и адаптирањем појединих радних места и 

обезбеђењем посебних услова за извођење профе-
сионалне рехабилитације на појединим радним ме-
стима (извршење преправку набавки потребних 
алата и уређаја и сл.), као и обавезе у погледу 
сношења ванредних трошкова у вези с тим; 

7) услове за рехабилитанију у погледу практич-
не и теоријске обуке; 

8) рокове за извршавање појединих обавеза из 
уговора; 

9) обезбеђење превоза и смештаја инвалида, 
ако је то неопходно; 

10) санкције у случају неизвршења уговорених 
обавеза. 

Општим уговором о рехабилитациј и могу се 
одредити начин и видови награђиван^ инвалида 
за залагање и постигнуте- резултате у практичном 
раду и теоријској обуци у току професионалне ре-
хабилитације у заштитној радионици. 

Члан 38. 
Пре ступања сваког појединог инвалида на про-

фесионалну рехабилитацију, орган који упућује 
инвалида ради рехабилитације утврђује споразумно 
са заштитном радионицом ближе услове и околности 
под којима ће се вршити професионална рехабили-
тација инвалида (посебни уговор о рехабилитацији). 

Посебни уговор о рехабилитацији садржи наро-
чито: опис радног места на коме ће се инвалид 
оспособљавати; занимање и стручну спрему које 
инвалид треба да стекне; трајање професионалне 
рехабилитације; начин практичног и теоријског 
оспособљавања, посебно с обзиром на опште обра-
зовање, раније стечену стручну спрему, узрок, врсту 
и степен инвалидност, као и све остало што је 

кФсобено у сваком поједином случају (на пример: 
превоз, смештај, накнада евентуалних посебних 
трошкова и сл.). 

Члан 39. 
Трајање професионалне рехабилитације одре-

ђује се посебним уговором о рехабилитацији, по 
правилу, највише до три године, ако посебним про-
писима за одређене категорије инвалида није пред-
виђено дуже трајање рехабилитације. 

Кад је одређено да професионална рехабилита-
ција, у смислу става 1. овог члана, траје краће од 
три године, а по истеку тако одређеног рока утврди 
се да рехабилитација није успешно завршена, тра-
јање рехабилитаније може се допуном посебног 
уговора о рехабилитацији продужити највише до 
три године. 

Кад су у питању тежи инвалиди којима је ин-
валидност проузроковала и смањење психичких 
способности, или инвалиди којима је смањење пси-
хички^ способности проузроковало инвалидност, 
трајање професионалне рехабилитације може се 
изузетно продужити до четири године. 

Рокови за професионалиу рехабилитацију проду-
жавају се у смислу ст. 2. и 3. овог члана на основу 
поновне оцене од стране инвалидске комисије могућ-
ности професионалне рехабилитације инвалида на 
одређеном послу. Поновна оцена могућности реха-
билитације уопште односно рехабилитације на дру-
гом послу врши се и кад управник заштитне радио-
нице, за време трајања професионалне рехабилита-
ције инвалида, извести орган који је инвалида 
упутио да, према дотадашњим резултатима, нема 
изгледа да ће се професионална рехабилитација 
моћи успешно завршити. 

Одређени рок трајања професионалне рехабили-
тације продужава се и кад се прекине рехабилита-
нија услед болести инвалида, ако он због тога не би 
могао успешно да заврши рехабилитацију у одређе-
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ном року. Рок се у овом случају продужује највише 
за онолико колико је трајао прекид услед болести. 

Члан 40. 
Инвалиди који се налазе ва професионалне^ 

рехабилитацији имају право на одмор од 10 до 15 
календарских дана после сваких навршених 6 ме-
сеци проведених на рехабилитацији. 

Трајање и распоред одмора одређује управник 
ва начин предвиђен правилником којим се регу-
лишу права и дужности инвалида у извршавању 
професионалне рехабилитације. 

Члан 41. 
Управник заштитне радионице дужан је повре-

мено, а најмање двапут годишње, обавештавати 
орган који је инвалида упутио ради професионалне 
рехабилитације о резултатима које је инвалид по-
стигао. 

Управник заштитне радионице дужан је обезбе-
дити уредно вођење прописаних евиденција о инва-
лидима и подношење прописаних пријава и изве-
штаја органима који су инвалиде упутили ради 
професионалне рехабилитације, као и подношење 
пријава о повредама које претрпе инвалиди из 
члана 3. став 1. тач. 1. и 3. овог правилника вршећи 
практичне радове или вежбе за време професио-
налне рехабилитације. 

Одредбе Упутства о подношењу пријава и изве-
штаја о инвалидима рада („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 5'59) примењују се сходно, у смислу става 2. 
овог члана, и у погледу вођења евиденција и подно-
шења пријава и извештаја о инвалидима из члана 
3. став 1. тач. 2. до 5. овог правилника, а одредбе 
Упутства о подношењу пријава и вођењу евиденција 
о несрећама на послу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
5'59) примењују се сходно и у погледу повреда пре-
трпљених за време професионалне рехабилитаније. 

Члан 42. 
Инструктор у заштитној радионици дужан је 

стално пратити резултате постигнуте за време про-
фесионалне рехабилитације инвалида које он обу-
чава и обавештавати управника о оспособљавању 
инвалида. 

Ако инструктор нађе да је инвалид стекао по-
требно стручно знање за самостално вршење посла 
за који се рехабилитацијом оспособљава, он пред-
лаже утврђивање успешног завршетка професио-
налне рехабилитације. 

Предлог у смислу става 2. овог члана може ин-
структор дати и пре истека рока трајања профе-
сионалне рехабилитације предвиђеног у посебном 
уговору о рехабилитацији. Утв-рђивање успешног 
завршетка професионалне рехабилитације пре исте-
ка предвиђеног рока, може захтевати и сам инва-
лид. 

О предлогу инструктора односно захтеву ин-
валида (ст. 2. и 3) решава управник заштитне ра-
дионице. 

Члан 43. 
Уопешан завршетак професионалне рехабили-

тације је основ и услов за оспособљеност за врше-
ње одређеног посла, као и за полагање стручног 
испита ради стицања одговарајућег степена стручног 
образовања. 

У погледу услова и начина стицања одговара-
јућег степена стручног образовања инвалида по у -
опешно завршеној професионалиој рехабимитацији 
у заштитним рада опиц ам а, примењују се одредбе 
Правилника о стручном оапоообљавању инвалида 
путем професионалне рехабшгитаци ј е („Службени 
лист ФНРЈ", бјр. 47/60). 

Члан 44. 
Ако се по истеку рока одређеног за професжн 

налну рехабилитацију проверавањом утврди да ин-
валид није стекао стручно знање које је потребно 
да се утврди успешан завршетак професионалне 
рехабилитације, управник ће о томе известити ор-
ган који је инвалида упутио ради професионалне 
рехабилитације и ставити образложен^ предлог за 
продужење рехабилитације (члан 39). 

3. З а п о ш љ а в а о 
Члан 45. 

Ради регулисања односа између заштитне ра-
дионице и завода за социјално осигурање односно 
органа из члана 36. став 1. тач. 2. и 3. овог пра-
вилника, у вези са запошљавањем инвалида и орга-
н и з о в а н а њиховог упућивања у заштитне радио-
нице, сваки од ових органа дужан је са заштитном 
радионицом закључити уговор о обезбеђењу и оп-
реми одговарајућих радних места (општи уговор о 
запошљавању). 

V Општи уговор о запошљава њу садржи нарочито: 
Д) радна места на којима ће се заоошљавати 

инвалиди; 
2) опште услове рада за поједина радна места; 
3) потребе адаптирања појединих рад,них места 

(подешавање радног места, алата и уређаја); 
4) рокове у којима ће инвалиди бити упући-

вани на радна места за запошљавање инвалида; 
5) обавезе уговорних страна у вези са припре-

мањем и адаптирањем појединих радних места и 
обезбеђењем посебних услова за запошљавање ин-
валида на појединим радним местима (извршење 
преправки, набавки посебних алата и уређаја, и 
сл.), као и обавезе у погледу сношења ванредних 
трошкова у вези с тим; 

6) обезбеђење превоза и смештаја запошљених 
инвалида, ако је то неопходно; 

7) рокове за извршење појединих обавеза из 
уговора; 

8) санкције у случају неизвршења уговорених 
обавеза. 

Органи из става 1; овог члана достављају оп-
шти уговор о запошљавању надлежном заводу за 
запошљавање радника. 

Члан 46. 
Завод за запошљавање радника коме су достав-

љени општи уговори о запошљавању упућује инва-
лиде ради запошљавања у оквиру општих уговора 
о запошљавању. Инвалиде из члана 3. став 1. тач-
ка 1. овог правилника завод упућује ради запо-
шљења решењем по члану 2ГК) став 2 Закона о 
инвалидском осигурању. 

Упућивање инвалида рада ради запошљења 
врши се на основу решења којим је инвалиду при-
знато право на заиошљење по Закону о инвалид-
ском осигурању. Упућивање осталих инвалида ради 
запошљења врши се на основу решења којим над-
лежни орган (члан 36. став 1) инвалиду обезбеђује 
запошљење у заштитној радионици. 

Члан 47 
Инвалида упућеног у заштитну радионицу ради 

запошљења, дужан је управник заштитне радио-
нице одмах примити ради запошљења и с њим за-
кључити споразум о заснивању радног односа по 
члану 84. Закона о радним односима. 

Ако постоје објективне сметње да се упућени 
инвалид одмах прими ради запошљења, управник 
заштитне радионице дужан је о томе обавестити у 
року од два дана завод за запошљавање радника 
који је инвалида упутио. 
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Члан 48. 
Управник заштитне радионице дужан је обезбе-

дили уредно вођење прописаних евиденција о запе-
тљаним инвалидима и подношење прописаних при-
јава и извештаја органима који су инвалидима 
обезбедили запошљење у заштитној радионици, као 
и заводу за запошљавање радника који их је упу-
тимо ради запошљења. 

Одредбе Упутства о подношењу пријава и из-
в-ештај а о инвалидима рада сходно се примењују и 
у погледу вођења евиденција и подношења пријава 
м извештаја о инвалидима из члана 3. став 1. тач. 
2. до 5.̂  овог правилника. 

Члан 49. 
Инвалидима којима је због стања ик валидности 

или степена телесног оштећења отежан у већој 
мери одлазак на рад у заштитну радионицу, могу 
заштитне радионице организовати рад код куће, 
ажо су обезбеђени услови да се послови одређеног 
редног места могу вршити, уместо у заштитној ра-
дионици, код куће и ако је обезбеђен одговарајући 
надзор и евиденција о таквом раду инвалида. 

Одредбе чл. 47. и 48. овог правилника важе и 
за инвалиде из става 1. овог члана. 

У споразуму о заснивању радног односа са ин-
валидима из става 1. овог члана утврђује се норма 
рада и начин обрачунавања личног дохотка. 

VI. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е И Ф И Н А Н С И Ј С К О ПОСЛО-
В А Њ Е З А Ш Т И Т Н И Х РАДИОНИЦА 

1. Финансијска средства 

Члан 50. 
Приходе заштитне радионице чине: 
1) приходи од сопствене делатности о-стварени 

производ њом, прометом робе, вршењем услуга и 
вршењем професионалне рехабилитаније инвалида; 

2) дотагције политичкотериторијалних јединица, 
фондова и организација; 

3) други ванредни и испредвмђени приходи. 

Члан 51. 
Заштитна радионица утврђује укупан приход и 

доходак и врши расподелу дохотка по прописима 
који важе за привредне организације одговарајуће 
делатности, ако овим правилником није друкчије 
предвиђено. 

Члан 52. 
З а ш ^ л т е радио-нице ослобођавају се, у смислу 

члана 106. став 4. Закона о инвалидском осигурању, 
потпуно или делимично, од плаћања камате на 
фонд ос ноев,их средстава, камате на фонд обртних 
средстава и земљанине, под условима одређеним 
овим правилником (члан 59). 

Допринос из дохотка који заштитна радионица 
обрачу-нава, остоје у целини у заштитној радионици 
и распоређуј^ се у фондове по члану 56. овог пра-
вилника. 

Чла-н 53. 
Минимални лични дохоци радника заштитне 

радионице, који се узимају у обзир приликом обра-
чу-навања доприноса из дохотка (члан 52. став 2), 
утврђују се на начин и по прописима по којима се 
Утврђују минимални лични дохоци радника при-
вредних организација одговарајуће делатности. 

Као минимални лични дохоци службеника и 
радника којима се лични дохоци одређују по про-
писима који важе за јавне службен-ике (члан 64. 
став 2), сматрају се њихови лични дохоци (плате) 
умањени за 20%. 

Члан 54. 
Заштитна радионица утврђује и расооређује 

средства (укупне приходе и укупне расходе) својим 
годишњим финансијским планом, који одобрава 
оснивач. 

Ако су планирани расходи заштитне радионице 
већи од планираних прихода, средства која недо-
стају за уравнотежење расхода са приходима обе-
збеђују се дотацијом од оснивача. 

2. Фондови 
Члан 55. 

У заштитној радионици образују се фондови по 
прописима који важе за пословање привредних ор-
ганизација. 

Од средстава намењених за прошириван^ и 
усавршавање постојећих и оснивање нових заштит-
них радионица образују се фондови за заштитне 
радионице код оснивача заштитне радионице и за-
једнички фондови за заштитне радионице у свакој 
народној републици. 

Оснивач и заштитна радионица могу се спора-
зум ети да се од средстава намењених за фонд за 
заштитне радионице код оснивача образује посебан 
фонд са истом наменом у заштитној радионици. 

Члан 56. 
Од средстава издвојених у висини доприноса 

из дохотка или дела тот доприноса по члану 52. 
став 2. овог правилника, распоређује се: 

1) 50% у фонд основних средстава заштитне 
радионице; . 

2) 25% у фонд за заштитне радионице код осни-
в-ача односно у посебан фонд заштитне радионице 
(члан 55. став 3); 

3) 25% у заједнички фонд за заштитне радио-
нице у народној републици. 

Члан 57. 
Од средстава која заштитна радионица из свог 

чистог прихода намени за фондове, осим за резер-
вни фонд, издваја се 10% за фонд за заштитне 
радионице код оснивача односно за посебан фонд 
заштитне радионице (члан 55. став 3) и 10% за за-
једнички фонд за заштитне радионице у народној 
републици. 

Члан 58. 
Фонд за заштитне радионице код оснивача обра-

зује се од дела издвојеног доприноса из дохотка 
(члан 56), дела чи-стог прихода (члан 57) заштитних 
ра-дионица које је основао исти оснивач, дотација 
та других прихода намењених за сврхе фонда. Овим 
фондом управља оснивач. 

Заједнички фонд за заштитне радионице у на-
родној републици образује се од дела издвојеног 
доприноса из дохотка (члан 56), дела чистог при-
хода (члан 57) свих заштитних радионица у народ-
ној републици, дотација и д,ругих прихода намење-
них за сврхе фонда. Овим фондом управља репу-
блички завод за запошљава ње радника. 

Средства фондова из ст. 1. и 2. овог члана слу-
ж е за намене из члана 55. став 2. овог пра-вилника, 
као и за давање дотација рад,и обезбеђења потреб-
них средстава и покривања губитака у пословању 
заштитних радионица. За ове намене служе и сред-
ства посебног фонда заштитне радионице из члана 
55. став 3. овог правилника. 

3. Ослобођење од плаћан,а друштвених обавеза 
Члан 59. 

Заштитне радионице ослобођена ју се од обавеза 
наведених у члану 52. овог правилника, према њи-
ховој основној и посебној намени (члан 6), и то у 
висини: 
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1) 100% од обавеза — ако се баве искључиво 
проф осион али ом рех ади лит аци јом инвалида; 

2) 70% до 90% од обавеза — ако се баве и про-
фесионалном рехаби литаци јом и запошљавањем ин-
валида, а број инвалида на професији ал ној реха-
билитацији чини најмање 50% од броја свих лица 
у за.штитној радионици; 

3) 60% до 80% од обавеза — ако се баве и про-
фесионалном рехабимитацијом и запошљавањем ин-
валида, а број инвалида на професионалној реха-
билитацији чини најмање 25% али мање од 50̂ /в 
ед броја свих лица у заштитаој радионици; 

4) 50% до 70% обавеза — ако се баве и профе-
сионалном ре х аби лит аци ј ом и запошљавањем ин-
валида, а број инвалида на професионалној реха-
бишитацији чини мање од 25% од броја свих лица 
у заштитној радионици; 

5) до 60% од обавеза — ако се баве само запо-
шљавањем инвалида, 

Висину процента ослобођења од обавеза заштит-
них радионица у границама из става 1. тач. 2. до 
5. овог члана одређује општински народни одбор, 
и то на седницама оба већа, узимајући у обзир сра-
змеру броја инвалида на професионалној рехаби-
лмтацији, састав инвалида с обзиром на врсту, ста-
ње и узрок инвалидност^ степен телесног оште-
ћења, посебну намену заштитне радионице и по-
стигнуте успехе у спровођењу рехабилитације ии-
вашзода. 

Решења о висини процента ослобођења од оба-
веза у смислу става 2 овог члана, доносе се за сва-
ку пословну годину посебно, и то почетком године 
према стању и резултатима рада у протеклој го-
дови. 

4. Финансијске пословање 

Члан 60. 
Заштитна радионица која при калкута ци ји 

цена својих производа односно услуга, ради њихове 
реализације, у структуру цене не урачуна и обавезе 
односно део обавеза према друштвеној заједници, 
од којих је ослобођена у смислу чл. 52. и 59. овог 
правилника, дужна је, у циљу евиденције и пра-
ћења постигнутих (резултата професионалне реха-
би литаније и ззпошљавања инвалида, водити по-
себно калкулацију цена својих производа односно 
услуга, обрачунавајући у цену и обавезе од којих 
је ослобођена, као и разлику између тако калкули-
саиих и фактично реалмзованих цена производа. 
На основу тако вођених калкулаидоја и утврђених 
разлика саставља се посебан извештај са анализом, 
као прилог годишњем завршном рачуну. 

Члан 61. 
Заштитна радионица извршава свој годишњи 

финансијски план путем тромесечна планова које 
одобрава оснивач. 

О извршењу тромесечних планова заштитна 
радионица саставља привремене обрачуне и достав-
ља их оснивачу. 

Члан 62. 
Заштитна радионица може у то-ку године у свом 

финансијском плану повећати расходе само ако то. 
допушта остварено повећање прихода и ако то одо-
бри оснивач заштитне радионице. 

Члан 63. 
Ради обезбеђења средстава која недостају, у 

случају неравномерног претицања прихода, заштит-
на радионица може, уз јемство свог оснивача, кори-
стити кредит код банке по прописима о кредити-
ран^ самосталних установа. 

VII. РАДНИ ОДНОСИ И ПЛАТЕ У ЗАШТИТНИМ 
РАДИОКИЦАМА 

Члан 64. 
На инеалиде заттошљене на основу сперавума 

о заснивању радног односа (члан 47) и друге рад-
нике у заштитној радионици примењују се, по пра-
вилу, одредбе Закона о радним односима и прописа 
донетих на основу њега. 

Просветним, здравственим и социјалним радни-
цима у заштитној радионици може се, на њихов 
захтев, регулисати њихов статус по одредбама За-
кона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/50, 27/60 и 53/6Ф) 
и прописа донетих на основу њега. 

Радни односи у заштитној радионици регулишу 
се правилником (члан 26. став 1. тачка 2). 

Члан 65. 
Лични дохоци запошљевих инвалида и других 

радника у заштитним радионицама регулишу се 
правилником о личним дохоцима, којим се одре-
ђују: начин плаћања за рад, мерила за одређивање 
личног дохотка, видови премија и додатак за на-
рочито залагање и успехе у раду, обезбеђење ми-
нималних личних доходака и сл., као и начин и 
мерила за одређивање награда инвалидима на про-
фесионалној рехабилитацији за рад који они при 
том в,рше. 

Правилник о личним дохоцима одобрава оснивач. 
Плате радника чији је статус регулисан по од-

редбама Закона о јавним службеницима, одређују 
се по прописима који важе за плате јавних слу-
жбеника у одговарајућим службама. 

Члан 66. 
Ради давања новчаних награда инвалидима на 

професионалне^ рехабилитацији, управни одбор за-
штитне радионице, приликом распоређивања чистог 
прихода на личне дохотке и фондове, издваја и по-
требна средства за давање награда инвалидима на 
професионалној рехабилитацији, а може.у том циљу 
основати и посебан фонд за награђиван^. 

VIII. НАДЗОР НАД РАДОМ ЗАШТИТНИХ 
РАДИОНИЦА 

Члан 67. 
Надзор над законитошћу финансијских планова 

заштитних радионица односно контролу законитости 
извршења тих планова врше, у смислу одредаба 
главе IX Закона о буџетима и финансирању само-
сталних установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59), 
општински народни одбор и његови органи надле-
жни за послове финансија односно Служба дру-
штвеног књиговодства, и имају у вршењу тог над-
зора према заштитним радионицама права одређена 
тим законом и прописима донетим на основу њега. 

Члан 68. 
Надзор над коришћењем средстава заштитних 

радионица у складу са њиховим задацима и пра-
вилима, нарочито са гледишта це"лисходног и е: о-
номичног коришћења друштвених средстава (дру-
штвени надзор), врши. у смислу одредаба главе X 
Закона о буџетима и финансирању самосталних у-
станова, општински народни одбор односно пред-
ставнички орган политичкотерпторијалне једмшше 
вишег степена ако он врши права оснивача према 
заштитној радионици. 

Члан 69. 
Надзор у погледу законитости аката и пословања 

заштитних радионица, осим надзора над финансиј-
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ским пословањем (члан 67), врши, у смислу одре-
даба главе V Закона о државној управи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове ра-
да, и у вршењу тог надзора може поништити или 
укинути незаконите акте органа управљања за-
штитне радионице. 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 70. 
Постојеће радионице основане и организоване 

ради професионалне рехабилитаније и запошља-
вања инвалида, без обзира во их је основао и какав 
им је назив и статус, а које ће поименично одре-
дити републички савет за социјалну политику и ко-
мунална питања, дужне су своју организацију, рад 
и пословање саобразити одредбама овог правилника. 
Ово важи и за посебне установе за рехабилитацију 
инвалида (члан 74. став 2). 

Републички савет за социјалну политику и ко-
мунална питања одређује радионице односно уста-
нове, у смислу става 1. овог члана, решењем које 
доноси на предлог стручне комисије коју он обра-
зује, а у коју улазе представници: секретаријата 
републичког извршног већа за рад, секретаријата 
републичког извршног већа надлежног за послове 
оне гране привреде у чију област спада делатност 
радионице, републичког завода за социјално осигу-
рање и оснивача. Овим решењем одређује се и ко 
ће вршити права и дужности оснивача после сао-
бражавања организације и пословања радионице 
односно установе одредбама овог правилника. 

Решењем из става 2. овог члана може се, изу-
зетно од члана 8. ст. 2. и 3. овог правилника, за 
поједине радионице одобрити да број запошљених 
лица која нису инвалиди достиже до 50% од укупног 
броја свих лица на раду у заштитној радионици. 

Решења о одређивању радионица односно уста-
нова у смислу ст. 2. и 3. овог члана дужни су репу-
блички савети за социјалну политику и комунал-
на питања донети до 1. јула 1961. године, а тако 
одређене радионице односно установе дужне су сао-
бразити своју организацију и пословање одредбама 
овог правилника у року од 6 месеци од доставе ре-
шења. 

Заштитне радионице и установе које је основао 
Савез глувих Југослав^ е, док не саобразе овоје 
пословање одредбама овог правилника, а најдоцније 
до истека шестомесечног рока из става 4. овог 
члана, ослобођавају се од одређених обавеза према 
друштвеној заједници на начин и под условима који 
су одређени у посебним решењима савезног Држав-
ног секретаријата за послове финансија. 

Члан 71. 
Постојеће радионице и установе основане и ор-

ганизоване ради професионалне рехабилитације и 
запошљавања инвалида, за које не буде донето 
решење у смислу члана 70. овог правилника, не 
могу имати положај и погодности заштитне радио-
нице у смислу овог правилника. 

Члан 72. 
Радионице из члана 71. овог правилника које 

имају економске могућности да самостално врше 
привредну делатност, саобразиће своју организацију, 
рад и пословање прописима који важе за оснивање 
и рад привредних предузећа. 

Радна места у радионицама из става 1. овог 
члана на којима су радили и на којима су се струч-
но оспособљавали инвалиди, утврђују се у смислу 

члана 216. Закона о инвалидско^ осигурању као 
радна места за запошљавање односно професио-
налну рехабилитацију инвалида, о чему ће орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове рада донети решење. Инвалиди који су се 
затекли на раду односно на професионалној рехаби-
литацији, задржавају свој статус и у новој прив-
редној организацији, с тим што трошкови у вези 
са њиховом професионалном рехабилитацијом па-
дају на терет заједничког фонда за заштитне радио-
нице народне републике на чијој је територији се-
диште односне организације, ако те трошкове није 
по закону обавезан да сноси орган који је инвалида 
упутио на рехабилитацију. 

Републички савет надлежан за послове соци-
јалне политике може одлучити да радионице из 
става 1. овог члана претходно, из својих укупних 
средстава издвоје средства која су примиле из дру-
штвених фондова као наменска за извршење одре-
ђених задатака рехабилитације и запошљавања ин-
валида, и да вредност тих средстава, по одбитку ра-
схода извршених за остваривање одређених намена, 
уплате у целини или делимично у заједнички фонд 
за заштитне радионице народне републике. 

Члан 73. 
Радионице из члана 71. овог правилника које 

у смислу члана 72. став 1. овог правилника не по-
стану привредна предузећа, извршиће ликвидацију 
по прописима који важе за ликвидацију привредних 
предузећа. Имовина ових радионица која преостане 
по измирењу обавеза, постаје имовина фонда за за-
штитне радионице код оснивача, а ако такав фонд 
није установљен, постаје имовина заједничког фон-
да за заштитне радионице у народној републици на 
чијој територији је ликвидирана радионица имала 
седиште (члан 58. став 2). 

Одредба члана 19. став 4. овог правилника важи 
и у погледу инвалида који се затекну на професио-
налној рехабилитацији или запошљени у радиони-
цама из става 1. овог члана. 

Члан 74. 
Органи, организације и установе из члана 5. 

овог правилника могу оснивати и посебне установе 
за рехабилитацију инвалида, предвиђене у члану 
106. став 7. Закона о инвалидском осигурању. 

У погледу оснивања посебних установа за реха-
билиталију инвалида које нису здравствено уста-
нове, њиховог статуса, обавеза према друштвеној 
заједници и обезбеђења финансијских средстава за 
њихово оснивање и издржавање, према члану 106. " 
став 6. Закона о инв али деком осигурању, сходно ће 
ће се примењивати одговарајуће одредбе овог пра-
вилника. 

Одредбе овог правилника које се односе на осло-
бођење од обавеза према друштвеној заједници, 
примењиваће се сходно и на здравствено установе у 
погледу делатности које оне организују у циљу 
радне терапије и медицинске и професионалне ре-
хабилитације болесника ва лечењу у тим уста-
новама. 

Члан 75. 
Одредбе овог правилника, осим одредбе члана 74. 

став 3. овог правилника, не односе се на радионице, 
одељења односно погоне у саставу привредних и 
других организација и установа, који послују као 
њихове организационе јединице организоване у ци-
љу обезбеђивања рада оним радницима кој рема је 
смањена радна способност услед промењеног здрав-
ога еног стања, инвалидност или старости. 
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Члан Тб. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у ,,Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 11-2756 
20. децембра 1960. године 

Београд 
Секретар за рад, 

Моша Марковић, с. р. 

17. 

На основу члана 203. Закона о удруживању и 
пословној сарадњи у привреди ^,Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/60), Секретар^ ат Савезног извршног 
већа за опште привредне послове прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ПРИБАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИХ УДРУЖЕЊА 

1. Пословно удружење прибавља новчана основ-
на и обртна средства путем зајма од свих чланова, 
а може их прибављати и путем зајмова и других 
кредитних послова које закључи непосредно са 
банком. 

Удружење прибавља новчана средства и од нак-
нада које чланови плаћају удружењу за услуге 
које удружење врши за њихов рачун, као и из дру-
гих прихода (на пример, новчане казне изречене 
члановима за неизвршење уговорних обавеза и за-
кључака органа удружења, пенали досуђени удру-
жењу на основу судских одлука и сл.). 

Од средстава која удружење прибавља путем 
зајма од чланова и зајмова и других кредитних 
послова закључених са банком, не образује се фонд 
основних средстава и фонд обртних средстава, него 
та средства удружење посебно води као основна 
средства удружења и као обртна средства удру-
жења. 

2. Уговором о оснивању пословног удружења 
одређују се износи почетних основних и обртних 
средстава која чланови дају пословном удружењу 
у виду зајма. 

Уговором о оснивању пословног удружења чла-
нови могу овластити управни одбор удружења да 
одређује износе допунских основних и обртних сред-
става које ће чланови дати удружењу у виду до-
пунског зајма. 

Уговором из става 2. ове тачке предвидеће се 
највиши износи допунских средстава које може 
одређивати управни одбор удружења. 

3. Давањем основних и обртних средстава од 
стране чланова пословном удружењу у виду зајма, 
не престаје обавеза чланова да плаћају камату на 
свој фонд основних средстава и свој фонд обртних 
средстава и на део средстава из ових фондова датих 
удружењу у виду зајма. 4 

4. Пословно удружење обрачунава и уплаћује 
амортизацију ствари које чине основна средства 
удружења, по прописима који важе за предузећа 
одговарајуће привредне делатности. Ако удружење 
врши Бише привредних делатности, оно обрачунава 
и уплаћује амортизацију по прописима који важе 
за предузећа привредне делатности којом се удру-
жење претежно бави. 

Средства амортизације удружење држи на по-
себном рачуну код банке. 

5. Зајам путем кога пословно удружење при-
бавља новчана основна и обртна средства од чла-
нова, удружење враћа члановима кад наступе слу-
чајеви предвиђени у уговору о оснивању удружења. 

Уговором о оснивању пословног удружења може 
се нарочито предвидети да обавеза удружења за 
враћање зајма члановима наступа у случајевима: 
одустанка члана од уговора о оснивању пословног 
удружења; искључења члана из удружења; завр-
шетка посла који је удружење извршило по налогу 
члана, а ради чијег је извршења зајам био дат; 
смањења обима пословања чланова преко удруже-
ња; преношења послова бироа удружења на неког 
од чланова; престанка удружења и сл. 

Уговором о оснивању пословног удружења мо-
же се предвидети да се на крају сваке пословне 
године из уплата амортизационих износа извршених 
у тој години враћа члановима део зајма који су они 
дали удружењу за основна средства. 

6. Уговором о оснивању пословног удружења 
може се предвидети да чланови дају зајам удру-
жењу уз плаћање одређене камате или без обавезе 
плаћања камате. 

Ако се зајам даје уз плаћање камате, удруже-
ње плаћа камату на терет трошкова пословања 
удружења. 

7. Из којих ће средстава пословно удружење 
враћати зајам члановима, одређује се уговором о 
оснивању удружења. 

Уговором о оснивању пословног удружења мо-
же се предвидети да ће удружење враћати зајам 
појединим члановима: из допунских средстава која 
ће удружењу дати остали чланови, из средстава 
стечених путем зајма или другог кредитног посла 
који удружење закључи непосредно са банком, ако 
је то уговором о зајму допуштено, из средстава а-
мортизације и др. 

Ако удружење престане да постоји, оно враћа 
зајам члановима: из обртних средстава удружења, 
из новчаног дела основних средстава удружења, 
давањем ствари из основних средстава удружења, 
из вредности добивене продајом ствари које чине 
основна средства удружења и из средстава аморти-
зације. 

8. Уговором о оснивању пословног удружења 
или одлуком управног одбора удружења на основу 
овлашћења из уговора, одређује се рок у коме је 
удружење дужно вратити зајам члановима ако на-
ступи неки од случајева који повлачи обавезу вра-
ћања зајма. 

9. Уговором о оснивању пословног удружења 
може се предвидети да се из средстава амортизације 
удружења враћа зајам појединим члановима ако на-
ступи уговором предвиђени случај или да се на 
основу одлуке управног одбора удружења та сред-
ства могу користити за замену и набавку нових 
ствари које чине основна средства. 

10. Новчана средства која пословно удружење 
у току пословања остварује од накнада које чланови 
плаћају удружењу за услуге које удружење врши 
за њихов рачун, као и из других прихода, удру-
жење може у току пословне године привремено ко-
ристити као обртна средства до коначног распореда 
укупног прихода и коначне расподеле дохотка у-
дружења по завршном рачуну удружења. 

11. У пословном удружењу не могу се образовати 
средства за намене којима служе средства резерв-
ног фонда и средства заједничке потрошње при-
вредних организација. 

Изузетно, чланови удружења могу из својих 
средстава заједничке потрошње издвојити део за 
задовољавање одређене потребе радника бироа у-
дружења (на пример, за изградњу стамбене зграде 
и сл.). 

У случају из става 2. ове тачке чланови удру-
жења могу овластити управни одбор удружења да 
располаже тим средствима, с тим што их може 
употребити само за задовољавање одређене потребе 
радника бироа удружења, 
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12. Зајам или неки други кредитни посао који 
је пословно удружење закључило непосредно са бан-
ком, чланови удружења могу "отплаћиван непо-
средно банци или преко удружења. 

Да ли ће се отплаћиван^ вршити непосредно 
или преко удружења одређује се уговором који 
удружење закључује са банком. 

13. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1961. године. 

Бр. 1474/2 
7. јануара 1961. године 

Београд 
Секретар 

за опште привредне послове, 
Киро Глигоров, с. р. 

18. 
На основу члана 16. тачка 6. Уредбе о органи-

зацији завода за социјално ос,игурање („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 12/55), у вези са Резолуцијом о 
образовању стручних кадрова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 25/60), Скупштина Савез-ног завода за 
социјално осигурање доноси 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ВИШЕ ШКОЛЕ ЗА КАДРОВЕ СО-

ЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Оснива се Виша школа за кадрове социјалног 

осигурања (у даљем тексту: Виша школа). 
Седиште Више школе је у Београду. 

Члан 2. 
Виша школа је самостална установа организо-

вана на начелу друштвеног управљања. 
Виша школа има својство правног лица. 

Члан 3. 
Виша школа има задатак да стручно оспособ-

љава кадрове за рад на пословима социјалног оси-
гурања за који се тражи виша стручна спрема и 
да кадровима који раде на пословима социјалног 
осигурања обезбеђује стицање неопходних теориј-
ских и стручно-практивних знања из области соци-
јалног осигурања. 

У циљу посебног стручног оспособљавања ка- -
дрова за рад на пословима социјалног осигурања, 
Виша школа организује курсове, семинаре, савето-
вања и друге облике допунског образовања. 

Члан 4. 
У вршењу својих задатака Виша школа сара-

ђује са научним установама, органима и организа-
цијама у земљи и иностранству у циљу размене 
научних и стручних искустава. 

— Члан 5. 
Средства за рад Више школе обезбеђују се из 

накнада које Вишој школи плаћају заводи за со-
цијално осигурање сходно одредбама главе V За-
кона о буџетима и финансирању самосталних уста-
нова („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59), као и из 
дотација тих завода и других установа и организа-
ција заинтересованих за рад Више школе. 

Финансирање Више школе врши се сходно од-
редбама Закона о финансирању школства („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 53/60). 

Члан 6. 
Виша школа има свој статут. 
Статут Више школе садржи одредбе о органи-

зацији и раду Више школе, о правилима студија и 
о администрацији Више школе. 

Члан 7. 
Настава у Вишој школи траје д ^ године. 
Настава се изводи по утврђеном наставном пла-

ну и програму. 
На наставне планове и .програме сходно се при-

мењују важећи прописи који се на те планове и 
програме односе. 

Члан 8. 
Отисак печата Више школе је округлог облика 

и садржи натпис: „Федеративна Народна Република 
Југославаа — Виша школа за кадрове социјалног 
осигурања — Београд". 

II. СЛУШАОЦИ ШКОЛЕ 

Члан 9. 
- Слушаоци Више школе могу бити редовни и 

ванредни. 
Упис у Вишу школу врши се на основу кон-

курса. 
Конкурс расписује, услове у конкурсу одређује -

и избор слушалаца врши савет Више школе. 

Члан 10. 
У Вишу школу могу се уписати лица која су 

завршила гимназију или стручну школу, као и лица 
без такве спреме која положе прописани пријемни 
испит. 

Члан 11. 
Редовни слушаоци Више школе обавезно посе-

ћују предавања, учествују у осталим облицима на-
ставног рада и полажу прописане испите у одређе-
ним роковима и оним редом како је предвиђено на-
ставним планом и програмом наставе. 

Члан 12. 
Ванредни слушаоци Више школе имају права и 

дужности редовних слушалаца, али нису дужни по-
сећивати редовна предавања. 

Ванредни слушаоци Више школе дужни су по-
сећивати курсове и друге облике наставе које за 
њих организује Виша школа, као и испуњавати 
остале обавезе које у вези са ванредним школова-
њем буду прописане. 

Члан 13. 
По завршеном школовању и положеним испити-

ма слушаоци Више школе стичу вишу стручну 
спрему, о чему им школа издаје диплому. 

III. УПРАВЉАЊЕ ВИШОМ ШКОЛОМ 

Члан 14. 
Вишом школом управљају: савет, наетавничко 

веће и директор. 

1. Савет 

Члан 15. 
Савет Више школе: 
1) доноси статут Више школе; 
2) утврђује систематизацију радних места у 

Вишој школи; 
3) доноси наставни план и програм Више 

школе; 
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4) стара се о раду Више школе, претреса резул-
тате рада и стање у Вишој школи и предузима мере 
за унапређивање наставе; 

5) расписује конкурс за пријем слушалаца; 
6) расписује конкурс за избор наставника и по-

моћног наставног особља; 
7) предлаже именовање односно разрешење ди-

ректора ; 
8) утврђује финансијски план и завршни рачун 

Више школе и врши надзор над извршавањем тог 
плана; 

9) даје препоруке наставничком већу у погледу 
извођења редовне наставе и посебних облика струч-
ног оспособљавања кадрова, као и осталих делат-
ности Више школе; 

10) решава о оснивању, спајању и укидању на^ 
V огавних организационих јединица Више школе; 

11) решава о жалбама на одлуке наставничког 
већа; 

12) стара се о унапређивању сарадње Више 
школе са одговарајућим органима и установама за-
интересованим за рад Више школе; 

13) стара се о условима живота и рада слуша-
лаца; 

14) врши и друге послове који му посебним про-
писима буду стављени у делокруг. 

Наставни план и програм Више школе одобрава 
Савезни завод за социјално осигурање. 

Члан 16. 
Чланове савета Више школе именује Извршни 

одбор Скупштине Савезног завода за социјално оси-
гурање из редова представника завода, истакнутих 
научних и јавних радника и наставника Више 
школе. 

У савет улази и представник слушалаца Више 
школе кога бирају слушаоци. 

Директор Више школе је члан савета по свом 
положају. 

Број чланова савета и начин њиховог имено-
вања односно избора одређује се статутом Више 
школе. 

Из реда наставника бира се највише половина 
укупног броја чланова савета. 

У савет Више школе може делегирати једног 
или два члана Народни одбор града Београда. 

Члан 17. 
Мандат чланова савета Више школе траје нај-

вшпе две године. , 
Чланови савета могу бити смењени односно 

— опозвани и пре истека рока из става 1. овог члана. 

2. Наставниче веће 

Члан 18. 
Наставничко веће Више школе: 
1) даје мишљење о предлогу статута Више 

школе; 
2) саставља наставни план Више школе и под-

носи га савету ради доношења; 
3) утврђује план и програм наставе; 
4) даје мишљење о финансијском плану Више 

школе; 
5) решава о организацији извођења наставе у 

складу са наставним планом и програмом; 
6) стара се о извођењу наставе и стручном обра-

зовању слушалаца; 
7) предлаже наставнике за чланове савета 

Више школе; 
8) врши и друге послове који му посебним про-

писима буду ставлзени у делокруг. 

Члан 19. 
Наставничко веће Више школе сачињавају: ди-

ректор, редовни и стални хонорарни наставници и 

представник помоћног наставног особља Више 
школе. 

Представника помоћног наставног особља Више 
школе бирају помоћни наставници. 

3. Директор 

Члан 20. 
Директор Више школе: 
1) непосредно организује рад Више школе; 
2) представља Вишу школу; 
3) стара се о извршавању закона и других про-

писа који се односе на организацију и рад Више 
школе, као и закључака савета и наставничког већа 
Више школе; 

4) руководи администрацијом Више школе; 
5) доноси решења о постављењу наставничког и 

помоћног наставничког особља на основу закљу-
чака савета; 

6) решава о постављењу секретара Више шко-
ле и осталог административног особља; 

7) доноси решења о службеничким односима на-
ставног, помоћног наставног и административног 
особља; 

8) саставља предлог финансијског плана и за-
вршног рачуна Више школе. 

Члан 21. 
^Директор Више школе има право и дужност да 

обустави од извршења закључак савета односно за-
кључак наставничког већа школе, за КОЈИ сматра 
да је противан важећим прописима или статуту 
Више школе. О обустави закључка директор је ду-
жан одмах обавестити орган који врши надзор над 
закониггошћу рада Више школе. 

Члан 22. , 
Директора Више школе поставља, на предлог 

савета Више школе, Извршни одбор Скупштине 
Савезног завода за социјално осигурање. 

4. Права и дужности оснивача 
Члан 23. 

У управљању Вишом школом, Савезни завод за 
социјално осигурање има следећа права и дужности: 

1) врши надзор над радом Више школе; 
2) стара се о унапређивању организације и рада 

Више школе, и у том циљу предузима односно пред-
лаже надлежним органима одговарајуће Мере; 

3) даје миш,љење о предлогу статута Више 
школе. 

Савет Више школе дужан је обавештавати Са-
везни завод за социјално осигурање о животу и 
раду Више школе, и то на захтев завода а најмање 
једанпут годишње. 

IV. НАСТАВНО И ПОМОЋНО Н А С Т А В Н О / 
ОСОБЉЕ 

Члан 24. 
Наставнике Више школе бира савет Више шко-

ле из реда наставника факултета н високих школа, 
као и из реда стручњака са факултетском или њој 
равном спремом са искуством за педагошки рад и 
за вршење управних послова. 

Наставници за предмете општег образовања 
могу бити лица са одговарајућом вишом односно 
високом стручном спремом за вршење наставе у 
средњој школи. 

Наставници могу бити стални и хонорарни. 

Члан 25. 
Помоћно наставно особље Више школе сачиња-

вају руководиоци вежби и практичних радова, који 
помажу наставницима у извођењу практичне на-
ставе. 



Страна 46 — ЈБрој 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ спреда, 25. јануар 1961. 

Члан 26. 
Помоћно наставно особље Више школе бира 

савет школе из реда стручњака са одговарајућом 
вишом односно високом стручном спремом, потреб-
ном за предмет у ЧЈДОЈ настави они учествују;-

V. АДМИНИСТРАЦИЈА ВИШЕ ШКОЛЕ 

Члан 27. 
За вршење административних и других посло-

ва, Виша школа има секретари јат са потребним 
бројем стручних и других службеника. 

Пословима секретаријата руководи секретар 
према упутствима и под надзором директора Више 
школе. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
Статут Више школе донеће се у року од три 

месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 29. 
Чланове првог савета Више школе именује Из-

вршни одбор Скупштине Савезног завода за соци-
јално осигурање. 

Мандат овог савета може трајати највише једну 
годину. 

Члан 30. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-14101/1 
12. децембра 1980. године 

Београд 

Савезни завод за социјално осигурање 

Председник 
Директор, Извршног одбора, 

Зденко Хас, с. р. Мара Надева, с. р. 

19. 

На основу члана 15 Основног закона о заштити 
биља од болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54), у вези оа одељком I Решења о 
одређивању опасних биљних болести и штеточина 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 54/54) и чланом 19. 
тачка 2. алинеја 1. Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе' 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), Савезна 
управа за заштиту биља издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ПОДРУЧЈА ЗАРАЖЕНИХ ОПА-
СНИМ БИЉНИМ БОЛЕСТИМА И ШТЕТОЧИНАМА 

I. Подручја наведена у овој наредби проглашују 
се зараженим следећим опасним биљним болестима 
и штеточинама: 

1. Црна бресквина ваш (АпигаоШз регз^сае ш-
бег ЗппШ) — 

На територији Народне Републике Србије под-
ручје општине Смедерево. 

2. Калифорнијска штитаста ваш (АбриНоћдз 
регшсшзиз Сопта!) — 

На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Покрајине Војво-

дине; 

б) подручја општина у Аутономној Косовско-
Метохијској Области: Вучитрн (места Виљанце, Ре-
пица и Самодреж), Гњилане (места Гњилане, Добрча-
не, Кметовце и Партеш), Дечани (места Горњи Стре-
лац, Горњи Црни Брег, Дечани, Доњи Стреоц, Доњи 
Црни Брег, Истанић, Љубуша, Прилеп и Рзнић), 
Ђаковица (места Ђаковица, Јакоц, Поношева и 
Скивјане), Зубин Поток (место Зубин Поток), Исток 
(места Добруша и Ђураковац), Косовска Митровица 
(места Бањска, Винарце, Горње Жабаре, Доње Жа-
баре, Косовска Митровица, Рударе и Србовац), Ле-
посавић (места Дрен, Лепосавић и Слатина), Пећ 
(места Баране, Витомирица, Врановац, Захаћ, Клин-
чина, Крушевац, Љешане, Пашино Село, Пећ, Ра-
ушић и Требовић), Подујево (места Доња Дубница, 
Лужане, Љубче, Подујево и Светље), Призрен (ме-
ста Влашња, Душаново, Ландовица, Љутоглав, Пе-
трово Село, Пиране и Призрен), Сува Река (место 
Сува Река), Урошевац (места Догањево, Плетива, 
Сојево и Танкосић) и Штрппе (места Драјковце и 
Штрпце); 

в) подручја општина у срезов,има: Београд: Во-
ждовац, Врачар, Гроцка (места Винча, Калуђерица 
и Лештане), Звездара, Земун, Крњача, Нови Бео-
град, Обреновац (места Конатица, Мислођин, Рата-
ри и Скела), Палилула, Савски Венац, Стари Град, 
Сурчин и Чукарица; Ваљево: Ваљево, Љиг (место 
Дићи) и Осечина; Врање: Врање (место Врање); 
Зајечар: Кладово (место Кладово) и Неготин (места 
Неготин и Радујевац); Крагујевац: Баточина (места 
Бадњевац и Лапово), Кнић (места - Баре, Гунцати, 
Кнић и Љуљаци), Крагујевац (место Крагујевац) и 
Страгари (место Чумић); Краљево: Врњачка Бања 
(место Врњачка Бања), Краљево (место Лазац), Но-
ви Пазар и Тутин; Крушевац: Трстеник (места Оса-
Оница и Трстеник); Пожаревац: Велико Градиште 
(места Велико Градиште, Куоиће, Триброде и Царе-
вао . Голубац (место Браничево), Мало Црниће (ме-
сто Салаковац) и Пожаревац (места Батовац, Бра-
тинац, Брежане, Драгован Дздравица, Живица, Лу-
чила, Набрђе, Пожаревац и Трњане); Светозарево: 
Параћин (место Параћин), Светозарево (место Све-
тозарево) и Ћуприја (место Ћуприја); Смедерево: 
Азања, Велика Плана, Колари, Мала Крсна, Сара-
орци и Смедерево; Титово Ужице: Пожега (места 
Бакионица, Велика Јежевица, Висибаба, Вра-њани, 
Глумач, Годовик, Горња Добринка, Горобиље, Гугаљ, 
Доња Добринка, Дражиновићи, Заоеље, Здравчићи, 
Јелен-До, Каленићи, Мала Јежевица, Мршељи, 
Отањ, Папратиште, Пилатовићи, Пожега, Пријано-
вићи, Прилиоац, Радовци, Расна, Речице, Роге, Ру-
пељево. Табаковићи, Тврдоћи, Тучково, Узићи и 
Честобродица), Титово Ужице (места Буар, Волујац, 
Гор јани. Гостиница. Дрежник, Дубоко, Злакуса, 
Каран, Крвавци, Љуљање, Никојевићи, Поточање, 
Потпеће, Равни, Рибашевина, Севојно, Титово Ужице 
и Трнава) и Чајетина (места Крива Река, Мачкат, 
Рожанство и Сирогојно); Чачак: Горњи Милановац 
(места Брђани, Врнчани, Дренова, Савина-ц, Семе-
драж. Таково и Шарани), Туча (места Бели Камен, 
Бича, Вучковица, Горачићи, Горња Траварица, Граб, 
Туча, Котража и Рти), Заблаће (места Бањица, Ви-
љуша, Горичани, Жаочани, Заблаће, Јежевица, Ка-
чулице, Ливница, Петница, Премећа, Рајац и Сла-
тина), Ивањица (места Бедина Варош, Дубрава, Ива-
њица и Прилике), Лучани (место Доња Краварица), 
Мрчај овци (места Бечањ, Бресница, Доња Трепча, 
Катрга, Мој сиње и Мрчајевци), Прањани (места 
Гојна Гора, Дружетићи и Прањани) и Чачак (места 
Атеница, Бељина, Брђани, Вранићи, Горња Горев-
ница, Језуита, Ку липов ци, Лозница, Љубић, Мили-
ћевци, Миоковци, Паковраће, Парменац, Придвори-
ца, Риђаге, Трбушани, Трнава и Чачак); Шабац: 
Богатић (места Бадовинци, Белотић, Богатић и Дуб-
ље), Владимирци (места Белини, Дебрц и Крнуле), 
Лозница (место Лозница). Прњавор (место Змињак) 
и Шабац (места Дрен-овац, Јевремовац, Јеленча, По-
церски Причиновић, Табановић и Шабац). 
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На територији Народне Републике Хрватске: 
а) подручја срезова: Бјеловар, Вараждин, Вин-

ковцји. Вировитице, Дарувар, Загреб, Карловац, Ко-
привница, Крајина, Крижевци, Кутина, Нашице, 
Нова Градишка, Огулин, Осијек, Сисак, Славонска 
Пожега, Славонски Брод и Чаковец; 

б) подручја општина у (резовима: Госпић: Тра-
чак, Доњи Лапац, Отбчац, Перушић, Титова Коре-
нице и Удбина; Пула: Пазим; Ријека: Делнице и 
Сучи ах (места Матуље и Трнови ца). 

На територији Народне Републике Словеније: 
а) подручја срезова: Марибор, Му река С об ота и 

Ново Место; 
б) подручја општима у орезовима: Горица: Бо-

вен (место Бовец), Коб ар ид (места Дрежница и Ко-
барид), Нова Горица (места Нова Горица, Пристава, 
Рожна Долина и Шемпетер при Горици) и Толмин 
(место Толмин); Копер: Илирска Бистрица и По-
стојна (места Долња Кошана, Мала Пристава, На-
дање Село, Нова Сушица, Острожно Брдо и Стара 
Сушица); Крањ: Крањ (места Бистрица, Битње, 
Брег об Сави, Дупље, Жебнице, Жеље, Кокрица, 
Крањ, Накло, Окрогло, Пивка, Подбрезје, Полица, 
Стрехињ и Храсггје), Тржич (места Бистрица, Брег, 
Жигања Вас, Звирче, Ковор, Криже, Леше, Палови-
че, Ретње, Себење, Тржич и Худо) и Шкофја Лока 
(места Бинкељ. Бодовље, Броде, Вештер, Вирлог, 
Вирмаше, Високо, Габрк, Годешич, Горења Вас-Ре-
тече, Гостече, Гренц, Дорфарје, Драга, Зминец, Ило-
ста. Липице, Лог, Мошкрин, На Логу, Папирница, 
Певно, Пун герт, Пуштал, Свети Дух, Стара Лока, 
Стари Двор, Суха, Трата, Трње, Форме, Хоста, Црн-
гроб и Шкофја Лока); Љубљана: Врхнике (места 
Бевке, Берд, Врхника и Дренов Грич), Гросупље 
(места Велико Млачево, Храстје и Шмарје-Сап), До-
брога (места Доброва и Шујица), Домжале (места 
Брдо, Вир, Доб, Домжале, Јерше, Количево, Лока, 
Мевгеш, Превоје, Радомље, Родица, Стоб, Трзин и 
Шир јамче), Загорје (места Долења Вас, Излаке, Ко-
тредеж, Потапша Вас и Село при Загорју), Иванча 
Горица (места Горења Вас, Знојиле, Иванча Горица, 
Крка и Чрнело), Камник (места Волчји Поток, Го-
дцч, Кемник и Лазе в Тухињу), Кочевје (места 
Билпа, Врх, Доб, Долењи Лази, Кужељ и Славски 
Лаз), Литија (места Водице при Габрожи, Јевница и 
Каменврх), Љубљана—Бежиград, Љубљана—Бич 
(места Бокалце, Брезовица, Бич, Внање Горице, Но-
трање Горице и Плешивипца), Љубљана—Мосте, Љуб-
љана—Поље (места Добруње, Задоброва, Залог, Ка-
шељ и Поље), Љубљана—Рудник (места Иг, Л а в и -
ца, Рудник и Шкофљица), Љубљана—Центар, Љуб-
љана—Чрнуче (места Тр агом ељ, Надгорица и Подго-
рица), Љубљана—Шентвид (месте? Вижмарје, Гун-
цље, Медено, Пољана, Стенежиче и Шентв,ид), Љуб-
љана—Шишка. Медведе (места Збиље и Пресна), 
Трбовље (место Трбовље) и Храстник (места Брег, 
Јагњеница и Хотемеж); Цеље: Жал сц, Лашко, Мо-
зирје (места Горњи Град, Лаке, Љубио, Мозирје, Не-
зарје и Речица од Савињи), Словенске Коњице, Це-
ље, Шентјур при Цељу. Шмарје при Јелшах и Шо-
штањ (места Велење, Шмартно об Пани и Шоштањ). 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цегових: 

подручја општина у срезоеима: Бања Лука: Ба-
ња Лука, Босанска Градишка, Котор Варош, Лакта-
ши, Прњавор, Орбан и Челинац; Бихаћ: Босанска 
Крупа, Босански Петровац, Босанска Кладуше, Др-
вар и Ца зин; Брчко: Бијељина, Босански Шамац, 
Брчко, Градачац, Јања и Орашје; Добој: Босански 
Брод, Дервента, Добој, Маглај (место Нови Шехер), 
Модрича, Оџак, Теслић и Тешањ; Зеница: Жепче и 
Завидовићи; Јајце: Јајце и Шипбво; Приједор: Бо-
санска Дубица, Босанска Костајнице, Босански Но-
ви, Приједор и Сански Мост; Сарајево: Илиџа и Ки-
сељак; Тузла: Босанско Петрово Село, Грачаница, 
Живинице, Лукавац (место Подорашје) и Тузла. 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина "Борче Петров (место Сарај) и 
Саат Кула (место Трубареео) у срезу Скопље. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручје општине Иванград (места Веран Село, Бу-
че, Иванград и Хареме). 

3. Рак на маслини (Вас1епшп. 8ауаб)1апоа Е, Г. 
8гш1ћ) — само за садни материјал — 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја срезова: Дубровник, Задар, Макарске, Пу-
ла, Ријека (осим општина Делнице, Скрад и Чабар), 
Сплит и Шибен-ик. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина: Бар, Будва. Котор, Тиват и Хер-
цег-Нови. 

4. Рак на воћкама (Вас^егшт 1ите2ас1еив 8т11ћ 
е! ТоллгпбепсЗ) — 

На територији Народне Републике Србије: 
а) подручја општина у Аутономној Косовско-

Метохијској Области: Ђаковица (место Скивљане), 
Пећ (места Пећ и Требовић), Подујево (место Поду-
јево), Призрен и Србица (место Србица)-

б) подручја општина у орезовима: Крагујевац: 
Крагујевац (место Крагујевац) и Раче (место Раче); 
Краљево: Нови Пазар (место Нови Пазар); Ниш: 
Бабушн,ица (место Бабушница), Димитровград (ме-
сто ДимЈитровград), Пирот (место Пирот) и Прокуп-
ље (место Прокупље); Нови Сад: Бачки Петровац 
(место Бачки Петровац) и Сремски Карловци (ме-
сто Бешка); Панчево: Бела Црква (место Бела Црк-
ва) и Вршац (места Вршац и Гудурица); Смедерево: 
Смедерево (место Смедерево); Суботица: Кањижа 
(место Хоргош); Титово Ужице: Пожега (место По-
жега) и Титово Ужице (место Титово Ужице). 

На територији Народне Републике Хрватске по-
дручја општина у ср ез овим а: Дубровник: Блато и 
Дубровник; Задар: Смиљчић; Макарске: Вргорац, 
Загвозд, Имотоки, Ловреч, Макерске, Метковић, 
Опузен и Плоче; Сплит: Бреч, Кештела и Сплит; 
Шибеник: Др ниш и Книн. 

На територији Неродне Републике Словеније 
подручја општина Железнички (месте Дрежгоше, 
Пра.протно и Селца), Жири (место Леденица) и 
Шкофјп Лока (места Догхћарје и Свети Дух) у сре-
зу Крањ 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цеговке е подручја општина у срезоеима: Брчко: 
Брчко; Горажде: Горажде; Мостар: Коњиц, Љубу-
шки, Мостар. Невесиње и Требиње; Сарајево: Фој-
ница и Центар—Сарајево. 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина у срезовима: Битољ: Битољ (ме-
сто Битољ); Куманово: Крива Паланка (место Кри-
ва Пала.нка) и Ранковци (место Гиновци); Охрид: 
Охрид (место Охрид) и Ресен (место Ресен); Тетово: 
Тетово (место Тетово); Титов Велес: Богданци (ме-
сто Богданци), Валандово (место Валендово) и Ђев-
ђелије (место Ђевђелије); Штип: Берово (место Бе-
рово). 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручје општине Даниловград (место да-ниловгред). 

5. Бресквина мува (СегеШб сар!1е1а ^Пед.) — 
На територији Народне Републике Хрватске по-

дручја општина у срез овима: Дубровник: Дубров-
ник; Пула: Пула; Ријека: Краљевица, Крк, Опатије, 
Сушак и Цриквеница; Сплит: Жрновница, Каштела, 
Омиш, Солин, Сплит и Шолта 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина у срезов,има: Горица: Нова Го-
рица (место Буковица); Копер. Изола, Копер, Пи-
ран и Сежана (место Дутовље). 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручје општине Бар (место Бар). 

6. Бресквин смотавац (СуШа то1еб1а Вивск) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) подручја општина у Аутономној Косовско-

Метохијској Области: Ораховац (место Велика Кру-
ша) и Цризрен (место Призрен); 

б) подручја срезова: Београд, Лесковац и Сме-
дерево; 
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в) подручја општина у срезовима: Ваљево: Ва-
љево; Зајечар: Брза Паланка, Зајечар, Кладово (ме-
сто Кладово), Књажевац, Неготин (место Неготин) 
и Салаш (место Салаш); Зрењанин: Зрењанин (ме-
сто Зрењанин); Крал^ево: Нови Пазар (ме^то Нови 
Пазар); Крушевац: Трстеник (место Трстеник); Ниш: 
Димитров гр а д, Куршумлија (место Куршумлија), 
Ниш, Пирот и Прокупље (места Плочник и Про-
купље); Нови Сад: Нови Сад (места Нови Сад и Пе-
троварадон) и Сремски Карловци (место Сремски 
Карловци); Пожаревац: Велико Градиште (место 
Велико Градиште), Петровац (место Петровац) и По-
жаревац (место Пожаревац); Светозарево: Светоза-
рево (место Доње Штимље); Сремска Митровица: 
Сремска Митровица (места Бешеново, Велика Ра-
дни-ци, Гргуревци, Лаћарак, Сремска Митровица, 
Шаши нди и Шуљам) и Рума (место Стејановци); 
Суботица: Бајмок и Суботица; Чачак: Чачак (места 
Љубић и Чачак); Шабац: Шабац (место Шабац). 

На територији Народне Републике Хрватске по-
дручја општина у ^резовима: Загреб: Черномерец; 
Осијек: Осијек; Пула: Пула; Ријека: Опатија. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина у резовима: Горица: Ајдовшчина, 
Бовец, Доброво, Идрија, Канал, Кобарид и Нова Го-
рица; Копер: Изола, Копер, Пиран и Сецкана; Ново 
Место: Брежице и Видом—Кршко. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина: Даниловград, Титоград, Улцињ 
и Херцег-Нови. 

7. Рак тополе (ЈОоШЈсћша рори1еа 8асс. е1 Вп-
агф — 

На територији Народне Републике Србије по-
дручја општина у срезоБима: Београд: Крњача; Зре-
ња-нин: Зрењанин (место Арадац); Нови Сад: Бачка 
Паланка (место Бачка Паланка); Панчево: Алибунар 
(место Банатски Карловац), Бела Црква, Ковин 
(места Делиблато и Мр ам ор ак) и Уљма (место Шу-
шаја); Пожаревац: Велико Лаоле (место Ждрело); 
Петровац (место Петровац) и Пожаревац (место 
Острово); Смедерево: Колари и Смедеревска Па-
ланка; Сомбор: Бездан; Сремска Митровица: Пећин-
ци (место Деч); Суботица: Ада (место Ада) и Субо-
тица (место Радановац). 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Загреб: Велика Го-
рица и Реметинец; Осијек: Осијек. 

На територији Народне Републике Словеније: 
а) подручја срезова: Ново Место и Цеље; 
б) подручја општина у срезовима: Горица: 

Ајдовшчина и Нова Горица; Копер: Илирска Би-
стрица, Постојна и Сежана; Љубљана: „Врх ни ка 
(места Бистра, Блати а, Брезовица, Берд при Врхни-
км, Браника, Дол и Под липа), Гросупље (место Гро-
супље), Доброва (места Брезје, Двор, Доброга, Ко-
зарје, Полхов Градец и Хорјул), Домжале (места 
Вир, Домжале, Драгомељ, Ихан, Јарше, Менгеш, 
Радомље и Трзин), Загорје (места Долења Вас и За-
горје), Иванчна Горица (места Брег, Буковица, Крка, 
етична, Теменима и Фужине), Камник (места Лу-
штица, Камник, Коменда, Мекиње, Млака, Мосте, 
Невље, Страње, Сухадоле и Шмарца), Кон ев је (ме-
ста Босљива Лока, Брод, Кочевје, Кужељ, Ливолд, 
Маховник, Осилница, Поток, Пре град, Села, Слав-
ски Лог, Словенска Вас, Стара Церкев и Фара), Ли-
тија (места Брег, Градоц, Јевница, Креснице, Лити-
ја, Мишји Дол, Моравче, Поновиче, Сава и Сггод-
њи Лог), Љубљана—Бич (места Брезовица, Бич, Вна-
ње Горице, Нотр ање Горице и Подрожник), Љубља-
на—Мосте (место Бизовик), Љубљана—Поље (места 
Вевче, Добруџе, Долетао, Задоброва, Кашељ, Лазе, 
Подцрад, Рибче, Слаоавице и Шмартно), Љубљана— 
Рудник (места Брест, Желимље, Иг, Ишка Вас, Под-
печ, Рудник, Стахомер и Томишељ), Љубљана-
Чрнуче (места Беричево, Дол, Јежица, Клече, Пиш-
та, Свети Јаков и Чрнуче), Љубљана—Шентвед 
(места Весца, Вижмарје, Модно и Тацен), Трбовље 
(место Трбовље), Храстниж (места Врхово, Зидани 

Мост, Радече, Хотемеж и Храстник) и Церкница (ме-
ста Грахово, Долења Вас, Марињак и ЦерЈмшца); 
Марибор: Марибор—Тезно (места Вумпах, Двор јане, 
Догоше, Згорни Дуплек, Златоличје, Зрковци, Лока, 
Сподњи Дуплек и Старше), Марибор—Центер (ме-
ста Словенски Врх, Сподња Почехова и Цершак), 
Ормож (места Велика Недеља, Грабе, Обреж, Ор-
мож, Остошевци, Пу шеици, Средишне, Травни, 
Фран,ковци и Цветковци) и Птуј (места Бр ст је, Ву-
ковци, Вареја, Вурберг, Гајевци, Забовци, Згорњи 
Брег, Мала Вас, Муретинци, Нова Вас, Побрежје, 
Птуј, Скорба, Словенка Вас, Сподњи Брег, Спухља, 
Стојици, Формин, Хај дина, Хајдоше и Штурмовец); 
Мурска Собота: Белтинци (места Бистрица и Ижа-
ковци), Горња Радгона (место Апаче), Лендава (ме-
сто Петишовади) и Мурока Собота (место Крог), 

8. Рак кестенове коре (Еп^оШЈа рага 1-1 са 
Мигг) — 

На територији Народне Републике Хрватске по-
дручја општина Вишња-н, Пазим и Пореч у срезу 
Пула. 

На територији Народне Републике Словеније: 
а) подручје среза Горица; 
б) подручја општина у срезовима: Копер: Изола, 

Копер, Пиран и Сежана; Крањ: Шкофја Лока (ме-
сто Ожболт); Љубљана: Врхника (место Шентјошт), 
Литија (место Воловље), Љубљана—Бич (место Ро-
жник), Љубљана—Мосте (место Головец), Љубљана-
Поље (места Добруње, Урх и Чешњица), Љубљана— 
Рудник (место Головец) и Љубљана—Шишка (места 
Рожник и Шишењски Хриб); Ново Место: Севница 
(место Тополовец). 

9. Дудовац (НурћапШа сипеа Огигу) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Покрајине Војво-

дине; 
б) подручја срезова: Београд, Смедерево и Ша-

бац; 
в) подручја општина у брезов има: Ваљево: Ва-

љево, Каменица (места Беомужевић, Бобова, Мали-
новић, Причевић, Оитарице, Станина Река, Су во да-
ње и Тупаеци), Лазаревац, Лајковац (места Бајевац, 
Маркова Црква, Непричава, Придворица, Ратковац, 
Словац и Степање), М е н и ц а и Уб; Крагујевац: Ба-
точина, Крагујевац и Топола (места Белосавци, Бо-
журима, Горња Трнава, Горович, Жабаре, Загорица, 
Јеленац, Кр Певац, Липовац, Маскар, Овсиште, Рај-
новац и Топола); Краљево: Краљево (место Кра-
љево); Крушевац: Варварин (места Бачина, Варва-
рин, Горњи Катун, Доњи Катун, Доњи Крчим, 
Обреж и Ратаре), Велика Дренова и Крушевац; Ле-
сковац: Лесковац (место Лесковац); Ниш: Житко-
ван и Прокупље (место Прокупље); Пожаревац' Ве-
лико Градиште, Голубац, Жабаре, Кучево (места 
Велика Бресница, Вуковић, Љешница, Мала Бре-
сница, Мишљеновац, Мустапић, Раброво и Српце), 
Мало Црниће, Петровац и Пожаревац; Светозарево: 
Бунар (места Бунар и Шуљковац), Параћин (ме-
ста Параћин, Поточан, Рашевица, Трешњевица, Че-
пуре и Шавац), Светозарево (места Багрдан, Буков-
че, Деоница, Доње Штипље, Дубока, КончареЕо, Ко-
чино Село, Милошево, Ланиште, Рибаре, Рибнице, 
Светозарево и Трнава), Свилајнац (места Врес је, 
Војска, Гложане, Радовиш, Свилајнац и Црквенац) 
и Ћуприја (места Крушар, Мијатовац и Ћуприја); 
Чачак: Горњи Милановац (место Горњи М к н о в а ц ) 
и Чачак (место Чачак). 

На територији Народне Републике Хрватске: 
а) подручја срезова: Вараждин, Видиковци, Ви-

рови тица, Копривница, Нашице, Осијек и Чаковец; 
б) подручја општина у срезовиада: Бјеловар: 

Бјеловар, Булинац и Ровишће; Дарувар: Грубишно 
Поље и Пакрац; Загреб: Велика Горица, Дуго Село, 
За прешић, Зелена, Пешћеница, Реметинец, Само-
бор, Сеавете, Суседград, Трње и Черномерец; Кар-
ловац: Писаро-вина; Крижееци: Врбовец; Нова Гра-
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дашка: Јасеновац, Нова Градишка и Старо Петро-
во Село; Сисак: Жажша; Славонски Брод: ^Врпоље, 
Доњи Андриј евци и Славонски Брод. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цеговине подручја општина у (резовима: Бања Лука: 
Босанска Градишка, Лакташи, Прњавор и Србац; 
Брчко: Бијељина, Босански Шамац, Брчко, Града-
чац и Орашје; Добој: Босански Брод, Дервента, Мо-
дрича и Оџак; Приједор: Приједор; Тузла: Грача-
ница. 

10. Кромпирова златица (1̂ ер1л(по1агба (ЗесетН-
пеа!а бау) — 

На територији Народне Републике Србије — 
цела територија Народне Републике Србије. 

На територији Народне Републике Хрватске: 
а) подручја срезова: Бјеловар, Вараждин, Вин-

ко-вц,и, Биров птица, Госпић (осим општине Карло-
бага Дару вар, Загреб, Карловац, Копривница, Кра-
пине, Крижевци, Кутина, Нашице, Нова Градишка, 
Огулин, Осијек, Пула, Ријека, Сисак, Славонска По-
жега, Славонски Брод и Чаковец; 

б) подручја општина у срезоеима: Задар: Бен-
ковац, Биоград на мору и Смиљчић; Сплит: Вр ли-
ка, Каштела (места Каштел—Штафилић, Лабин, 
Пргомет, Приморски Долац и Пролокве), Мућ, Омиш 
(Место Шеста нов ац), Сињ, Сплит (место Жрновница) 
и Трогир (место Трогир); Шибеник: Книн, Скрадин 
(место Брибирске Мостине) и Стаковци. 

На територији Народне Републике Словеније 
цела територија Народне Републике Словеније. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цеговине: 

а) подручја срезова: Бања Лука, Бихаћ, Брчко, 
Добој, Зеница, Јајце, Ливно, Приједор и Тузла; 

б) подручја општина у срезовиме: Горажде: Ви-
шеград и Рогатица; Мостар: Груда, Коњиц, Лушти-
ца, Посушје и Прозор; Сарајево: Бреза, Вареш, Ви-
соко, Вогошћа, Илијаш, Илиџа, Кисељак, Крешево, 
Ново Сарајево, Олово, Пале, Соколац, Средње, Ста-
ри Град Сарајево, Фојн иц а, Хан—Пијесак, Хаџићи 
и Центар—Сарајево. 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина Кленовца (местр Клечовце и Мла-
до Напричане), Куманово (места Бедиње, Доброша-
не, Куманово, Лопате и Опа је), Липково (места Лип-
ково, Матејче, Оризаре, Отља и Слупчане), Орашац 
(места Орашац, Пчиња, Студена Бара и Шупљи 
Камен) и Старо Напричане (места Пелинце и Ста-
ро Напричане) у срезу Куманово. 

11. Црвенило борових четина (ИорћосЗегташп ра-
пезЈп бсћгаф — само за садни материјал — 

На територији Народне Републике Србије: 
а) подручја општина у Аутономној Косовско-

Метохијској Области: Дечани (место Ју ник) и Пећ 
(место Дреље); 

^ подручја општина у срезовима: Врање: Вла-
сима Округлица (место Власина Округлине); Кра-
љево- Нови Пазар и Тутин. 

На територији Народне Републике Словеније: 
а) подручје среза Цеље; 
б) подручја општина у ерезовима: Ново Место: 

Брежице (места Велика Долина и Пишеце), Видем 
—Кршко (места Кршко и Мали Боршт) и Севница 
(место Јеловец); Љубљана: Врхнике (место Врхни-
ка), Гросупље (место Медведица), Домжале (места 
Менгеш и Чешњице), Камник (место Чрнивец), Ко-
чевје (места Горење и Маховник), Литија (места 
Доле и Поновиче), Логатец (места Горењи Логатец 
и Ровте), Љубљана—Поље (место Долско), Љубљана 
—Рудник (место Иг), Трбовље (место Остенк), Хра-
стник (место Хотемеж) и Церкница (место Унец). 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручје општине Иванград (место Иванград). 

12. Бодљама (Оговапсће зрр.) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Покрајине Војво-

дине; 

б) подручја општина у Аутономној Косовско-
Метохиуској Области: Витина (места Беланце, Горња 
Б ударите, Деваја, Житмње, Клокот, Ново Село, По-
жарање, Радивојце, Рибник и Трпеза), Гњилане 
(места Великинце, Влаштица, Гњилане, Горњи Ли-
воч, Гумнпште, Доња Будр,пга, Жегра, Коретиште, 
Партеш, Пасјане и Церница) и Сува Река (места 
Ђиновце, Лешане, Сопина, Студенчане и Трње); 

в) подручја општина у срезовима: Врање: Буја-
новац (местаг Бујановац, Велики Трновац, Грамеда, 
Летовица, Лопардинце, Лучане, Рековац и Турија), 
Врање (места Врање и Дубница) и Прешево (места 
Букоревац, Доња Шушаја, Жујинце, Миратовац, 
Норча, Ораовица, Прешево, Трнава, Цакановац, Цр-
нотинце и Чукарка); Зајечар: Бољевац (места Бо-
љевац и Сумраком ац), Бор (места Рготина и Шар-
бановац), Зајечар (места Велики Извор, Вражогр-
нац, Вратарни-ца, Градсково, Грлиште, Грљан, За-^ 
грађе, Зајечар, Звездан, Лубница, Прлита, Трнавац 
и Халово), Књажевац (места Горње Зуниче, Кња-
жевац, Потркање, Равна и Штииина), Милићево 
(места Боровац, Витковац, Врбица, Дебелица, Дре-
новац, Јелашнице, Мали Извор, Машинац, Мари-
новац, Мишићево и Селачка), Неготин (места Бра-
ћееац, Буновне, Вељково, Видровац, Карбулово, Ко-
бишница, Мокрење, Неготин, Прахово, Радујевац, 
Рајац, Рогљево, Тамнич и Чубра) и Салеш (место 
Брусник); Крагујевац: Крагујевец (места Десимиро-
вец, Јовановац и Крагујевац); Ниш: Блаце (места 
Доња Дра гуша и Трбуње), Димитров град (место По-
геново) и Пирот (места Држина и Суково); Пожа-
ревац: Велико Градиште (места Курјаче, ЈБубиње, 
Макце, Средњево и Чешљева Бара), Голубац (места 
Клење и Шувајић), Пожаревац (места Батовац, Бра-
дарац, Бубушинец, Дрмно, Дубрееице, Живица, 
Кличевац, Костолац и Маљуревац) и Кучево (ме-
сто Раброво); Смедерево: Азања, Велика Плана, 
Колари, Мала Крсна, Сараорци и Смедерево. 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Винковци: Винков-
и ћ Вуковар и Илок; Осијек: Даљ. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручје среза Ново Место. 

На територији Народне Републике Босне и 
Херцеговине подручја општина у срезовима: Брчко: 
Брчко и Орашје; Мостар: Билећа, Груде, Лиштица, 
Љубинке, ЈБубушки, Мостар, Посушје, Равно, Сто-
лац, Требиње, Чапљина и Читлук; Тузла: Братунац. / 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина у срезовима: Битољ: Прилеп 
(место Прилеп); Тетово: Врапчиште, Сара кино и Те-
тово; Штип: Берово (места Будонарци и Смоимит-
рово), Радовиш (место Радовиш) и Струмица (место 
Струмица). 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина Вирпазар (место Ос-грос) и Ти-
тоград (место Титоград). 

13. Памуков мољац (РесШлорћога ^обзурЈеНа 
8еипс1.) — 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина Бар и Улцињ. 

14. КрОмпиров мољац (РМоптеа орегсиТеПа 
2е11.) — 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у ср ез о-вима: Дубровник: Дубров-
ник и Корчула; Задар: Задар; Макарске: Макар-
она; Ријека: Мали Лошињ; Сплит: Брач, Вис, Сплит 
и Хвар; Шибеник: Шибеник. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цегов ине подручје општине Чапљина у срезу Мо-
стар. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручје општина Бар (места Дабезићи, Грдовићи, 
Зупци, Куње, Печурице и Туђемиле) и Улцињ (ме-
ста Клезна, Колонза, Пистуле и Салч). 

15. Мали боров сурлаш (Р1880(3е8 по!а1иб Т.) — 
На територији Народне Републи-ке Србије: 
а.) подручје среза Ваљево; 
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б) подручја општина у орезовима: Краљево: 
Тутин; Светозарево: Белу т и ћ (места Каленић и 
Секурић) и Бунар (места Драгошевац и Јошанички 
Прњавор); Титово Ужице: Ариље, Бајина Башта, 
Косјерић, Кремна, Пожега, Титово Ужице и Чаје-
тина. 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина Берово (места Будинарци и Ма-
чево) и Пехчево (место Пехчево) у срезу" Штип. 

16. Шарка шљиве (Ргшшз У1гиз 7 Но1тез) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Косовско - М ет о хи ј -

оке Области; 
б) подручја срезова: Врање, Зајечар, Крушевац, 

Лесковац, Ниш, Пожаревац, Св ет оз ар ево и Смеде-
рево' 

в) подручја општина у срезовима: Београд: 
Гроцка (место Винча) и Сопот; Ваљево: Ваљево, Ла-
заревац, Љиг (места Белановица, Живковци, Кала-
њевни, Козељ, Пољанице и Шутни), Мионица и Уб; 
Крагујевац: Крагујевац (место Горња Сабанта), Рана 
(место Бишевац), Страгари (место Чумић) и Топола; 
Краљево: Витановац (место Год аница), Врњачка 
Бања (место Вранеши), Краљево (места Банско По-
ље, Буковица, Врба, Драгосињци, Конарево, Краље-
во, Лазац, Матарушка Бања, Мрсаћ, Мусина Река, 
Ратина и Самаила), Нови Пазар, Рашка (места Ба-
дањ, Бело Поље, Беоце, Биочин, Боровиће, Варево, 
Вртите, Гњилица, Драганићи, Казановиће, Карадаку 
Копаоник, Правиће, Кућане, Лисина, Луково, Ми-
латовиће, Муре, Ново Село, Носољин, Орахово, Па-
нојевиће, Плавково, Плешин, Поцесје, Радошиће, 
Рашка, Рвати, Рудница, Себимиље, Сенетеш, Сукње, 
Тиоџе, Трнава и Шипачина), Сј елица, Тутин и 
Ушће: Титово Ужице: Ариље (место Д обране), Ба-
јина Башта, Кремна, Нова Варош (место Нова Ва-
рош), Пожега, Пријепоље (места Гостун, Зави по-
г р а ђ е и Слатина), Титово Ужице и Чајетина; Ча-
чак: Заблаће (места Јежевица и Ливница), Ивањи-
ца (место Шуме), Мрчајевци (место Бресница), Рад-
ник (места Драгољ и Трудељ) и Чачак (места Љу-
бић и Чачак); Шабац: Крупањ (место Крупањ), Ло-
зница (места Бања Ковиљача и Лозница) и Мали 
Зворник (место Мали Зворник). 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у орезовима: Дарувар: Пакрац; 
Нова Градишка: Нова Градишка, Окупани и Старо 
Петрово Село; Славонска Пожега: Славонска По-
жега (место Горњи Тучани). 

На територији Народне Републике Босне и 
Хер цет овиме: 

а) подручје среза Зеница; 
б) подручја општина у срезовима: Бања Лука: 

Србац; Брчко: Бјељина, Јања и Угљевик; Горажде: 
Рудо; Добој: Добој; Сарајево: Бреза, Вареш, Високо, 
Вогошћа, Илијаш, Илиџа, Кисељак, Крешево, Но-
во Сарајево, Стари Град Сарајево, Фојница, Хаџићи 
и Центар—Сарајево; Тузла: Зворник, Козлук и 
Сребреница. 

На територији Народне Републике Македоније 
— цела територија Народне Републике Македоније. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина Бијело Поље (места Бијело Поље, 
Бистрица, Губавач, Затон, Кање, Недакуси, Олуја, 
Подкрајци, Припчићи, Равна Ријека, Раеово, Сули-
ван и Униван), Иванград (места Бабино, Веран Се-
ло, Будимље, Буче, Виницка, Даопићи, Долац, Доња 
Ржаница, Загорје, Иванград, Лагатори, Лозна, Лу ге, 
Лужац, Љешница, Марсвнића Ријека, Маште, Пет-
њик, Петњица, Пешца, Радманци, Трпези, Туцање, 
Улотина и Хареме), Плав (места Богајиће, Брезоје-
вица, Војно Село, Грнчар, Гусиње, Ђуричка Ријека, 
Крушево, Метах Десни, Метах Лијеви, Плав, Прња-
вор и Скић), Пљевља (места Грево, Жидовићи, Или-
но Брдо, Маоче, Мрзобићи, Отиловићи и Пљевља) и 
Рожај (места Баћ и Рожај). 

17. Рак кромпира (ЗупсћуМшп еш1оМоИсит 
бсМЉ.-Регс.) — 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Загреб: Самобор 
(места Ново Село и Поклек); Карловац: Жумберак 
(места Височе, Горњи Оштрц, Жумб ерски Кор дићи, 
Јејернице, Плавци и Радиново Брдо). 

На територији Народне Републике Словеније 
подручје општине Јесенице (место Планина) у срезу 
Крањ. 

18. Гар на црном луку (ХЈгосуз1;1б сери1ае Ггобђ — 
На територији Народне Републике Србије под-

ручја општина Призрен (места Атмађа, Вележа, 
Влашња, Горња Србица, Душановац, Кориша, Лан-
довица, Љубижда, Љутоглав, Призрен и Хоча Заград-
о м ) и Сува Река (места Лешане, Мушутиште, Пе-
ћане, Ретимље, Речане, Самодрежа, Семетиште, Сту-
денчане и Сува Река) у Аутономној Косовско-Мето-
хијској Области. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цеговине подручја општина Јабланица, Коњиц (ме-
сто Сеоница), Љубушки, Мостар,.Требиње и Чапљи-
на у срезу Мостар. 

II. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о проглашењу подручја заражених 
опасним биљним болестима и штеточинама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 46/59). 

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

Бр. 01-146/1 
11. јануара 1961. године 

Београд 
Директор 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 53. од 31. децембра 19-60. године објављује: 

Закон о радним односима пољопривредних рад-
ника запослених код приватних послодаваца; 

Закон о укидању Фонда за социјалне установе 
Народне Републике Србије; 

Закон о експлоатацији цигларске и лончарске 
глине, песка, шљунка и камена; 

Закон о Републичком фонду за ун аттређ ив ање 
издавачке делатности; 

Закон о Републичком фонду за унапр-еђивање 
културне делатности; 

Закон о проглашењу Фрушке горе за национал-
ни парк; 

Одлуку о привремен ом финансирању државних 
потреба Народне Републике Србије у периоду ја-
нуар-март 1961. године; 

Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Инвести-
ционог фонда Народне Републике Србије за 1959. 
годину; 

Одлуку о потврди Уредбе о оснивању Секрета-
ријата за ин-формације Извршног већа Народне 
скупштине Народне Републике Србије; 

Одлуку о разрешењу судија; 
Одлуку о избору судија; 
Одлуку о избору чланова Савета Адвокатске 

коморе у Београду; 
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Препоруку за даље унапређење рада и функци-
онисање друштвеног управљања установама јавних 
служби; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Савета за просвету Народне Ре-
публике Србије; 

Уредбу о оснивању Завода за основно образо-
вање и образовање наставника; 

Уредбу о оснивању Завода за стручно образо-
вање: 

Уредбу о оснивању Завода за наставна сред-
ства и школску опрему; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета за просвету Народне Републике Србије; 

Решење о одређивању установа у области кул-
туре у којима може постојати звање научног са-
радника, вишег научног сарадника и научног са-
ветника; 

Наредбу о изменама Наредбе о одређивању нај-
вишег обима сече дрвета у шумама општедруштве-
ног сектора у Народној Републици Србији у 1960. 
години. 

У броју 1. од 7. јануара 1-961. године објављује: 
Решење о именовању председника и чланова 

Савета Републичког завода за јакну управу. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 52. од 24. децембра 1960. 
године објављују: 

Решење о измени и допуни у Решењу о име-
новању и разрешењу чланова Савета за социјалну 
заштиту НР Хрватске; 

Решење о измени Решења о именовању пред-
седник^, ,сокретара и чланова Комисије за физичку 
културу; 

Решење о измени Решења о именовању члано-
ва савета Високе школе за физичку културу у 
Загребу; 

Наредбу о најмањој величини појединих врста 
риба, ракова и других водених животиња испод 
које се не смеју ловити, прерађивати ни стављати 
у промет; 

Наредбу о измени и допуни Наредбе о лово-
стају за поједине врсте риба и ракова. 

У броју 53. од 26. децембра 1960. године објав-
љују: 

Закон о измени подручја општина у Народној 
Републици Хрватској; 

Закон о Републичком фонду за непривредне 
инвестиције; 

Одлуку о привременом финансирању потреба 
Народне Републике Хрватске за месец јануар и 
фебруар 1961. године. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОС-
НЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 49. од 9. децембра 1960. године 
објављује: 

Правилник о вршењу дознаке, времену сече, 
жигосању и издавању уверења о пореклу дрвета; 

Наредбу о одбрани од поплаве, о генералном 
плану и организацији мреже органа за одбрану од 
поплаве; 

Измене у пречишћеном списку сталних судских 
тумача; ' 

Исправку Правилника о ђачким књижицама 
ученика основне школе и гимназије. 

У броју 50. од 16. децембра 1960. године објав-
љује: 

Указ о проглашењу Закона о просветно-педа-
гошкој служби, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о димничарској 
делатности, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о укидању општи-
на Јања, Рибник, Добрња и Средње, са текстом 
истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о оснивању Приро-
дно-математичког факултета у Сарајеву, са текстом 
истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о Завршном рачуну 
о извршењу Буџета НРБ и X за 1959. годину, са 
текстом истог закона; 

Одлуку о измени Друштвеног плана НРБ и X 
за 1960. годину; 

Одлуку о овлашћењу Извршног већа НРБ и X 
за одобравање коришћења средстава Резервног 
фонда НРБ и X; 

Одлуку о избору председника и судија окруж-
ног суда и разрешењу судија окружног суда; 

Препоруку о мерама за развитак физичке кул-
туре и спорта у Босни и Херцеговини; 

Одлуку о оснивању Института за друштвено 
управљање; 

Одлуку о додељивању новогодишње награде 
службеницима и радицима републичких државних 
органа и установа које врше јавну службу; 

Измене у пречишћеном списку сталних судских 
тумача. % 

У броју 51. од 23. децембра 1960. године објав-
љује: 

Одлуку о утврђивању шумско-привредних под-
ручја; 

Објаву Изборне комисије НРБ и X о потврђе-
ној кандидатури за избор народног посланика Ре-
публичког већа Народне скупштине НРБ и X у 
Изборном срезу Нови Травник; 

Објаву Изборне комисије НРБ и X о потврђеној 
кандидатури за избор народног посланика Репуб-
личког већа Народне скупштине НРБ и X у Из-
борном срезу Какањ. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Сло-веније" у 
броју 37. од 8. децембра 1960. године објављује: 

Закон о подручјима срезова и општина у На-
родној Републици Словенији (пречишћени текст); 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за одре-
ђивање положајник плата службеницима репу-
бличких органа; 

Одлуку о додељивању новогодишња награде 
службеницима и радницима регтубличких државних 
органа и установа; 

Одлуку о систематизацији радних места Секре-
таријата Извршног већа за народну одбрану: 

Одлуку о систем атиз аци ји радних места Јавног 
прав обр анил аштв а НРС; 

Објаву Републичке изборне комисије о потврди 
кандидатуре за избор народног посланика у Репу-
бличко веће Народне скупштине Народне Републи-
ке Словеније. 
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У броју 38. од 22. децембра 1960. године обја-
вљује' 

Одлуку о систематизацији радних места Секре-
таријата Савета за социјално осигурање НРС; 

Решење о оснивању Завода НРС за запошља-
вање радника; 

Решење о потврди решења којим се допуњује 
статут Економског факултета у Љубљани; 

Решење о разрешењу државног подсекретара у 
Државном секретари јату за робни промет НРС; 

Наредбу о почетку рада Среског суда у Словен-
ским Коњицама. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 30. од 1. децембра 1960. године објав-
љује: 

Одлуку о утврђивању престанка посланичког 
мандата и о одређивању допунских избора за на-
родног посланика у Изборном срезу Саат Кула Ш; 

Одлуку о одређивању броја и избору чланова 
Универзитетског савета и факултетских савета 
Универзитета у Скопљу, које бира Извршно веће; 

Решење о именовању председника и чланова 
повремених комисија Извршног већа; 

Решење о именовању чланова Републичке ко-
мисије за с л у ж б е н и ч е послове; 

Решење о именовању Републичке комисије за 
признавање права на пензију у смислу члана 73, 
став 2. Закона о пензијском осигурању; 

Решење о именовању чланова посебне Коми-
сије за давање мишљења по члану 73. став 2. За -
кона о пензијском осигурању; 

Решење о именовању чланова Комисије за ре-
визију инвестиционих програма; 

Решење о одређивању заменика Државног се-
кретара за послове финансија; 

Решење о постављењу помоћника државног се-
кретара у Извршном већу; 

Решење о постављењу помоћника секретара 'Се-
кретаријата за саобраћај Извршног већа; 

Решење о именовању помоћника државног се-
кретара Државног секретаријата за унутрашње 
послове НРМ; 

Правилник о условима за упис и о трајању 
школовања у паралелкама за образовање одраслих 
у техничким и другим стручним школама за при-
вреду и јавне службе; 

Решење о расписивању допунских избора за 
народног посланика Републичког већа Народног 
собрања Народне Републике Македоније; 

Објаву о потврђеној кандидатури народног по-
сланика; 

Објаву о потврђеним кандидатурама народних 
посланика. 

У броју 40. од 14. децембра 1960. године објав-
љује: 

Одлуку о потврди Уредбе о изменама и допу-
нама Уредбе о организацији и раду Извршног већа; 

Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Уредбу о оснивању Републичког завода за за-

пошљавање радника; 
Решење о разрешењу шефаг Републичког бироа 

за посредовање рада; 
Решење о именовању директора Републичког 

завода за запошљавање радника; 
Правилник о измени Правилника о оцењивању 

и напредовању ученика у гимназијама; 
Решење о именовању Одбора за зајмове при 

Југословенској инвестиционеј банци — централи за 
Народну Републику Македонију. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 31. од 26. новембра 1960. године објављује: 

Решење о именовању Републичке комисије за 
службеничке послове; 

Решење о именовању председника, секретара и 
чланова Републичке комисије за физичку културу; 

Решење о именовању Републичке комисије за 
давање мишљења за признавање права на пензију 
по члану 73. став 2. Закона о пензијском осигурању; 

Решење о именовању Комисије за давање ми-
шљења о урачунавању у пензијски стаж времена 
наведеног у члану 29, 31. став 1. тачка 3. и 38. став 
4. Закона о пензијском осигурању. 

У броју 32. од 5. децембра 1960. године објав-
љује: 

Уредбу о избору и опозиву чланова скупштине 
среског фонда здравствецог осигурања пољопри-
вредних произвођача; 

Уредбу о оснивању Републичког завода за за -
пошљавање радника; 

Решење о оснивању Здравствено станице Др-
жавног секретаријата за унутрашње послове НРЦГ 
у Титограду као самосталне здравствене установе; 

Решење о именовању чланова Савета Радио-
Титограда; 

Исправку Резолуције о унапређењу туризма у 
Народној Републици Црној Гори; 

Исправку Закона о хидромелиорационим систе-
мима и о искоришћавању пољопривредног земљи-
шта на подручју хидромелиорационих система; 

Исправку Закона о заштити земљишта од еро-
зије и бујица. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

10. Наредба о минималним и паушалним осно-
вицама и паушалних износима за обрачу-
навање и плаћање доприноса за социјално 
осигурање — — — — — — — — 29 

11. Наредба о престанку важења Наредбе о 
паушалним основицама доприноса из лич-
ног дохотка радника привредних органи-
зација са паушалном обрачуном — — — 32 

12. Наредба о изменама Наредбе о паушалним 
износима доприноса из личног дохотка 
лица запослених у стамбеним заједницама 
и у станбеним задругама — — — — — 32 

13. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о рачунском плану за књижење прихода 
буџета и фондова који потичу од станов-
ништва — — — — — — — — — 32 

14. Наредба о одређивању производа за које 
се не могу повишавати цене — — — — 33 

16. Наредба о утврђивању за 1961. годину из -
носа девиза за плаћање робе која ое увози 
на основу генералне дозволе — — — — 33 

16. Правилник о заштитним радионицама за 
^ професионалну рехаби литанију и запо-

шљаеање инвалида — — — — — — 33 
17. Упутство о начину прибављања и кори-

шћења средстава пословних удружења — 43 
18. Одлука о оснивању Више школе за ка-

дрове социјалног осигурања — — — — 44 
19. Наредба о проглашењу подручја зараже-

них опасним биљним болестима и штето-
чинама — — — — — — — — — 46 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


