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На основу члана 36. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61 и 12/62), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОСЕБ-
НИМ УСЛОВИМА ЗА РАСПОДЕЛУ ДОХОТКА 
НЕКИХ ВРСТА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У Уредба о посебним условима за расподелу 

дохотка неких врста привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58, 2в/59, 46/60 и 
13/61) члан 2. брише се. 

Члан 2. 
После члана 3. додају се три нова члана, који 

гласе: 
„Члан За. 

Предузећа за издајмљивање и растурање ф и л -
мова плаћају из укупног прихода пре расподеле 
дохотка допринос од накнаде за изнајмљене уве-
зене филмове. Овај допринос плаћа се по стопи од 
10°/о од накнаде наплаћене изнајмљивањем увезе-
них филмова. Ако ова предузећа сама приказују 
увезене филмове, допринос по стопи од 10% пла-
ћају од износа накнаде који би остварила изнај -
мљивањем тих филмова у месту у коме су прика-
зани. 

Допринос од накнаде за изнајмљене увезене 
филмове уплаћују предузећа из става 1. овог члана 
једанпут месечно, и то. у року од 20 дана по истеку 
месеца, на посебан рачун код Народне банке у ко-
рист федерације. 

Намену, начин расподеле и услове коришћења 
средстава из става 2. овог члана утврђује Савезно 
извршно веће посебном одлуком. 

Члан 36. 
Допринос од накнаде за изнајмљене увезене 

филмове из члана За. ове уредбе плаћају и друге 
привредне организације које се баве изнајмљива-
њем и растурањем филмова које су саме увезле, 
иако то не спада у њихову основну делатност, и 
ако саме приказују ове филмове, као и установе и 
друштвене организације ако изнајмљују односно 
приказују филмове које су саме увезле и ако од 
тога остварују приходе. 

Допринос по ставу 1. овога члана уплаћује се 
и распоређуј е по одредбама члана 2. ст. 2. и 3. ове 
уредбе. 

Члан Зв. 
За износ доприноса од накнаде за изнајмљене 

увезене филмове, предузећа, установе и организа-
ције из чл. За, и 36. по правилу не моту повећавати 

накнаду за изнајмљивање увезених или домаћих 
филмова." 

Члан 3. 
У члану 5. ст. 3. и 4. замењују се са три нова 

става, који гласе: 
„Допринос од промета филмова плаћа се од про-

мета оствареног продајом биоскопоких улазница, по 
стопи коју одреди републичко извршно веће. 

Док републичко извршно веће не утврди стопу 
из става 1. овог члана, допринос од промета фил-
мова уплаћиваће се по стопи од 20°/о. 

Допринос од промета филмова уплаћује се на 
посебан рачун код Народне банке у корист народне 
републике на чијој су територији седишта преду-
зећа, установа и организација из ст. 1. и 2. овог чла-
на, који су уплатили допринос од промета, фил-
мова." 

Члан 4. 
Члан 6. мења се и гласи: 
„Средства која се по члану 5. ове уредбе распо-

ређуј у у корист народне републике, народна репу-
блика може употребити само за побољшавање усло-
ва производње и приказивања филмова. 

Ближе прописе о употреби средстава из става 
1. овог члана доноси републичко извршно веће." 

Члан 5. 
Члан 6а брише се. 

Члан 6. 
Члан бб. мења се и гласи: 
„Предузећа, установе и организације из члана 

5. ст. 1. и 2. дужни су на сваку продату биоскопску 
улазницу уплатити по 1 динар у корист Југосло-
венског црвеног крста. Овај допринос уплаћује се 
на посебан рачун код Народне банке једанпут ме-
сечно, и то у року од 20 дана по истеку месеца." 

Члан 7. 
Члан 6в. брише се. 

Члан 8. 
Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 

већа за просвету и културу да у сагласности са Се-
кретаријатом Савезног извршног већа за законодав-
ство и организацију, изда пречишћен текст Уредбе 
о посебним условима за расподелу дохотка неких 
врста привредних организација, пошто претходно 
изврши потребне р е д а к ц и ј о м измене. 

Члан 9. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се од 
1. јула 19162. године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 136 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, е. p. 
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На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), у вези еа чланом 3. Уредбе о 
порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61 
и 11/62), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА 

ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 25/62) у делу II Тарифе, у тар. броју 105. 
тачка 3. мења се и гласи: 

„3) остале памучне тканине (сирове, белине, бо-
јене, шарене, штампане, техничке, индустријске, 
импрегниране, мерцеризиране, газиране, восковане 
и др.): 

а) пицеви свих врста од предива Nm 34/34, гу-
стине 40 жица на 1 цм2; памучне тканине за тех-
ничке сврхе, сирове, бојене, импрегнирана, бељене 
и бојене тканине (вез платно, келер, атлас и сва 
платна за постељину); тетра пелене; фланели свих 
врста; келер фл анели, пругасти и каро; келер 
бархенд, штампан за рубље и хаљине; келер за 
радна одела, штруке и хлачевина (од памучног кар-
дираног предива); оксфорд пругаст, од предива Nm 
34/34 и мањих бројева; френч, штампан до 3 боје, 
од предива Nm 40/40; дуветин штампан; клот обичан 
и мерцеризиран; серж обичан и мерцеризиран; по-
жељни канафас, пругаст и каро; инлет, сиров и 
бојен; фланел чаршави са бордуром, од памучног 
кандираног предива по основи и потки; дублфланел; 
обострано штампане тканине до 3 боје; остале штам-
пане тканине са и без претходног бојења фонда до 
3 боје — — — — — — — — — — — 23% 

б) сирове памучне тканине; кретон и френч, бо-
јен, пругаст и каро од предива Nm 40/40; кретон 
штампан, за рубље и тканине са и без претходног 
бојења фонда до 4 боје; зефир бојен, пругаст и каро 
од предива Nm 50/50; зефир, штампан са и без прет-
ходног бојења фонда до 4 боје, од предива Nm 50/50; 
туринг; мадрац градл, пругаст; полупуплини. бојени, 
пругасти и каро, од чешљаног или кандираног пре-
дива; батист, бојен и штампан до 4 боје од предива 
Nm 60/60 или већих бројева; делиши и полуд елими, 
штампани до 4 боје, са и без претходног бојења 
фонда; лисни дамаст, бељен, бојен, пругаст и каро; 
марамице, мушке, женске и дечје; столњаци, сал-
вете, пешкири и кухињске крпе; тканине за роло-
завесе; памучне тканине за кишобране — — 26% 

в) пуплини, бојени, пругасти и каро, од памуч-
ног чешљаног предива Nm 35/2; кретон и френч, 
штампани, са и без претходног бојења фонда са 5 и 
више боја; зефир, штампан, са и без претходног 
бојења фонда са 5 и више боја; делини и по луд е-
лини, штампани, са и без претходног бојења фонда 
са 5 и више боја; пуплини и полупуплини, штампа-
ни, са и без претходног бојења фонда са 5 и више 
боја; сатинет, штампан, са и без претходног бојења 
фонда са 5 и више боја; тканине са филмским 
штампањем; мадрац градл жакард; жакард тканине, 
бељене, бојене, иругасте и каро; жакард тканине, 
штампане за хаљине са 5 и више боја; корд сомот — 
за хаљине и велветон — — — — — — 29%." 

У истом тар. броју, у напомени додају се четири 
нова става, који гласе: 

„Привредне организације које се баве дорадом 
сирових памучних и целволних тканина из овог тар. 
вроја, дужне су на дан ступања на снагу ове уредбе 
пописати залихе сирових тканина набављених рада 

дораде, па чији је промет плаћен порезу од стране 
произвођача. 

Ближе прописе о начину пописивања залиха и 
©брачунавању плаћеног пореза на промет донеће 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија. 

Произвођачи и увозници произода из овог тар. 
броја и трговинска предузећа на велико, дужни су 
приликом фактурисања производа, поред његовог 
Јсомерцијалног назива, навести и одговарајући на-
зив артикла из овог тар. броја. 

На промет сирових памучних и целволних тка-
нина из овог тар. броја не плаћа се порез кад се ове 
тканине продају другој индустријској или занатској 
организацији са средствима у друштвеној својини, 
ради дораде у друге производе из овог тар. броја. 
Продаја сирових тканина може се вршити под усло-
вима предвиђеним у општој напомени 6. уз овај део 
Тарифе. Порез на промет дорађених тканина плаћа 
привредна организација која је извршила дораду 
по одговарајућој пореској стопи предвиђено] за ту 
врсту дорађене тканине. Предузећа која врше до-
раду набављених сирових тканина дужна су водити 
посебну евиденцију о набавци и продаји ових тка-
нина." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 159 
10. јула 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

387, 

На основу чл. 14, 17. и 35. Закона о кредитним и 
другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61) и тачке 13. главе XIV Савезног 
друштвеног плана за 1962. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ОДОБРАВАЊА КРЕ-
ДИТА ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ПОЉОПРИ-
ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИСКАЗАНИХ У ЗА-

ВРШНИМ РАЧУНИМА ЗА 1961. ГОДИНУ 

1. Југословенска пољопривредна банка може из 
расположивих банкарских средстава одобравати 
кредите резервним фондовима народних република 
(заједничким резервама привредних организација) 
рада покрића губитака пољопривредних организа-
ција исказаних у завршним рачунима за 1961. го-
дину. 

2. У расположива банкарска средства за да-
вање кредита из тачке 1. ове одлуке улазе и сред-
ства Југословенске пољопривредне банке добивена 
путем кредита од Народне банке за кредитирање 
улагања у обртна средства пољопривредних орга-
низација. 

3. Рокове враћања кредита из тачке 1. ове од-
луке утврђује Југословенска пољопривредна банка, 
у споразуму са резервним фондом народне репу-
блике, е тим да тај рок не може бити дужи од 
8 година. 

4. Из средстава добивених од Југословенско по-
љопривредне банке, резервни фондови народних ре-
публика даваће кредите комуналним банкама ради 
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гоѓловенске пољопривредне банке и комуналних ба-
нака по тачки 8. став 2. ове одлуке, између Југо-
словенов пољопривредне банке и резервних фон-
дова народних република по тачки 1. ове одлуке, 
као и између резервних фондова народних репу-
блика и комуналних банака по тачки 4. ове одлуке. 

13. На кредите, одобрене у смислу ове бдлуке, 
камата ће се обрачунава^ и наплаћивати по стопи 
од 1% годишње. 

14. За укупан износ кредита које Југословенска 
пољопривредна банка, у смислу тачке 3, у вези са 
тачком 12. став 2. ове одлуке, одобри резервним 
фондовима народних република, Народна банка 
продужиће рокове враћања кредита које Југосло-
венска пољопривредна банка код ње користи, а у 
складу са роковима враћања кредита које је Југо-
словенска пољопривредна банка уговорила са ре-
зервним фондовима народних република. 

15. Ближе прописе за спровођење ове одлуке 
доноси, по потреби, савезни Државни секретаријат 
за послове финансија, у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство. 

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

Р. п. бр. 164 
10. јула 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

388. 

коедитирања пољопривредних организација за по-
криће губитака исказаних у завршним рачунима за 
1961, годину. 

5. Под пољопривредним организацијама, у сми-
слу тач. 1. и 4. ове одлуке, подразумевају се: пољо-
привредна добра, пољопривредни комбинати, земљо-
радничке задруге, расадници, ергеле и економије 
пољопривредних института, завода и пољопривред-
них станица. 

6. Висину губитака утврђује комунална банка 
на основу завршног рачуна пољопривредне органи-
зације за који је донето решење. 

Под губитком из става 1. ове тачке подразумева 
се само губитак настао из пољопривредне произ-
водње. 

Износ губитка утврђен на начин из ст. 1. и 2. 
ове тачке умањује се за износ средстава резервног 
фонда пољопривредне организације. 

7. Комунална банка даваће пољопривредним 
организацијама кредите за покриће губитака утвр-
ђених на начин из тачке 6. ове одлуке, под условом 
да пољопривредне организације обезбеде сопствено 
учешће у висини од 20% од износа утврђеног гу-
битка. 

Потребна средства за учешће може пољопри-
вредној организацији обезбедити и општина, срез 
или народна република. 

8. Средства кредита одобреног у смислу тачке 7. 
ове одлуке могу се употребити искључиво за изми-
рење кредита које односна пољопривредна органи-
зација користи за обртна средства, и то првенствено 
за измирење кредита за повремена обртна средства. 

За износ средстава наплаћених у смислу става 
1'. ове тачке Југословенска пољопривредна банка 
смањиће кредите за обртна средства односним ко-
муналним банкама. 

9. Пољопривредне организације могу кредит ко-
ристити у смислу ове одлуке, ако је износ учешћа 
из тачке 7. ове одлуке уплаћен у корист њиховог 
жиро-рачуна. Изузетно, комунална банка ће кори-
шћење кредита одобрити ако износ учешћа није 
уплаћен, под условом да политичкотериторијална 
јединица да гаранцију којом се обавезује да ће у 
року од два месеца од дана одобравања кредита 
уплатити средства учешћа у висини од 20% од из-
носа утврђених губитака. 

10. Рокове враћања кредита утврђује комунална 
банка, у споразуму са пољопривредом организа-
цијом, у складу са упутствима добивеним од органа 
управљања резервног фонда народне ррпубчике, 
е тим да тај рок не може бити дужи од 12 година. 

Отплаћиван^ кпедита из става 1. ове тачке по-
чиње тећи 1. октобра 1964. године. 

11. Пољопривредне организације могу захтев за 
добивање кредита из тачке 1. ове одлуке поднети 
комуналној банци најдоцније у року од 30 дана од 
дана ступања, на снагу ове одлуке, ако су до тог 
дана добиле решење о завршном рачуну за 1961. 
годину. 

Пољопривредне организације које до дана сту-
пања на сцагу ове одлуке нису добиле решење о 
завршном рачуну за 1961. годину, могу захтев за 
кредит поднети комуналној банци у року од 10 дана 
од дана пријема решења. 

12. Коначни износ кредита из тачке 1. ове од-
луке утврдиће Југословенска пољопривредна банка 
у споразуму са органом управљања резервног фонда 
народне републике, на основу документације о кре-
дитима одобреним, у смислу тачке 7. ове одлуке, 
пољопривредним организацијама од стране кому-
налне банке. 

На основу документације из става 1. ове тачке 
утврдиће се и коначни кредитни односи између Ју -

н а основу тачке 1. главе ХУИ Савезног дру-
штвеног плана за 1962. годину и члана 18. став 1. 
Закона о Савезном буџету за 1962. годину („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА СЕМЕ 

ВИСОКОРОДНИХ COP АТА ПШЕНИЦЕ 

1. Земљорадничким задругама (опште земљо-
радничке задруге, сељачке радне задруге и специ-
јализоване земљорадничке задруге), пољопривред-
ним добрима, пољопривредним комбинатима, еконо-
мијава и шоивпеттним организацијама које газдују 
шумама, исплаћује се посебна премија од 8 динара 
по 1 кг за све количине семена високородних сора-
та пшенице које до 30 новембра 1962. године заме-
не и испоруче индивидуални®« пољопривредним 
произсођачима са којима заснују кооперативни од-
нос за производњу пшенице рода 1963. године. 

Посебна премија из става 1. ове тачке исплатиће 
се само за оне количине семена високородних cop ата 
пшенице за које је издат атест (цертификат) од ов-
лашћених установа за контролу семена и које је 
замерено са индивилуплним пољопривредним про-
извођачима у односу 1 кг семенске за 1,3 кг мрркан-
тилне пшенице. 

2. Премија из тачке 1. Ове одлуке исплаћиваће 
се на терет средстава предвиђених савезним буџе-
том за регресе и премије у области пољопривреде. 

3. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство да, у саг-
ласности са савезним Државним секретари] атом за 
послове финансија и Секретари]атом Савезног из-
вршног већа за трговину и туризам, донесе ближе 
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прописе о условима и начину исплате премије која 
се исплаћује по овој одлуци. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

P. JL бр. 166 
10. Јула 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

389. 
На основу тачке 3. главе XIV Савезног друштве-

ног плана за 1962. годину, члана 112. тачка 4. под 
а) Закона о банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/61)* чл. 14, 17, 35. и 48. ст. 1. и 3. Закона о кре-
дитним и другим банкарским пословима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДАВА-
ЊЕ КРЕДИТА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПРОШИ-
РИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 

ПОВЕЋАНА ИЗВОЗА ИЛИ СМАЊЕЊЕ УВОЗА 

1. У Одлуци о условима за давана кредита за 
унапредив ање и проширивање делатности којима се 
обезбеђује повећање извоза или смањење увоза 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 27/61) у тачки 2. став 
1. на крају одредбе под 1 тачка и зарез замењују се 
зарезом и додају речи: „с тим да се код улагања 
у туризам овај нето девизни ефекат остварује у 
року до 5 година". 

У ставу 1. на крају одредбе под 2 тачка се заме-
њује зарезом и додају речи: „а код туристичких 
услуга у року који не може бити дужи од 10 го-
дина.". 

2. У тачки 14. став 1. на крају тачка се замењује 
зарезом и додају речи: „с тим да каматна стопа за 
давање кредита за вршење туристичких услуга не 
може бити већа од 3%Л 

3. Башка ће, у смислу одредаба ове одлуке, изме-
нити рокове враћања кредита и висину камата по 
кредитима за вршење туристички* услуга одобре-
них до дана ступања на снагу ове одлуке. 

4. Ова одлука ступа' на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 165 
10. Јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Велико Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

390. 

На основу члана 18. Закона о Савезном буџету 
за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ 
ПРОДАЈИ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ 

ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

1. У Одлуци о давању регреса при продаји ог-
ревног материјала за потребе широке потрошње 

(„Службени лист ФНРЈ", вр. 15/50 и 52/59) после 
тачке 1. додаје се нова тачка la, која гласи: 

„1а. Изузетно, регрес се може одобрити привред-
ним организацијама из тачке 1. став 1. ове одлуке 
и за гфодате и испоручене количине каменог угљљ 
за потребе широке потрошње. 

У КОЈИМ се случајевима одобрава регрес И З ста-
ва 1. ове тачке и у ком износу одређује Секрета-
ријат Савезног извршног већа за трговину и тури-
зам, у сагласности са савезним Државним секрета-
ри ј атом за послове финансија." 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а приме-
њив аће се од 1. јануара 1962. године. 

Р. п. бр. 167 
10. јула 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

391. 

На основу члана 24. Закона о регулисању плат-
ног промета са иностранством (Девизни закон) — 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 86/46, 46/51 и 5/54), са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА О РЕГУЛИСАЊУ ПЛАТ-
НОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ (ДЕВИЗНИ 

ПРАВИЛНИК) 

Члан 1. 
У Правилнику за извршење Закона о регули-

сању платног промета са иностраеством (Девизни 
правилник) — („Службени лист ФНРЈ", бр. 73/45, 
18/48 и 53/52) у члану 2. ста® 1. речи: „не може се" 
замењује се речима: „домаћа лица не могу". 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Изношење у иностранство ефективних динара 

од стране домаћих и страних лица врши се по по-
себним девизним прописима." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 2. 
У члану 3. став 1. у тачки б) став 2. брише се. 

Члан 3. 
Члан 28. брише се. 

Члан 4. 
У члану 38. став 1. после речи: „банке" зарез се 

замењује тачком, а даљи текст брише се. 
Став 3. брише се. 

Члан 5. 
У члану 40. став 1. реч: „поједина" замењује се 

речју: „домаћа". 

Члан 6. 
У члану 41. став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 
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Члан 7. 
Члан 43. брише се. 

Члан 8. 
У свима члановима речи: „савезно Министарство 

финансија" и речи: „Банковно — валутно одељење" 
замењују се речима: „савезни Државни секретари-
јат за послове финансија" у одговарајућем падежу. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 16331/1 
13. јула 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

392. 

На основу одредбе става 3. Напомене уз тар. 
број 105 дела II Тарифе пореза на промет („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 25/62 и 29/62), савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОПИСУ ЗАЛИХА И ОБРАЧУНАВАЊУ ПЛА-
ЋЕНОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ СИРОВИХ ПАМУЧ-
НИХ И ЦЕЛВОЛНИХ ТКАНИНА ЗАТЕЧЕНИХ КОД 
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ БАВЕ 

ДОРАДОМ ОВИХ ТКАНИНА 

1. Привредне организације које се баве дорадом 
сирових памучних и целволних тканина из тар. 
броја 105 дела II Тарифе пореза на промет, дужне 
су према стању на дан ступања на снагу Уредбе о 
измени и допуни Тарифе пореза на промет ( .Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 29/62) пописати залихе си-
рових, памучних и целволних тканина набављених 
ради дораде, на чији је промет произвођач платио 
порез. Пописом ће се обухватити залихе сирових 
тканина, тканине у доради, дорађене тканине, као 
и ф а к т у р и с а н тканине затечене на путу од испо-
ручиоца привредној организацији. 

2. Попис залиха извршиће комисија чији један 
члан мора бити службеник органа управе општин-
ског народног одбора надлежног за послове финан-
сија на чијем подручју ре налази седиште привред-
не организације односно њене погонске јединице у 
којој су тканине из тачке 1. ове наредбе затечене. 

О попису залиха саставиће се записник у који 
ће се унети следећи подаци: 

1) назив и место седишта добављача (искоручи-
оца, продавца); 

2) број и датум фактуре добављача; 
3) количина тканина на залихи у дужним ме-

трима; 
4) фактурна цена по дужном метру; 
5) пореска стопа и износ плаћеног пореза на 

промет по дужном метру; 
6) укупан износ плаћеног пореза* на количине 

тканина затечене на залихи по фактури добављача. 
При попису залиха узеће се у обзир последње 

фактуре добављача које покривају количине тка-
нина на залихи. 

3. Укупан износ пореза на промет плаћеног по 
свим фактурама на затечене залихе, утврђен запи-
сником, поделиће се на шест једнаких делова и сва-
ки та ј део ће се сукцесивно приликом сваког декад-
ног обрачунавања одбијати од укупно утврђеног из-
носа пореза на промет за ту декаду. 

4. Сирове памучне и целволне тканине које се 
на дан ступања на снагу ове наредбе затекну на 
путу а за које добављач није купцу до тог дана 
испоставио фактуру, неће се узети у обзир за обра-
чунавање пореза на промет по овој наредби. Произ-
вођачи ових сирових тканина фактурисаће те тка* 
нине без пореза на промет од дана ступања на снагу 
Уредбе о измени и допуни Тарифе попеза на про-
мет („Службени лист ФНРЈ", бр, 29/62). 

5. Привредне организације које се баве дорадом 
сирових памучних и целволних тканина обавезне 
су од дана ступања на снагу Уредбе о измени и до-
пуни Тарифе пореза на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 29/62) плаћати порез на промет у р а ђ е -
них памучних и целволних тканина по стопама од-
ређеним том уредбом, и то од пуне продајне цене, 
без обзира да ли се ради о тканинама сопствене 
производње или о дорађеним сировим тканинама 
набављеним ради дораде. 

6. Један примерак записника о извршеном по-
пису залиха и обрачунатом плаћеном порезу на про-
мет привредна организација из тачке 1. ове наредбе 
доставиће Служби друштвеног књиговодства банке 
код које има жиро-рачун. 

Банка је дужна да у достављеним декадним из-
вештајима контролише да ли је привредна органи-
зација на начин из тачке 3. ове наредбе одбила пла-
ћени порез на промет од укупно утврђеног износа 
пореза на промет за одређену декаду. 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објавлуи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 12-16294/! 
12. јула 1962. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 

државни подсекретар, 
Јосип Колар, с. р. 

393. 

На основу чл. 8. и 24. Закона о регулисању 
платног промета са иностранством (Девизни закон) 
— („Службени лист ФНРЈ", бр. 86/46, 46/51 и 5/54) 
и члана 12. Закона о савезни^ органима управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/60 и 22/62), са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О УСЛОВИМА ПОД КО-
ЈИМА ДОМАЋА И СТРАНА ЛИЦА МОГУ СЛАТИ 
ИЛИ ИЗНОСИТИ ОДРЕЂЕНЕ ПРЕДМЕТЕ У ИНО-

СТРАНСТВО 

1. У Наредби о условима под којима домаћа и 
страна лица могу слати или износити одређене 
предмете у иностранство („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 25/60) тачка 3. брише се, 

2. Тачка 4. мења се и гласи: 
„Лица оа пребивалиштем у иностранству, без 

обзира чији су држављани, могу износити робу на-
бављену у Југославија независно од њене вред-
ности." 
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3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-16331/1 
14. јула 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

394. 

На основу тачке 8. став 1. Одлуке о накнадама 
за вршења здравствене контроле биља при увозу, 
извозу и унутрашњем промету („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/61), у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу, Секретаријат Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАКНАДАМА ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ ЗДРАВ-

СТВЕНУ КОНТРОЛУ Б И Љ А 

Члан 1. 
Лица која врше здравствену контролу биља у 

смислу одредаба Одлуке о накнадама за вршење 
здравствено контроле биља при увозу, извозу и уну-
трашњем промету, имају за та ј посао право на нак-
наду у висини одређеној одредбама овог правил-
ника. 

Члан 2. 
Лицу из члана 1. овог правилника припада на 

име накнаде износ од 20% до 50% од укупних нак-
нада наплаћених за прегледе које ј е то лице извр-
шило. 

Висина накнаде у границама процената из става 
1. овог члана, одређује се према времену проведе-
ном на том послу, добу дана кад су прегледи врше-
ни и условима под којима су вршени. 

Члан 3. 
Накнада једном лицу из члана 1. овог правил-

ника не може укупно годишње премашити износ од 
150.000 динара. 

Ако је такво лице вршило здравствену контро-
лу биља у периоду краћем од једне године, припада 
му накнада у висини сразмерно^ времену проведе-
ном на том послу, узимајући као основ износ од 
150.000 динара годишње. 

Време проведено на годишњем одмору урачу-
нава се таквом лицу у време проведено у вршењу 
здравствен контроле биља, ако је непосредно ве-
зано за време у коме је оно контролу вршило. 

Члан 4. 
Исплата накнада врши се на основу решења 

старешине органа управе односно установе у којој 
је стално запошљено лице које је вршило здрав-
ствену контролу биља. 

У решењу се, поред осталог, одређују и време 
и прегледи за које се накнада исплаћује. 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да валш Правилник о наградама лица која 
врше здравствену контролу биља („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/56). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-393/3 
28. јуна 1962. године 

Београд 

Секретар 
за пољопривреду и шумарство^ 

Славко Комар, с. р. 

395. 

На основу члана 297. став 4. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60 и 52/61), у сагласности 
са Секретаријатом Савезног извршног већа за саве-
зни буџет и општу управу, Секретаријат Савезног 
извршног већа за народно здравље и социјалну по-
литику прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ 
ПОТРЕБНОЈ ЗА СТИЦАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ЗВАЊА 

СЛУЖБЕНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о стручној спреми потребној за 

стицање одређених звања службеника здравствено 
струке („Службени лист ФНРЈ" , бр. 6/58, 31/59, 53/59, 
31/60 и 24/61) у члану 1. тачка 12, у загради после 
речи: „физичка група" додају се речи: „односно гру-
па за физичко васпитање". 

У тачки 13 после речи: „средња економска шко-
ла" ставља се зарез и додају речи: „или средња 
фискултурна школа". 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана По 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 105-67/1 
11. јула 1962. године 

Београд 

Секретар 
за народно здравље и социјалну 

политику, 
Мома Марковић, с. р. 

306. 

На основу члана 137. став 2. Општег закона © 
организацији здравствене службе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62), Секретаријат Савез-
ног извршног већа за народно здравље и социјалну 
политику издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ЕВИДЕНЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 

1\ Евиденцију здравствених радника и стажера 
— волонтера, са медицинско«! спремом, на подручју 
општине води здравствена установа која врши по-
слове здравственог центра за подручје општине (у 
даљњем тексту: здравствени центар општине). 
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Здравствени центар општине води евиденцију и 
здравствених радника са медицинско®« спремом ко-
ји нису у радном односу а који врше приватну 
праксу, као и здравствених радника-пензионера ко-
ји се налазе у хонорарном радном односу. 

2. Евиденција здравствених радника и стажера 
— волонтера из тачке 1. ове наредбе води се по си-
стему картотеке, на Картону здравствено! радника 
по обрасцу бр. 1. 

Картон здравственог радника садржи следеће 
податке: 1) породично, очево и рођено име; 2) пол; 
3) звање и специјалност; 4).годину рођења; 5) на-
ционалност; 6) школску односно стручну спрему; 7) 
курсеве; 8) знање страних језика; 9) здравствену 
или другу установу, орган управе, привредну орга-
низацију или друштвену организацију у којој је 
стално запошљен и 10)* приватну праксу ако је 
здравствени радник врши. 

Републички савет за народно здравље може 
прописати да картон садржи и друге податке о 
з д р а в с т в о т о радницима и стажерима — волонте-
рска из тачке 1. ове наредбе. 

3. Здравствени радник дужан је најдоцније у 
року од 30 дан^1 од дана заснивања радног односа 
попунити и здравствено} или другој установи, орга-
ну управе, привредној организацији или друштве-
ној организацији у којој је запошљен предати При-
јаву за здравствено раднике по обрасцу бр. 2. 

Стажери — волонтери пријаву из става 1. ове 
тачке подносе здраветвеном центру општине на чи-
јем подручју имају пребивалиште, а здравствени 
радници који нису у радном односу а који врше 
приватну праксу подносе такву пријаву здравстве-
ном центру општине на чијем подручју врше при-
ватну праксу. 

4. Здравствена и друга установа, орган управе, 
привредна организација и друштвена организација 
дужни су за сваког здра жртвеног радника који се 
код њих налази у радном односу најдоцније у року 
од 15 дана од дана пријема пријаве попунити у два 
примерка картон здравственог радника и један при-
мерак доставити здравственом .центру општине на 
чијем је подручју седиште односне установе, орга-
на или организације, а други примерак картона за-
држати за своју картотеку. 

У року из става 1. ове тачке картон здравстве-
но? радника попуњава за стажера — волонтера 
здравствени центар општине на чијем подручју он 
има пребивалиште. а за здравствено? радника који 
није у радном односу а врши приватну праксу кар-
тон попуњава здравствени центар општине на чијем 
подручју такав здравствени радник врши приватну 
праксу. 

Картон здравственог радника који ради у више 
здравствених установа, води она здравствена уста-
нова у којој он претежно ради. 

Установа, орган и организација из става 1. ове 
тачке дужни су одмах унети у одговарај ући картон 
сваку промену која настане код здравственог рад-
ника у односу на податке из тачке 2. став ,2. ове 
наредбе и о томе обавестити надлежни здравствени 
центар општине ради уношења промене у картон 
који он води. 

Стажери — волонтери и здравствени радници из 
тачке 3. став 2. ове наредбе дужни су одмах обаве-
стити надлежни здравствени центар општине о 
променама које код њих настану у односу на по-
датке из тачке 2. став 2. ове наредбе ради уношења 
у одговарајући картон. 

5. Здравствени центар општине дужан је до 15. 
октобра оваке године доставити среском здравстве-
ном центру бројно стање здравствених радника на 
свом подручју на дан 30. септембра текуће године. 
Подаци о бројном стању достављају се на обрасцу 
бр. 3 — Бројно стање здравствених радника оа ви* 

соком стручном спремом (лекари, стоматолози п 
фармацеути) и на обрасцу бр. 4 — Бројно стање 
здравствених радника са вишом, средњом и нижом 
медицинском спремом. 

Здравствени центар среза дужан је бројно стање 
здравствених радника на свом подручју доставити 
на обрасцима бр. 3 и 4 најдоцније до 30. октобра 
сваке године републичком здравственом центру, ко-
ји ће на исти начин бројно стање здравствених рад-
ника на територији своје народне републике доста-
вити најдоцније до 15. новембра исте године Саве-
зном заводу за здравствену заштиту. 

Савезни завод за здравствену заштиту дужан је 
бројно стање здравствених радника за целу земљу, 
збирно, а, по потреби, и посебно за сваку републику, 
на обрасцима бр. 3 и 4 доставити најдоцније до 15. 
децембра исте године Секрета риј ату Савезног из-
вршног већа за народно здравље и социјалну по-
литику. 

6. Републички савет за народно здравље може 
од здравствен ог центра општине тражити и по-
датке који су у картоне здравствених радника уне-
сени на основу прописа које је у смислу тачке 2. 
став 3. ове наредбе донео. 

Савезни завод за. здравствену заштиту може, у 
сагласности са Секретари]атом Савезног извршног 
већа за народно здравље и соттмтотт^ политику, 
тражити за сво.^е потребе од републичког савета 5а 
народно здравље и доуге податке о броји м стању 
здравствених радника. 

7. Здравствени радници који се »а дан ступања 
на снагу ове наредбе затекну у радном односу, ста-
жери — волонтери, као и здравствени радници који 
се баве приватном праксом, поднеће здравственој 
или другој установи, органу управе, привредној ор-
ганизацији, друштвеној организацији односно над-
лежном здравственом центру општине при јату за 
здравствен раднике најдоцније у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове наредбе. 

Здравствена и друга установа, орган управе, 
привредна организација или друштвена организа-
ција код које је здравствени радетиќ запошл>ен по-
пуниће картон здравственог радника и поступиће у 
смислу тачке 4. ове наредбе најдоцније у року од 
два месеца од дана њеног ступања на снагу. 

8. Савезни завод за здравствену заштиту даваће, 
по потреби, објашњења за примену ове наредбе. 

9. Одредбе ове наредбе не односе се на здрав-
ствено раднике који се као војна лица налазе на 
раду у војним здравственим органима и установама, 
као и у јединицама Југословенско народне армије. 

10. Обрасци бр. 1, 2, 3 и 4, наведени у овој на-
редби, одштампани су уз ову наредбу и чине њен 
саставни део. 

1*1. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-1050/1 
28. јуна 1962. године 

Београд 

Секретар 
за народно здравље и социјалну 

политику, 
Ком« Марковић, е. p. 
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Образац бр. 1 
(формат 210 X 198 мм) 

КАРТОН ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА 

1. Породично, 
очево и рођено 
име 

• 

Звање и спе-
цијалност 

1. Породично, 
очево и рођено 
име 

Звање и спе-
цијалност 

1. Породично, 
очево и рођено 
име з 

пензионер Да — Не 

2. Пол 

з 
пензионер Да — Не 

4. Година 
рођења 

5. Националност 
V 

6. Школска — струч-
на спрема 

7. Курсови 

8. Знан»е страних 
језика 

Говори и пише 
8. Знан»е страних 

језика Говори 8. Знан»е страних 
језика 

Чита 

9. Здравствена или друга установа, орган упра-
ве, привредна организација или друштвена ор-
ганизација где је стално запошљен 

Седиште 10. Приватна пракса 
Да — Не 

(на полеђину) 
Подаци на основу захтева других органа (тачка 2. став 3. и, танка 5. став 5. Наредбе) 

Настале промене: 

Образац бр. 2 
(формат 210 X 297 мм) 

ПРИЈАВА ЗД ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИКЕ ' 

1. Породично, очево и рођено име 
(за удате жене и девојачко породично име) 

2. П о л 

3. 
З в а ње 

3. Специјалност 3. 
Пензионер Да Не 

4. Година рођења | 5. Националност | 
6. Школска — стручна спрема 
7. Курсови 

8. Знање страних језика 
Говори и пише 

8. Знање страних језика Говори 8. Знање страних језика 

Чита 

.9. 
Здравствена или друга установа, и орган 
управе, привредна организација или друшт-
вена организација где је стално запошљен 

Седиште 
.9. 

Здравствена или друга установа, и орган 
управе, привредна организација или друшт-
вена организација где је стално запошљен 

10. | Врши ли приватну праксу ДА НЕ 

(на полеђини) 
Подаци на основу захтева других органа (тачка 2. став 3. и тачка 5. став 5. Наредбе) 

Датум и место, Потпису подносиоца пријаве, 
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МЕСТО ЗА ШТАМБИЉ Образац бр. 3 
(формат 297 X 420 мм) 

БРОЈНО СТАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ 
(ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ И ФАРМАЦЕУТИ) 

(Сташе на дан 30. септембра 196— године) 

З В А Њ Е 

Старост по годинама 
до 34 од 35 

до 54 
преко 

55 

О д т о г а н а р а д у 

У здрав-
ственој 

установи 

1 
ѕ 

У органу 
управе 

У другој 
установи, 
привредној 
или друш-
твеној ор-
ганизацији 

Пензи-
онери 

који раде 
хоно-
рарно 

I 9> 

Лица 
која врше 
приватну 

праксу 

Укупно 

А. Лекари 

Од 
тога 

Општа пракса 

Специјалисти укупно 

н Интерна медицина 
8 

Заразне болести 

g Физиологија 
0 
Сј 

1 
g, Остале специјалност 

Б. Стоматолози 

о 1. Медицинска биохемија 
ѕ 

2. Токсиколошка хемија 
а 
I 
0 3. Остале специјалност 
О 

В. Фармацеути 

1. Медицинска биохемија 

g 2. Токсиколошка хе мија 

§ 3. Санитарна хемија 
2> 

2 4. Испитивање лекова о н 
О 5. Испитивање лековитог 

биља 

196 године Потпис одговорног службеника, 
(датум) 

— (М. П.) 
(место) 
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МЕСТО ЗА ШТАМБИЉ Образац бр. 4 
(формат 297 X 420 вас) 

БРОЈНО СТАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СА ВИШОМ, СРЕДЊОМ И НИЖОМ 
МЕДИЦИНСКОМ СПРЕМОМ 

(Стање на дан 30. септембра 198— године) 

СТРУЧНА 
СПРЕМА 

Старост по годинама 
УКУПНО 

З В А Њ Е СТРУЧНА 
СПРЕМА до 34 од 35 до 55 преко 55 

УКУПНО СТРУЧНА 
СПРЕМА 

мушко женско мушко женско мушко женско мушко женска 

Здравствени радници укупно Са вишом 
спремом 

Здравствени радници укупно Са средњом 
спремом 

Здравствени радници укупно 
(без бабица и дечјих него-
мтемца) 

Са нижом 
спремом 

Медицинске сестре 

Медицине« техничари 

Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Физиотерапеутс« техничари Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Фармацеуте« техничари Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Зубни техничари Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Рендген техничари Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Санитарни техничари Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Лабораторијо« техничари Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Раднатеранеуто« техничари Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

З у б а р и Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 

Б а б и ц а Са вишом 
спремом 
са средњом 
спремом 
са нижом 
спремом 

Дечје неговатељице Са средњом 
спремом 
са нижом 
спремом 

(датум) 

(место) 

19*— роа. 
см. ИЦ 

Потите одговорног службеника, 
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397. 

На основу члана 133. став 2. Царинског закона 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59), Управа царина 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА УПУТСТВА О ЦАРИНСКОМ ПО-
СТУПКУ СА РОБОМ КОЈУ ПУТНИЦИ СОБОМ 

НОСЕ 

1. У Упутству о царинском поступку са робом 
коју путници собом носе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 21/61) тачка 24. мења се и гласи: 

„Страни путник који долази на привремени бо-
равак у Југославију или који пролази кроз Југо-
славију може, поред личног пртљага и намирница 
за исхрану на путу, носити собом и следеће пред-
мете који ће му служити за време боравка у земљи, 
и то: један фотографски апарат, један грамофон са 
одговарајућим бројем плоча, један транзистор, један 
магнетофон, један носиви радиоапарат, један доглед 
и по један спортски реквизит разне врсте. За ове 
предмете не подноси се царинска путничка пријава. 

Ако страни путник при уласку у Југославију 
носи собом поред предмета наведених у ставу 1. ове 
тачке и друге предмете које ће користити на путу, 
као што су: машина за писање, носиви телевизиј-
ске апарат, бицикл, спортски чамац, комплетна 
кампинг-кућица и слично, дужан је да те предмете 
пријави царинским органима и за исте поднесе ула-
зној царинарници царинску путничку пријаву за 
стране путнике. 

Ако страни путник који долази на привремени 
боравак у Југос ла ви ју носи собом предмете (робу) у 
количинима које имају комерцијални карактер, ду-
жан је такве предмете (робу) под царинским над-
зором вратити у иностранетво. Ако страни путник 
не поступи по овом захтеву, царинарница ће робу 
задржати и са њом поступити по члану 126. Царин-
ског закона." 

2. Тачка 25. мења се и гласи: 
„Путничку пријаву за стране путнике подносе 

* југословенски држављани који се налазе у ино-
странству на служби, студијама, специјализацији и 
слично кад долазе у Југославију на привремени 
боравак, е тим што су дужни да у пријаву упишу 
све предмете које собом носе, осим личног пртљага 
и намирница.* 

3. Тачка 26. став 3. мења се и гласи: 
„За предмете који се пријављују путничком 

пријавом за стране путнике (тачка 24. став 2), стра-
ни путник је дужан да у пријави означи врсту, те-
жину и количину, уз навођење свих карактеристич-
них ознака које предмети имају и по којима се може 
утврдити њихова истоветност." 

4. После тачке 26. додаје се нова тачка 26а, која 
гласи: * 

„26а. Лица из тач. 24. и 25. овог упутства дужна 
су приликом доласка у Југос лави ју пријавити улаз-
ној царинарници и сва динарска средства која со-
бом носе." 

5. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 19492 
14. јула 1962. године 

Београд 

398. 
На основу тачке 2. Одлуке о куповини и продаји 

пољопривредних и индустријских производа на аук-
цијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 36/56) и тачке 
6. Наредбе о одређивању услова под којима се може 
вршити промет сирове коже и вуне („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 14/58, 25/58, 2/60 и 16/60), Савезна при-
вредна комора (Управни одбор Секције за трговину) 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ПОСЛОВАЊУ АУКЦИСКОГ МЕСТА ЗА КУПОВИ-
НУ И ПРОДАЈУ СИРОВЕ КОЖЕ И ВУНЕ У БЕО-

ГРАДУ 

1. У Правилима о организацији и пословању 
Аукциског м е с ^ за куповину и продају сирове кож£ 
и вуне у Београду („Службени лист ФНРЈ", бр. 
26/55, 23/57 и 9/62) члан 24. мења се и гласи: 

„На име провизије Аукцијском месту припада 
0.5%о (промила) од вредности купљене односно про-
дате робе, од чега купац плаћа 0,3%о а продавац 
0.2%©. За целокупан износ провизије (0,5%«) Аукциј-
ске место терети продавца, а продавац фактурите 
купцу део који пада на његов терет (0,3%©)." 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
нка у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1111/3 
14. јуна 1962. године 

Београд 
Потпредседник 

Савезне привредне коморе, 
Ристо Бајалски, с. р. 

399. 

На основу тачке 13. Упутства о спровођењу на-
чела и општих мерила за расподелу чистог прихода 
у правилиицима привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/62), Савезна комисија за 
спровођење прописа о расподели чистог прихода 
привредних организација и установа прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ НАЧЕЛА И ОПШТИХ МЕРИЛА ЗА 
РАСПОДЕЛУ ЧИСТОГ ПРИХОДА У ПРАВИЛНМ-
ЦИМА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Упутство о спровођењу начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у правилници^ 
привредних организација (у даљем тексту: Упутство) 
примењује се и на елехтропривредне организације, 
уз одступања предвиђена овим упутством. 

Као електрапривредна организација, у смислу 
овог упутства, сматрају се предузећа за производњу, 
пренос и дистрибуцију електричне енергије, и елек-
тропривредне заједнице. 

2. Удружена средства амортизацијо електрогфи-
вредних предузећа улазе у обрачун просечно кори-
шћених пословних средстава код оних електропри-
вредних предузећа која та средства користе, а изу-
зимају се код оних електропривредних предузећа 
која су та средства дала на коришћење. 

3. Пре утврђивања односа у расподели чистог 
прихода електропривредна предузећа утврђују део 
чистог прихода који је остварен повећањем цена 
електричне енергије и променом инструмента ра-
споделе дохотка у текућој години. 

Директор 
Управе царина, 

Никола Кмезмћ, с. р. 
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Део чистог прихода из става 1. ове тачке елек-
тропривредна предузећа уносе, по правилу, у свој 
пословни фонд. 

4. Део чистог прихода који је настао због пове-
ћања цена електричне енергије и промене инстру-
м е н т а расподеле дохотка (Cpi) утврђује се по 
обрасцу: 

Сре • inp 
Cpi = ОР 

100 

при чему је: . 
Cpi = део чистог прихода који је настао због 

повећања цена електричне енергије и промене ин-
струмента расподеле дохотка у текућој години; 

Ор = остварени чист приход текућег периода; 
Оро = остварен чист приход у претходном пе-

риоду; 
inp = индекс нето продукта из Табеле 5 Упут-

ства о документации коју састављају привредне 
организације у вези са расподелом чистог прихода 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 19/62) — (у даљем тек-
сту: Упутство о документацију. 

5. Као чист приход који је настао залагањем 
и заслугом радног колектива, коришћењем боље 
опреме, ун ап ређењем технолошког процеса и орга-
низације рада, бољим коришћењем капацитета и сл. 
(Сра) у електропривредним предузећима сматра се 
чист приход из: 
5.1 оствареног нормираног дохотка основне делат-

ности према нормативима за формирање до-
хотка у електроттривредним предузећима; 

5.2 премија за погонску спремност електроенергет-
ских постројења; 

5.3 учешћа електропривредних предузећа у оства-
реном чистом приходу електропривредне зајед-
нице (ристорно); 

5.4 смањења губитака преноса, развода и сопстве-
ног утрошка електричне енергије; 

5.5 остварених уштеда енергетског горива; 
5.6 настале разлике између ванредних трошкова и 

осталих прихода; 
5.7 дохотка оствареног по основу извршених услу-

га трећим лицима; 
5.8 дохотка оствареног у споредној делатности ко-

ја се финансира сопственим средствима елек-
тропривредног предузећа (инвестиционо одржа-
вање, замена и сл.); 

5.9 уштеда на осталим материјалном трошковима 
нормираним на основу економ еко-потребних 
трошкова: 

5.1© осталих основа кад је настао као резултат 
залагања и заслуге радног колектива. 

6. Део чистог прихода настао заслугом радног 
колектива (Сре) утврђује се на начин из табеле 5Е, 
која је саставни део овог упутства. 

7. Ако је део чистог Прихода остварен заслугом 
радног колектива (Сра) већи од износа чистог при-
хода који би био потребан да се, поред истих лич-
них доходака по раднику као у претходном периоду, 
обезбеди издвајање средстава у фондове, сразмерно 
просечно коришћеним пословним средствима (Срп), 
електротгривредно предузеће дужно је из већег чи-
стог прихода обезбедити бржи пораст стопе издва-
јања за фондове од стопе пораста личних доходака, 
обезбеђују!«« фактор k већи од 1. 

Износ чистог прихода из става 1. ове тачке 
(Срп) утврђује се по следећем обрасцу: 

при чему је: 
Ldo = средства за личне дохотке у д в о ј е н а из 

чистог прихода у претходном периоду увећана за 
износ премије за погонску спремност; 

R = просечан број радника у текућем периоду; 
Но = просечан број радника у претходном пе-

риоду; 
Fo = средства за фондове издвојена из чистог 

прихода у претходном периоду; 
S = просечно коришћена пословна средства У 

текућем периоду; 
So = просечно коришћена пословна средства У 

претходном периоду. 
8. Величина фактора k одређује се зависно од 

структуре основа чистог прихода из тачке 5. овог 
упутства. 

По сваком основу чистог прихода из тачке 5. 
овог упутства, осим основа под бр. 5.2, електропри-
вредно предузеће је дужно да утврди процент (р) 
за који би требало из тог дела чистог прихода из-
двојити средства за фондове, тако да се обезбеди 
бржи пораст стопе фондова од пораста стопе лич-
них доходака применом факторе k већег од 1. 

Фактор k се израчунава на начин приказан у 
табели 5Е под бројем 5.13. 

9. У циљу одређивања величине фактора k 
електропривредно предузеће дужно је да проценте 
(р) из тачке 8. став 2. овог упутства утврди и унесе 
у правилник о расподели чистог прихода. При утвр-
ђивању величине процента (р) електропривредна 
предузећа водиће рачуна о степену залагања и за-
слуге колектива у остваривању делова чистог при-
хода по појединим основима из тачке 5. овог упут-
ства. 

10. У табели 8 Упутства о документации под 
бројем 8.7.4, за типска радна места електропривред-
на предузећа састављају документацију о кретању 
личних доходака за радна места која одреди гран-
ска комисија за електроттривреду. 

11. У документација коју ^ електропривредна 
предузећа подносе приликом узимања месечних 
аконтација личних доходака у смислу одредбе тачке 
11. Упутства о документацију електропривредна 
предузећа не попуњавају податке под бројем 11.4 и 
11.5 у табели 10. 

12. Један примерак документације коју, у смислу 
одредаба тачке 16. Упутства, састављају уз правил-
ник о расподели чистог прихода, правилник о ра-
сподели личних доходака, периодични обрачун и 
завршни рачун, електрооривредна предузећа до-
стављају и гранској комисији за електропривреду. 

13. Електропривредна предузећа која у свом са-
ставу имају погане са самосталном обрачуном са-
стављају за те погоне посебну документацију. 

14. Заједнице електропривредних предузећа, 
приликом примене Упутства, упоређују за 1961. го-
дину висину личних доходака упоређивањем пола-
зних основица радних места у заједници са полаз-
ним основицама одговарајућих радних места у адми-
нистра^вио-стручним службама електропривредних 
предузећа на подручју заједнице. 

Ниво личних доходака заједнице електропри-
вредних предузећа може се кретати највише до ви-
сине личних доходака обрачунатих по полазним 
основима, увећаним за просечни процент повећа-
ња личних доходака у текућем периоду у односу на 
полазне основе свих електротгривредних предузећа 
на подручју поједине заједнице. 

15. Дистрибутивна предузећа приликом састав-
љања документације уз завршни рачун за 1961 го-
дину у колону 3. под бројем 6.1.3.1 табеле 5 Упут-
ства о документацији уносе укупан приход остварен 
у 1960. години, увећан за висину прихода од једног 
динара по kWh продатог категорији потрошача 
„домаћинство" у нижем степену у току 1961. године. 



Среда, 1«. Јул 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 29 — Стран* Ш 

16. Заједнице електросзривредних предузећа оба-
вестиће електропривредна предузећа на својој те-
риториј* о висини одобрене премије за погонску 
спремност за 1961. годину у року од 10 дана од дана 
ступања на снагу овог упутства. 

17. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове привреде, приликом одређи-
вања рока у смислу тачке 26. Упутства, водиће ра-
чуна о радњама које електропривредно предузеће 
треба да изврши у вези са усклађивање* односа у 
расподели по одредбама Упутства. 

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

Бр. 01-1776/1 
14. јула 1962. године 

Београд 

Председник, 
Џемал Биједић, с. р. 

1 
5.10 

3 4 

Табела 5Е 

УТВРЂИВАЊЕ ЧИСТОГ ПРИХОДА ПО ИЗВО-
РИМА И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ФАКТОРА k 

(у ООО дин) 
» 

Број Е л е м е н т и 
ТГ уд 1 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 Чист приход из нормираног 
дохотка 

5.2 Чист приход из премија за 
погонску спремност елек-
троенергетских постројења 

5.3 Чист приход из учешћа еле-
ктропривредких предузећа 
у оствареном чистом при-
ходу електропривредне за-
једнице (ристорно) 

5.4 Чист приход настао смање-
њем губитака развода, пре-
носа и сопствених утро-
шака 

5.5 Чист приход из уштеда иа 
енергетском гориву 

9.6 Чист приход настао из раз-
лике између ванредних 
трошкова и осталих при-
хода 

5.7 Чист приход из дохотка 
оствареног по основу извр-
шених услуга трећим ли-
цима 

5.9 Чист приход из дохотка 
оствареног у споредној де-
латности која се финансира 
сопственим средствима еле-
ктропривредног предузећа 

5.9 Чист приход из уштеда на 
осталим матери ја лним тро-
шковима нормираним на 
основу економсконпотреб-
них трошкова 

XX XX XX 

Чист приход по осталим осно-
вима кад је настао као ре-
зултат залагања и заслуге 
радног колектива 

5.10 1 
5.10.2 
5.10.3 
5.10.4 
5.10.5 

5.11 
5.12 

У к у п н о : 
Просечни процент фр) 

5.13 

Величина фактора к: 
100 х + рр 

к = 
(100 — рр) • х 

XX XX XX 

XX XX XX 

XX 

XX 

Напомена уз табелу 5Е 
У колону 3 под бројем 5.1 до 5.11 подаци се уно-

се на основу књиговодствене евиденције односно 
плана предузећа. 

Под бројем 5.11 колоне 4 уноси се износ који се 
добија применом обрасца из тачке 4. овог упутства. 

У колону 4 под бројем 5.1 до 5.10 (осим под бро-
јем 5.2) уносе се износи који се добијају кад се 
износ под бројем 5.11 колоне 4 подели износом под 
бројем 5.11 колоне 3 и добивеним коефицијентом 
множе износи под бројем 5.1 до 5.10 колоне 3 (осим 
износа под бројем 5.2). 

У колону 6 под бројем 5.1 до 5.10 уносе се про-
центи (р) из правилника о расподели чистог при-
хода предузећа, а по завршном рачуну за 1961. го-
дину проценти (р) које утврди раднички савет пре-
дузећа. 

У колону 6 под бројем 5.12 уноси се износ који 
се добија кад се износ под бројем 5.11 колоне 7 по-
множи са 100 и добивени резултат подели износом 
под бројем 5.11 колоне 5. 

У колону 6 под бројем 5.13 уноси се износ који 
се добија на основу обрасца из колоне 2 под бројем 
5.13 у коме је: 

Хо 

При утврђивању р е з у л т а т а и односа у расподе-
ли чистог прихода по обрасцу: 

Ср 
Ld = 

1 + х k 

електропривредна предузећа као броЈитељ (Ср) овог 
обрасца унеће, по правилу, износ под бројем 5.Ill 
колоне 5, а у именитељу као величину фактора k — 
износ под бројем 5.13 колоне 6. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Одлуке о накнадама ' 
за ветеринарско-санитарне прегледе стоке, сточних 
производа, сировина и отпадака у промету, објав-
љеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 22/62, пот-
крале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О НАКИ А ЈТ АМ А ЗА ВЕТЕРИНАСКО-СА-
НИТАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ СТОКЕ, СТОЧНИХ ПРОИЗ-
ВОДА, СИРОВИНА И ОТПАДАКА У ПРОМЕТУ 

У тачки 1. под 2 у одредби под б) уместо речи: 
„до 5 колета — по ко лету ЗОО динара" треба да стој« 
речи: „до 5 колета — ЗОО динара". 
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У тачни 2. под 2 у одредби под б) уместо речи: 
„до 5 колета — по колегу 150 динара" треба да 
стоје речи: „до 5 колета — 150 динара"* 

Из Савезног извршног већа, Београд, 13. јула 
1962. године. 

РЕШЕЊА 
На основу чл. 3. и 4. Закона о образовању је-

динствених привредних комора („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/62) у вези е чланом 33. Уредбе о ор-
ганизацији и раду Савезног извршног већа (»Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно 
извршно веће доноси • 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА САВЕЗНЕ ПРИ-
ВРЕДНЕ КОМОРЕ И ПРЕДСЕДНИКА И СЕКРЕ-

ТАРА СЕКЦИЈА КОМОРЕ 

У Савезној привредној комори именују се, и то: 
за секретара Коморе — Драго Флис, генерални 

секретар досадашње Савезне спољнотрговинеке ко-
море; 

за председника Секције за индустрију — 
инж. Владо Вујовић, потпредседник досадашње Са-
везне индустријске коморе, а за секретара Секције 
— инж. Драго Паранос, секретар Одбора за инве-
стиције досадашње Савезне индустријске коморе; 

за председника Секције за грађевинарство — 
инж. Марјан Брили, псугпредседник досадашње Са-
везне грађевинске коморе, а за секретара Секције 
Душан Царевић, секретар досадашње Савезне гра-
ђевинске коморе; 

за председника Секције за саобраћај — Милош 
Стаматовић, председник досадашње Савезне саобра-
ћајне коморе, а за секретара Секције — Младен Бу-
њевац, секретар досадашње Савезне саобраћајне 
коморе; 

за председника Секције за трговину — Виктор 
Балич, председник досадашње Трговинске коморе 
НР Словеније, а за секретара Секције — Радомир 
Мандић, секретар досадашњег Савеза тр РОВ ниских 
комора Југославије; 

за председника Секције за угостителство — Едо 
Јардас, председник досадашњег Савеза угостител-
ски х комора Југославије, а за секретара Секције — 
Милорад Нешић, секретар досадашњег Савеза уго-
ститељских комора Јушславије; 

за председника Секције за занатство — Тоне 
Фајфер, председник досадашњег Савеза занатско-
комуналних комора Југославије, а за секретара 
Секције — Љубодраг Лазаревић, секретар досада-
шњег Савеза занатско-комуналних комора Југосла-
ва је; 

за председника Секције за пољопривреду — 
Перо Зечевић, директор Пољопривредног комбината 
„Београд", а за секретара Секције — инж. Јордан 
Блажевски, секретар у досадашњем Савезу пољо-
привредно-шумарских комора Југославије; 

за председника Задружног савеза, као Секције 
за унапређење задругарства — инж. Војин Поповић, 
генерални секретар досадашњег Савеза пољопри-
вр е д но-шум арс ких комора Југославије, а за секре-
тара Савеза Димитрије Бајалица, досадашњи пот-
председник Главног задружног савеза. 

•Б. бр. 60 
16. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 6. став 5. Закона о образовању 
комисија за спровођење прописа о расподели чистог 
прихода привредних организација и установа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 15/62), у вези е чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРО-
ПИСА О РАСПОДЕЛИ ЧИСТОГ ПРИХОДА ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА 

I. Разрешава се дужности председника Савезне 
комисије за спровођење прописа о расподели чистог 
прихода привредних организација и установа Љуп-
чо Арсов, досадашњи члан Савезног извршног већа, 
пошто је изабран за председника Народног собрања 
НР Македоније. 

II. Именује се за председника Савезне комисије 
за спровођење прописа о расподели чистог прихода 
привредних организација и ^станова Џемал Бије-
дић, члан Савезног извршног већа и секретар Саве-
зног извршног већа за рад. 

Б. бр. 23/2 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпре дс е д н и к, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 19. од 19. маја 1962. године објављује: 

Уредбу о оснивању Републичког завода за за-
штиту природе; 

Одлуку о разграничењу послова између Инве-
стиционог фонда Народне Републике Србије и Ре-
публичког фонда за развој привредно неразвијеног 
подручја; 

Одлуку о разграничен^ права и обавеза између 
Републичког фонда за стамбену изградњу и фондо-
ва за стамбену изградњу аутономних јединица; 

Одлуку о ограничењу уписа студената на поје-
дине факултете Универзитета у Београду и Уни-
верзитета у Новом Саду и више школе у Народној 
Републици Србији, ју школској 1962/63 години; 

Одлуку о коришћењу посебне буџетске резерве 
издвојене из прихода политичкотеритори ј а лних је-
диница за 1962. годину; 

Одлуку о одређивању средстава која ће еремови 
и општине употребити за измирење својих буџет-
ских обавеза; 

Наредбу о одређивању нај нужни, 1их материјал-
них расхода за чију исплату се одобрава коришће-
ње средстава срезова и општина пре регулисања 
буџетских обавеза; 

Решење о измени и допуни Решења о Радио-Но-
всхм Саду нао установи са самосталним финанси-
рањем. 

У броју 20. од 26. маја 1962. године објављује: 
Правилник о одржавању и увођењу шумског 

реда; 
Правилник о поступку одобравања крчења 

шума; 
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Правилник о одређивању радних места на ко-
јима се ради под условима штетним по здравље у 
школама и другим установама за васпитање и обра-
зовање изузев виших и високих школа и факул-
тета : 

Правилник о полагању дипломског испита у му-
зичким школама; 

Одлуку о изменама Одлуке о посебним стопама 
доприноса за здравствено осигурање; 

Одлуку о изменама Одлуке о спровођењу оба-
везног здравственог реосигурања. 

У броју 21. од 2. јуна 1962. године објављује: 
Уредбу о преносу надлежности на органе ауто-

номних јединица у области издавачке делатности на 
језицима националних мањина; 

Решење о разрешењу и именовању председника, 
потпредседника и чланова Управног одбора При-
вредне банке НРС; 

Обрасци уз Упутство о начину вођења евиден-
ције, чувања и руковања шумским жиговима. 

У броју 22. од 9. ј у н а 1962. године објављује: 
Упутство о форми и садржини сведочанства и 

дипломе о положеном испиту за стицање степена 
стручног образовања квалификованог и висококва-
лификованог радника на практичном раду у при-
вредној организацији. 

У броју 23. од 16. јуна 1962. године објављује: 
Правилник о изменама и допунама Правилника 

о ванредном учењу и полагању ванредних испита у 
основним школама, гимназијама и школама за об-
разовање наставника. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 19 од 17. »маја 1962. годи-* 
не нема службеног дела. 

У броју 20. од 24. маја 1962. године објављују: 
Одлуку о оквирима за утврђивање положајник 

плата службеника судова и јавних тужилаштава; 
Одлуку о образовању среских комисија за спро-

вођење прописа о расподели чистог прихода при-
вредних организација и установа; 

' Одлуку о границама доприноса власника шума 
у грађанској својини. 

У броју 21. од 31. маја 1962. године немају слу-
жбеног дела. 

У броју 22. од 7. јуна 1962. године објављују: 
Одлуку о снижењу односно ревизији цена услу-

га здравствених установа. 
У броју 23. од 14. јуна 1962. године нема службе-

ног дела. 

УР АДЛИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" У 
©роју 13. од 19. априла 1962. године објављује: 

Закон о двојезичним школама и школама са 
наставним језиком националних мањина у Народ-
ној Републици Словенији; 

Закон о Завршном рачуну о извршењу Буџета 
Народне Републике Словеније (Републичког буџета) 
за 1961. годину; 

Одлуку о продужењу мандата Народне скуп-
штине Народне Републике Словеније; 

Одлуку о Завршном рачуну Резервног фонда 
НРС за 1961. годину; 

Одлуку о Завршном рачуну Друмског фонда 
НРС за 1961. годину; 

Одлуку о потврди Уредбе о Заводу НРС за те-
хничку помоћ; 

Одлуку о одобрењу извештаја Извршног већа 
На по туне скупштине Народне Републике Словеније 
за 1961. годину; 

Одлуку о сагласности на Завршни рачун Фонда 
НРС за школство за 1961. годину; 

Одлуку о разрешењу судије Врховног суда НРС 
и о избору судија окружних судова; 

Одлуку о и збору повремених судија Вишег при-
вредног суда НРС; 

Урдебу о изменама и допунама Урдебе о Пољо-
привредном институту Бориса Кидрича; 

Одлуку о одређивању аконтације пореза на до-
ходак и општинских приреза од пољопривреде за 
II тромесечје 1962; 

Решење о именовању директора Завода НРС за 
техничку помоћ; 

Решење о именовању помоћника секретара Се-
кретаријата Савета за социјалну заштиту НРС; 

Решење о именовању чланова Савета Ветери-
нарског завода Словеније у Љубљани; 

Решење о именовању чланова Савета Завода 
НРС за техничку помоћ; 

Решење о именовању чланова Савета Високе 
школе за физичку културу у Љубљани; 

Решење о именовању чланова Савета Више пе-
дагошке школе у Љубљани; 

'Решење о именовању чланова Савета Више 
школе за медицинске сестре у Љубљани; 

Решење о именовању чланова Савета Више до-
маћичке школе у Гробљама код Домжала; 

Наредбу о преносу послова и о пословању ок-
ружних среских судова у вези са њиховом новом 
месном надлежности. 

У броју 14. од 26. априла 1962. године објављује: 
Уредбу о оснивању Дирекције резерви у НР 

Словенији; 
Решење о престанку оа радом Управе силоса и 

складишта НРС; 
Решење о образовању, задацима и именовању 

председника, чланова и секретара Републичке ко-
мисије за спровођење прописа о расподели чистог 
прихода привредних организација и установа; 

Решење о именовању председника, чланова и 
секретара Комисије за верска питања НР Слове-
није; 

Решење о преносу права и дужности републич-
к а органа према неким здрав ств еним установама 
на Заједницу железничких предузећа у Љубљани; 

Решење о потврди статута Бише управне шко-
ле у Љубљани; 

Решење о потврди статута Више школе за со-
цијалне раднике у Љубљани; 

Решење о потврди статута Више економско-ко-
мерцијалне школе у Марибору; 

Решење о потврди статутарног решења о Заво-
ду за економику у Марибору; 

Одлуку у вези прославе Првог маја у 1962. го-
дини. 

У броју 15. од 10. маја 1962. године објављује: 
Правилник о саставу и вођењу регистра библи-

отека; 
Упутство о позајмљивању књига између библи-

отека у НР Словенији. 
У броју 16. од 17. маја 1962. године објављује: 
Уредбу о укидању Стручног савета Извршног 

већа за водопривреду; 
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Одлуку о изменама Одлуке о висини дневница 
за службена путовања, накнаде због одвојеног жи-
вота и километраже за службенике ренубличких 
органа; 

Решење о именовању саветника Извршног већа. 
У броју 17. од 24. маја 1962. године објављује: 
Упутство о условима за верификацију и о ве-

рификации гимназије; ^ 
I конкурс за инвестиционе кредите који ће се 

давати из Републичког инвестиционог фонда у об-
ласт^ индустрије у 1962. години. 

У броју 18. од 31. маја 1962, године објављује 
само одлуке народних одбора. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босие и 
Херцеговина у броју 17. од 4. маја 1962. године 
објављује: 

Закон о слатководном рибарству; 
Закон о Републичком фонду за унапредување 

издавачке делатности; 
Закон о укидању Фонда за социјалне установе 

НР БиХ; 
Закон о изменама и допунама Закона о Вишој 

геодетокој школи у Сарајеву; 
Закон о изменама и допунама Закона о Вишој 

школи за социјалне раднике у Сарајеву; 
Закон о стављању ван снаге Закона о Вишој 

тешничкој школи металуршке струке у Зеници; 
Одлуку о продужењу мандата Народне скуп-

штине Народне Републике Босне и Херцегових; 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о обра-

зовању шумско-привредних подручја; 
Одлуку о мерилима за расподелу прихода од 

бензина и плинског уља намењених за јавне путеве; 
Правилник о допуни Правилника о поправном, 

разредном, ванредном и допунском испиту у учи-
тељској школи; 

Правилник о допуни Правилника о полагању 
ванредног и допунског испита у гимназији. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе41 

У броју 6. од 30. марта 1962. године објављује: 
Правилник о изменама и допунама Правилника 

о стицању степена стручног образовања радника 
оспособљених на практичном раду; 

Решење о висини хонорара члановима испит-
них комисија и стручним испитивачима за приу-
чене (специјализоване), квалификувано и високо-
г а лификоване раднике, који стичу степен струч-
ног образовања практичним радом у привредним 
организацијама; 

Решење о п о ч е т у рада Завода за заштиту 
мајке и детета „Др Арсеније Шкатарић"; 

Решење о престанку рада Центра за здрав-
ствену заштиту мајке и детета и Дечје болнице 
„Др Арсеније Шкатарић"; 

Извештај Републичке изборне комисије о до- f 
пунским изборима за једног одборника Општинског 
већа Народног одбора општине Иванград. 

У броју 7. од 5. априла 1962 године објављује: 
Одлуку о одређивању повластица за превоз 

путника у аутобуском саобраћају на територији 
Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о одређивању процента од годишњег 
износа пореза на доходак, општинског приреза и 
других прихода који ће се наплаћивати у поједи-
ним тромесечјима 1962 година 

У броју 8. од 20. априла 1962, године објављује: 
° Закон о експлоатацији цигларске и грнчарске 

глине, песка, шљунка и камена; 
Одлуку о продужењу мандата Народне скуп-

штине. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

385. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
посебним условима за расподелу дохотка 
неких врста привредних организација — 549 

386. Уредба о измени и допуни Тарифе пореза 
на промет — — — — — — — — 550 

387. Одлука о начину и условима одобравања 
кредита за покриће губитака пољопри-
вредних организација исказаних у завр-
шним рачунима за 1961. годину — — — 559 

388. Одлука о одобравању посебне премије за 
семе високородних сората пшенице — — 551 

389. Одлука о допунама Одлуке о условима за 
давање кредита за унапређивање и про-
шириван^ делатности којима се обезбе-
ђује повећање извоза или смањење увоза 552 

390. Одлука о допуни Одлуке о давању регреса 
при продаји огревног материјала за по-
требе широке потрошње — — — — 552 

391. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника за извршење Закона о регулиса-
њу платног промета са иностранством (Де-
визни правилник) — — — — — — 552 

392. Наредба о попису залиха и обрачунавању 
плаћеног пореза на промет сирових памуч-
них и целволних тканина затечених код 
привредних организација које се баве до-
радом ових тканина — — — — — — 553 

393. Наредба о изменама Наредбе о условима 
под којима домаћа и страна лица могу 
слати или износити одређене предмете у 
иностранство — — — — — — — 553 

394. Правилник о накнадама лицима која врше 
здравствену контролу биља — — — — 554 

395. Правилник о допуни Правилника о струч-
ној спреми потребној за стицање одређе-
них звања службеника здравствено струке 554 

396. Наредба о евиденцији здравствених рад-
ника — — — — — — — — — 554 

397. Упутство о изменама Упутства о царин-
ском поступку са робом коју путници со-
бом уносе — — — — — — — — 559 

398. Одлука о изменама Правила о организа-
цији и пословању Аукциског места за ку-
повину и продају сирове коже и вуне у 
Београду — — — — — — — — 559 

399. Упутство о примени начела и општих ме-
рила за расподелу чистог прихода у пра-
вилницима електропривредних организа-
циј а — — — — — — — — — — 559 

Исправка Одлуке о накнадама за ветеринар-
ско-санитарне прегледе стоке, сточних 
производа, сировина и отпадака у промету 561 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


