
Среда, 21. март 1962. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 12 ГОД. XVIII 

136. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О АМНЕСТИЈИ 
На основу члана 74. тачка 2. Уставног закона 

о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративна Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о ам-
нестији, који је Савезна народна скупштина усво-
јила на седници Савезног већа од 13. марта 1962. 
године. 

П. Р. бр. 1 
14. марта 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

ЗАКОН О АМНЕСТИЈИ 

Члан 1. 
Даје се амнестија: 
1) лицима која су за време рата и непријатељ-

е м окупације учинила кривична дела из чл. 125, 
126, 127, 129, Ш а , 1296, 130, 131, 132. и 133. Кривич-
ног законика; 

2) лицима која су за време рата и непријатељ-
е м окупације, као и лицима која су од свршетка 
рата до ступања на снагу овог закона, учинила 
кривична дела из чл. 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 
109, ИО, 112, ИЗ, 114, 115, 117. ст. 2. и 3, 118, 119, 
120, 121, 174, 292«, 303, 339. и 342. ст. 1, 2. и 3. Кри-
вичног законика; 

3) лицима која се налазе на издржавању казне, 
а правоснажно су осуђена до кра ја 1952. године 
због кривичних дела из чл. 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ИЗ, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121. и 122. и чл. 124, 125, 126, 127, 
129, Ш а , 1296, 130, 131, 132. и 133. Кривичног за-
коника. 

Члан 2. 
Изузимају се од амнестије из члана 1. тач. 1. 

и 2. овог закона: 
1) лица која су као наредбодаеци и организа-

тори учинила кривична дела из члана 1. тач. 1. и 2. 
овог закона; 

2) лица која као покретачи и организатори ак -
тивно раде против уставног уређења Федеративна 
Народне Републике Југославије; 

3) лица која су у другом светском рату као при-
падници националних мањина учествозала и сара* 
ђивала у непријатељским војним формацијама, по-

литичким и другим организацијама, а њихово је 
пробивалиште у иностранству; 

4) лица која су за кривична дела наведена у 
члану 1. овог закона осуђена у поврату. 

Изузимају се од амнестије из члана 1. овог за-
кона лица кој а" су при извршењу неког од кривич-
них дела наведених у том члану непосредно извр-
шила и кривично дело убиства. 

Члан 3. 
Ако против лица која су обухваћена амнестијом 

по овом закону није покренут кривични поступак 
— неће се ни покретати, ако је кривични поступак 
ј таку — обуставиће се, а ако су таква лица осу-
ђена — ослободиће се од извршења казне. 

Члан 4. 
Амнестија по овом закону примењује се и на 

лица која су осуђена за кривична дела по пропи-
сима који су важили пре ступања на снагу Кри-
вичног законика, ако та кривична дела по својим 
обележјима одговарају кривичним делима на која 
се односи овај закон. 

Члан 5. 
Поступак по овом закону спроводи се по слу-

жбеној дужности или на захтев заинтересованих 
лица. 

Члан 3. 
Давањем амнестије по одредбама овог закона не 

дира се у права трећих лица на накнаду штете, 
нити се дира у одлуке и друге мере донете до дана 
ступања на снагу овог закона од стране судова и 
других државних органа кој игла је конфискована 
или секвестрирана имовина амкестираних лица. 

Члан 7. 
О спровођењу, овог закона стараће се Секрета-

ријат Савезног извршног већа за правосудне по-
слове, који ће, по потреби, донети ближе прописе 
за његово спровођење. 

Члан 8. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

л»ивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

137. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОПШТЕГ ЗАКОНА О УРЕЂИ-
ВАЊУ И КОРИШЋЕЊУ ГРАДСКОГ ЗЕМЉИШТА 

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

органима власти, проглашава се Општи закон о 
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уређивању и коришћењу градског земљишта, који 
је Савезна народна скупштина усвојила на седници 
Савезног већа од 13. марта 1962. године и на седни-
ци Већа произвођача од 13. марта 1962. године. 

П. Р. бр. 10 
14. марта 1962; године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

ОПШТИ ЗАКОН 
О УРЕЂИВАЊУ И КОРИШЋЕЊУ ГРАДСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 
Стамбени, привредни и други објекти могу се 

израђивати на градском земљишту само ако је оно 
за ту сврху уређено. 

Градским земљиштем, у смислу овог закона, 
сматра се изграђено и неиз грађено земљиште 
у ужим грађевинским рејонима градова и насеља 
градског карактера (члан 34. .Закона о национали-
зации најамних зграда и грађевинског земљишта). 

Члан 2. 
У уређивање градског земљишта, у смислу овог 

закона, спада: 
1) асанација земљишта, уклањана постојећих 

објеката, уређивање односа са носиоцима станарског 
права, сопственицима и другим корисницима тих 
објеката, изградња путева, увођење јавног освет-
љења, уређивање зелених површина у насељу и 
слично; 

2) изградња, доградња и реконструкција кому-
налних објеката и листалационих мрежа за снабде-
вање насеља водом, електричном и топлотном енер-
гијом и плином, превоз путника у градском саобра-
ћају, поштанско-телеграфско-телефонска мрежа и 
слично. 

Члан 3. 
Организацију, начин и обим уређивања градског 

земљишта и његово коришћење регулише, према 
месним приликама и у складу е урбанистичким 
планом, општински народни одбор. 

Послове уређивања градског земљишта, наве-
дене у члану 2. тачка 2. овог закона, врше одгова-
рајуће комуналне привредне организације, држећи 
се при том начела о финансирању привредних ин-
вестиција, ако те послове не врши инвеститор. 

Члан 4. 
Уређено градско земљиште даје на коришћена 

општина. 
Општински народни одбор може прописати да 

лице коме је уређено градско земљиште дато на 
коришћење после ступања на снагу тог прописа, 
учествује у трошковима за уређивање земљишта. 

Висина учешћа, у тим трошковима одређује се 
на основу конкурса или непосредном погодбом из-
међу општине и корисника. 

Републичким прописом утврђују се трошкови 
за уређивање земљишта, као и трошкови проузро-
ковани општим интересима и посебним условима из-
градње зграде који не могу бити урачунати у осно-
вицу за обрачунавање амортизацијо у станарите 
(члан 108а. Закона о стамбеним односима). 

Републичким прописом може се ограничити ви-
сина учешћа корисника земљишта у трошковима 
уређивања градског земљишта, ако се њихова виси-
на одређује непосредном погодбом. 

Члан 5. 
Општина може дати на коришћење, ради из-

градње објекта, и градско земљиште које | ш ј е уре-
ђено. 

У том случају земљиште је дужан уредити, по 
правилу, корисник, ако општина, на основу уговора 
који закључи са корисником, не преузме уређивање 
земл»и11гга у целини или делимично. 

Члан 6. 
Градско земљиште даје се на коришћење на 

основу конкурса. 
Општински народни одбор може одлучити да се, 

ради изградње објеката за потребе социјалне, здрав-
ствено, просветне или друге јавне службе, као и за 
потребе друштвених организација, градско земљи-
ште даје на коришћење непосредном погодбом. 

За изградњу војних објеката градско земљиште 
даје се на коришћење непосредном погодбом. 

Члан 7. 
Лице коме је општина, после ступања на снагу 

овог закона, уступила на коришћење градско зем-
љиште, дужно је платити општини накнаду за то 
уступање. 

Висина накнаде за уступање градског земљишта 
на коришћење не може бити виша од накнаде про-
писане за национализацију одговарајућег грађевин-
ског земљишта на том подручју. 

Ако накнада за уступање на коришћење град-
ског земљишта које је уступљено на коришћење пре 
ступања на снагу овог закона није исплаћена, плаћа 
се и за уступање тог земљишта накнада по одредби 
става 2. овог члана, ако решењем народног одбора 
или уговором између општине и корисника тог зем-
љишта није друкчије одређено. 

Члан 8. 
.г^епубличким прописом могу се општински на-

родни одбори овластити да пропишу допринос за 
коришћење градског земљишта. 

Републичка« прописом одредиће се мерила и 
услови за плаћање тог доприноса према опремље-
ности градског земљишта комуналним објектима, 
положају тог земљишта у насељу и'другим околно-
стима од значаја за његово рационално коришћење, 
као и намена за коју се допринос може користити. 

Допринос се прописује за све обвезнике на 
ист см подручју под једнаким условима. 

Допринос се не може прописати за коришћење 
градског земљишта: за војне објекте; за зграде стра-
них држава које служе за потребе страних дипло-
м а т с к а и конзуларна^ представништава и за ста-
новање њиховог особља, под условом реципроцитета; 
за зграде међународни међудржавних организаци-
ја које служе за потребе тих организација и за 
становање њиховог особља, ако међународним спо-
разумом није друкчије одређено; за зграде и про-
сторије које служе верским заједницама за вршење 
њихове верске делатности, а које су по Закону о 
национализацији најамних зграда и грађевинског 
земљишта изузете од национализација 

Општински народни одбор може прописати да се 
и у другим случајевима не плаћа допринос за ко-
ришћење градског земљишта. 

Општински народни одбор који је прописао до-
принос за коришћење градског земљишта, не може 
прописати, на основу овлашћења из Закона о стам-
беним односима, плаћање зонске разлике. 

Допринос за коришћење градског земљишта не 
може се завести пре 1. јануара 1963. године. 

Члан 9. 
У граду подељеном на општине градско веће 

врши послове које по одредбама овог закона врши 
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општински народни одбор, а ако не постоји градско 
веће, те послове врши срески народни одбор. 

Градско веће односно срески народни одбор мо-
же пренети на општинске народне одборе овлашће-
ње за доношење појединих прописа из става 1. овог 

*члана. 

Члан 10. 
До доношења републичких прописа о уређива-

њу и коришћењу градског земљишта, остаје на сна-
зи Уредба о повременом начину регулисања уче-
шћа инвеститора у трошковима припреме и кому-
налног уређења грађевинског земљишта („Слулсбенм 
лист ФНРЈ", бр. 19/5©). 

Члан 11. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

138« 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ЗАЈЕД-
НИЧКЕ ПОТРОШЊЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о ре-
валоризацији основних средстава и средстава за-
једничке потрошње привредних организација, који 
је Савезна народна скупштина усвојила на седници 
Савезног већа од 13. марта 1962. године и на сед-
ници Већа произвођача од 13. марта 1962. године. 

П. Р. бр. 9 
14. марта 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
Ради усклађивања књижних вредности основ-

них средстава и средстава заједничке потрошње 
привредних организација са ценама по којима се 
врши њихова замена, спровешће се у току 1962. го-
дине р ев ал ориз аци ја тих средстава. 

Члан 2. 
Ревалоризација основних средстава и средстава 

заједничке потрошње привредних организација из-
вршиће се без општег пописа средстава, на основу 
коефицијената прописаних за поједине групе основ-
них средстава. 

Резултати ревалоризације спровешће се у књи-
гама привредних организација под 31. децембром 
1962. године, а имаће правну важност од 1. јануара 
1963. године. 

Члан 3. 
Овлашћује се Савезно извршно веће да пропи-

ше коефицијенте ревалоризације и поступак рева-
лоризације. 

Савезно извршно веће може прописати ревало-
ризацију основних средстава и средстава заједничке 
потрошње самосталних установа и других органи-
зација, као и ревалоризацију стамбених зграда, на 
основу начела утврђених овим законом. 

Упутство за технику спровођења ревалоризаци-
је донеће орган који одреди Савезно извршно веће. 

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

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

/139. / 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА 
О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ ОР-

ГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југос лави је и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
мени Закона о доприносу из дохотка привредних 
организација, који је Савезна народна скупштина 
усвојила на седници Савезног већа од 13. марта 1962. 
године и на седници Већа произвођача од 13. ма1рта 
1962. године. 

П. Р. бр. 8 
14. марта 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТ-

КА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У Закону о доприносу из дохотка привредних 

организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61 и 
26/Si) члан 13. мења се и гласи: 
j f „Укупан приход привредне организације чине 

наплаћени износи за продату робу и извршене у-
слуге, као и наплаћени износи за друге вредности 
козе привредна организација оствари у свом посло-
вању, без обзира да ли се наплаћени износи односе 
на продату робу, извршене услуге и друге вредности 
по којима су издате фактуре или по којима нису 
издате фактуре.** 

Члан 2. 
Накнада за продату робу, извршене услуге и 

друге вредности која је унета у укупан приход при-
вредне организације до краја 1961. године, а која 
буде наплаћена после 31. децембра 1961. године, не-
ће се, приликом коначног утврђивања укупног при-
хода по завршном рачуну привредне организације, 
уносити у њен укупан приход. 

Приликом привременог утврђивања укупног 
прихода по периодичним обрачунима у току 1962. 
године привредна организација ће уносити у уку-
пан приход износе наплаћене по потражњеањима 
која су се затекла на дан 31. децембра 1961. године 
и од тако утврђеног укупног прихода одбијати одре-
ђене износе, тако да се до краја 1962. године одбије 
од укупног прихода за 1962. годину цео износ потра-, 
живања насталих до 31. децембра 1961. године. 

Износи које ће привредна организација одбија-
ти од укупног прихода у 19-62. години у смислу ста-
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ва 2. овог члана израчунаваће се применом проце-
ната који зависе од односа њених истраживања која 
су се затекла на дан 31. децембра 1961. године пре-
ма њеном укупном приходу за 1961. годину. 

Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 
послове финансија да одреди проценте и време за 
које ће привредна организација, у смислу става 3. 
овог члана одбити од укупног прихода у 1962. го-
дини износе истраживања која су се затекла на 
дан 31. децембра 1961. године. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

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

140. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О СТАМБЕНИМ ОАНО£»ДОА 

На основу члана 71. тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и са-
везним органима власти, проглашава се Закон о 
изменама и допунама Закона о стамбеним односима, 
који је Савезна народна скупштина усвојила на 
седници Савезног већа од 13. марта 1962. године и 
на седници Већа произвођача од 13. марта 1962. 
године. 

П. Р. бр. 2 
14. марта 1962. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

БЕНИМ ОДНОСИМА 

Члан 1. 
У Закону о стакленим односима („Службени 

лист ФНРЈ", бр. Д£^59, 47/59 и 27/60) у члану 3. 
став 2. речи: „текућих оправки" замењују се ре-
чима: „текућег одржавања". 

Став 3. мења се и гласи: 
„(3) Одредбе овог закона које се односе на но-

сиоце станарског права примењују се и на сопстве-
н и к породичне стамбене зграде и сопственика по-
себног дела зграде који користе стан у својој 
згради односно у свом посебном делу зграде, ако 
законом није друкчије одређено/' 

Члан 2. 
У члану 4. став 1. речи: „правним и физичким 

лицима из чијих су средстава зграде и станови 
изграђени" замењују се речима: „правним лицима 
и грађанима који су зграде и станове као инве-
ститори изградили или по другом основу стекли". 

Члан 3. 
У члану 13. додаје се нови став 2. који гласи: 
„(2) Ближа правила о извршавању кућног реда 

Доноси скуп станара стамбене зграде." 

Члан 4. 
У члану 18. став 4. мења се и гласи: 
„(4) Зграда за смештај појединаца не сматра се 

стамбеном зградом у смислу овог закона и њом 
управља, по правилнику који у ту сврху доноси, 
правно лице које је такву зграду као инвеститор 
изградило или по другом основу стекло." 

Члан 5. 
У члану 20. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Општински народни одбор на седницама 

оба већа може одредити да поједине послове које 
по овом закону врши стамбени орган ОПШТРШСКОГ 
народног одбора, врше месни одбори, стамбене за-
једнице, општински фондови за стамбену изградњу 
или посебне организације." 

Члан 6. 
У члану 21. став 2. речи: „корисник стана, под-

станар" замењују се речима: „корисници стана, 
подстанари". 

Члан 7. 
У члану 24. став 4. после речи: „овај орган" 

додају се речи: „решиће из ког стана се носилац 
станарског права има иселити" и ставља се тачка, 
а остале речи до краја овог става бришу се. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 
„(5) Ако носилац станарског права учини избор, 

али се у року који му је оставио стамбени орган 
општинског народног одбора не исели из другог 
стана, овај орган ће донети решење о његовом исе-
љењу." 

Члан 8. 
У члану 26. став 3. брише се. 

Члан 9. 
У члану 27. на крају става 2. испред тачке 

додају се речи: „или ако овим законом није друк-
чије одређено". 

На крају става 3. испред тачке додају се речи: 
„ако овим законом није друкчије одређено". 

Члан 10. 
Члан 28. мења се и гласи: 
„(1) Ако се у случају развода брака ранији 

брачни другови који су заједнички носиоци ста-
нарског права не споразумеју који ће од њих 
остати носилац станарског права, решење о томе 
доноси општинска арбитражна комисија водећи ра-
чуна о потребама оба ранија брачна друга, њихове 
деце и других лица која заједно са њима станују, 
о разлозима :из којих је брак разведен, као и о 
осталим околностима случаја. 

(2) Решењем из става 1. овог члана општинска 
арбитражна комисија наредиће ранијем брачном 
Другу који је престао бити носилац станарског 
права да је дужан иселити се из стана 

(3) Брачном другу који је по ставу 2. овог 
члана дужан иселити се из стана, обе? бе диће се 
нужни смештај." 

Члан 11. 
Члан 29. мења се и гласи: 
„(1) Општинска арбитражна комисија образује 

се при стамбеном органу општинског народног од-
бора, а састоји се од представника стамбеног ор-
гана општинског народног одбора као председника 
и два арбитра, које тај орган у сваком поједином 
случају бира са листе арбитара коју у т е р у ј е савет 
општинског народног одбора надлежан га стам-
бене послове. 
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(2) Општинска арбитражна комисија може у 
току поступка који се пред њом води, као и у току 
спора о разводу брака, издавати привремене на-
редбе, које имају исто дејство као и судске при-
времене наредбе. 

(3) Против решења општинске арбитражне ко-
мисије може се у року од 15 дана од дана доставе 
решења изјавити жалба среској арбитражној ко-
мисији. 

(4) Среска арбитражна комисија образује се 
при стамбеном органу среског народног одбора, а 
сачињавају је представник стамбеног органа сре-
ског народног одбора као председник комисије и 
два арбитра, које стамбени орган у сваком поједи-
ном случају бира са листе арбитара коју утврђује 
савет среског народног одбора надлежан за стам-
бене послове. 

(5) Решење среске арбитражне комисије је ко-
начно и против њега се не може водити управни 
спор. 

(6) Решење и привремене наредбе арбитражне 
комисије извршава стамбени орган општинског на-
родног одбора." 

Члан 12. 
У члану 31. став 1. речи: „остали корисници 

стана" замењују се речима: „чланови његовог по-
родичног домаќинства". 

У ставу 2. речи: „сви корисници стана" заме-
њују се речима: „чланови породичног домаќинства", 
а речи: „корисницима стана" замењују се речима: 
„члановима породичног домаќинства". 

Додаје се нови став 3, који гласи: 
„(3) Ако давалац стана на коришћење сматра 

да ни једно од лица која су остала у стану по 
смрти носиоца станарског права или у случају кад 
је он из других разлога трајно престао да користи 
стан, нема право да по одредби члана 30. става 2. 
овог закона настави е коришћењем стана, може 
тужбом пред судом тражити исељење свих лица 
која су остала у стану," 

Члан 13. 
Члан 34. мења се и гласи: 
„(1) Без дозволе носиоца станарског права нико 

се не може уселити у стан који носилац станарског 
права користи. 

(2) Носилац станарског права може из оправ-
даних разлога .сваком кориснику стана, осим својој 
малолетну деци и брачном другу, отказати даље 
коришћење стана, остављајући му за исељење при-
мерен рок, који не може бити краћи од 30 дана. 

(3) Корисник стана који сматра да му је но-
силац станарског права отказао даље коришћење 
стана без оправданог разлога, може тражити у току 
рока за исељење да општинска арбитражна коми-
сија (члан 29. став 1) поништи тај отказ. 

(4) Приликом решавања о захтеву из става 3. 
овог члана општинска арбитражна комисија цени, 
поред оправданости разлога због кога се отказује, 
и околности на којима је засновано право кори-
сника стана коме се отказује, као и односе између 
њега и носиоца станарског права, па отказ ништи 
или усваја и налаже кориснику стана да се исели. 

(5) Ако се корисник стана коме је отказано 
даље коришћење стана не исели из стана у року 
који му је оставио носилац станарског права, а није 
тражио да општинска арбитражна комисија поништи 
такав отказ, носилац станарског права може тра-
жити да општинска арбитражна комисија донесе 
решење којим ће се кориснику стана наложити да 
се из стана исели. 

(6) Против решења општинске арбитражне ко-
мисије може се у року од 15 дана од дана до-
ставе решења изјавити жалба среској арбитражно) 
комисији (члан 29. став 4). 

(7) Решење среске арбитражне комисије је 
коначно и против њега се не може водити управни 
спор." 

Члан 14. 
У члану 36. став 1. реч: „ускратити" замењује 

се речју: „одбити". 
У ставу 2. реч: „ускрати" замењује се речју: 

„одбије". 
У ставу 3. реч: „ускраћује" замењује се речју: 

„одбија" 
У ставу 4. реч: „ускраћено" замењује се речју: 

„одбијено". 
Члан 15. 

У. члану 37. у ст. 1. и 2. реч: „одговарајућег* 
брише се. 

Члан 16. 
У члану 40. ст. 2. до 4. мењају се и гласе: 
„(2) Поједине просторије у стану може носилац 

станарског права користити за вршење пословне 
делатности само уз одобрење стамбеног органа оп-
штинског народног одбора по претходно прибавл»е-
ној сагласности даваоца стана на коришћење и 
кућног савета. 

(3) Давање одобрења не може се одбити ако 
се вршењем пословне делатности не наноси штета 
стану и носиоцима станарског права других ста-
нова не омета мирно коришћење њихових стамбе-
них просторија. 

(4) Одобрење није потребно ако корисник стана 
користи поједине просторије у стану за вршење 
уметничке делатности." 

Члан 17. 
У члану 43. речи: „из фондова зграде (члан 90)* 

замењују се речима: „из фонда зграде (члан 91)". 

Члан 18. 
У члану 44. став 2. мења се и гласи: 
„(2) За штету коју проузрокују станари својом 

кривицом одговара носилац станарског права со-
лидарно са тим лицима." 

Члан 19. 
У члану 45. став 1. речи: „зграде у грађанској 

својини" замењују се речима: „породичне стамбене 
зграде". 

Члан 20. 
У члану 48. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Државни органи, самосталне установе, при-

вредне организације и друга правна лица која су 
као инвеститори изградили или по другом основу 
стекли стамбену зграду, сматрају се корисницима 
зграде и имају право давати на коришћење ста-
нове у тој згради." 

Члан 21. 
Члан 49. мења се и гласи: 
„(1) Раднички савет односно други највиши 

орган управљања даваоца стана на коришћење до-
неће правилник о томе на који ће се начин, под 
којим условима и по ком реду првенства давати 
станови на коришћење. 

(2) Раднички савет односно други највиши ор-
ган управљања даваоца стана на коришћење дужан 
је нацрт правилника из става (1) ставити на увид 
радницима и службеницима даваоца стана на ко-
ришћење најмање 15 дана пре изношења на сед-
ницу, на којој мора расправити све примедбе v 
предлоге радника и службеника." 

Члан 22. 
У члану 52. став 1. речи: „под друштвеним 

управљањем" замењују се речима: „у истој оп-
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штит* односно граду", а на крају става додају се 
речи: „ако право давања на коришћење тог стана 
припада општини.". 

Став 2. брише се. 

Члан 23. 
Члан 53. брише се. 

Члан 24. 
У члану 54. став 2. број: „29" замењује се ре-

чима: „30. став 2.". 

Члан 25. 
У члану 55. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Кућни савет даје на коришћење стан из 

става 1. овог члана и отказује уговор о коришћењу 
тог стана.'" 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„(3) Одредбе члана 27. ст. 2. и 3, чл. 28. и 30. 

став 2. овог закона не примењују се на лица која 
користе стан намењен за настојника зграде." 

Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7. 

Члан 26. 
У члану 56. став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 27. 
У члану 57. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 
„(2ј Давалац на коришћење пословних просто-

рија у стамбеној згради има npaata закуподавца 
сходно одредбама Закона о пословним зградама и 
просторијама. 

(3) Из закупнине за пословне просторије подми-
рује се сразмеран део трошкова за управљање 
зградом, одржавање и оправке заједничких делова 
зграде, који отпада на пословну просторију, чија 
се висина утврђује уговором закљученим између 
даваоца пословних просторија на коришћење и 
кућног савета." 

Члан 28. 
У члану 60. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Против решења о давању на коришћење 

стана у зградама казнено-поцравних домова, у 
кругу железничких извршних јединица (станица, 
ложионица, радионица, секција), чувара путева, у 
кругу војних касарни и аеродрома и у другим вој-
ним објектима, као и станова чије је коришћење ве-
зано за вршење службене функције у згради у 
којој је стан, може се поднети приговор органу не-
посредно вишем од онога који је донео решење." 

Члан 29. 
У члану 62. став 3. брише се, а став 4. постаје 

став 3. 

Члан 30. 
У члану 71. став 1. тач. 8. и 9. речи: „и послов-

них просторија" бришу се. * ^ 

Члан 31. 
У члану 86. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Кућни савет у великој стамбеној згради 

може поставити управитеља зграде који ће вр-
шити своје дужности уз одређену награду, ако је 
то потребно и ако то дозвољава ју редовни приходи 
зграде." 

Став 4. брише се. 

Члан 32. 
У члану 95. став 1. речи: „код банке" бришу се. 
У ставу 2. речи: „банка ће наплаћивати" заме-

њују се речима: „исплаћиваће се". 

Члан 33. 
У члану 96. став 1. речи: „код банке" бришу се. 
У ставу 2. речи: „банка ће и с п л а ћ и в а н " заме-

њују се речима: „исплаћиваће се". 

Члан 34. 
Члан 108. мења се и гласи: 
„(1) Станарина се одређује у износу којим се 

накнађују амортизација вредности стамбене зграде 
односно стана и трошкови управљања, одржавања 
и оправки зграде односно стана. 

(2) Општински народни одбор на седницама оба 
већа прописује начин утврђивања дела станарине за 
амортизацију. 

(3) Као време амортизације узима се рок од 100 
година ако одлуком општинског народног одбора 
није друкчије одређено. 

(4) Прописом из става 2. овог члана може се 
предвидети да се за зграде односно станове који не 
одговарају основном стандарду становања аморти-
зација не врши или да се врши у смањеном обиму. 

(5) Део станарине за управљање, одржавање и 
оправке зграде односно стана утврђује се у висини 
амортизацијо, ако општински народни одбор не 
одреди друкчије. 

(6) Општински народни одбор може прописати 
да се део станарине за управљање, одржавање и 
оправке зграде утврђује у висини стварних 
трошкова." 

Члан 35. 
Члан 108а. мења се и гласи: 
„(1) Као основица за утврђивање амортизације 

узимају се трошкови изградње, или набавна цена 
зграде односно стана, ил и вредност утврђена вало-
ризацијом за зграде односно станове изграђене до 
31. децембра 1959. године. 

(2) Под набавком ценом из става 1. овог члана 
подразумева се цена утврђена купопродај ним уго-
вором. 

(3) Набавна цена се не може узимати као осно-
вица за обрачунав ање амортизацијо у стан а рини но-
сиоца станарског права који је користио стан у 
време закључења купопродај ног уговора." 

Члан 36. 
Члан 1086. брише се. 

Члан 37. 
Члан 116. меил се и гласи: 
„(1) Висину станарине за сваки поједини стан 

одређује решењем стамбени орган општинског на-
родног одбора, а за станове у круту војних касарни 
и аеродрома и у другим војним објектима надлежна ; 
војна команда. 

(2) Решењем из отава f. овог члана одређује 
се део станарине за амортизацију и део за управ-
љање, одржавање и оправке зграде. 

(3) У образложен^ решења мора бити наведен 
начин на који је утврђен укупан износ станарине. 

(4) Решење донето по ст. 1. до 3. овог члана до-
ставља се носиоцу станарског права, кућном савету 
и сопственик^ породичне стамбене зграда односно 
даваоцу стана на коришћење." 

Члан 38. 
У члану 117 став 2. број: „5" замењује се бро-

јем: „4". 

Члан 39. 
У члану 118. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Станарина из става 1. овог члана утврђује 

се уговором." 
Ст. 3. х 4. замењују се новим ставом 3, који 

гласи: 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 



Среда, 21. март 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Е ро} 121 — Страна т 

„(3) Општински народни одбор на седницама оба 
већа прописаће мерила за одређивање станарине за 
поједине врсте ставова из става 1. овог члана, као 
и део повећане станарине у смислу ст. 1. и 2. овог 
члана који припада општинском фонду за стамбену 
изградњу." 

Члан 40. 
Члан Нба. брише се. 

Члан 41. 
Члан 119. мења се и гласи: 
„Из станарине за сваку стамбену зграду под 

друштвеним управљањем образује се фонд зграде." 

Члан 42. 
Чл. 120. и 121. бришу се. 

Члан 43, 
У члану 122. став 1. мења се и гласи: 
„(1) Фонд зграде служи за подмириван^ тро-

шкова управљања зградом, трошкова одржавања 
зграде и трошкова оправки зграде." 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Општински народни одбор може прописати 

да се из средстава фонда зграде у одређеном про-
центу образује обавезна резерва." 

Досадашњи ст. 2. до 6. постају ст. 3. до 7. 
У ставу 5. речи: „текућег одржавања зграде" 

замењују се речима: „одржавања зграде", а у ст. б. 
и 7. речи: „текуће одржавање" замењују се речју: 
„одржавање.". 

После става 7. додаје се нови став 8̂  који гласи: 
„(8) У трошкове оправки зграде спадају тро-

шкови средњих и великих оправки." 

Члан 44. 
г л а н 123. мења се и гласи: 
„(1) Ако средства фонда за управљање, одр-

жавање и оправке зграде нису довољна, вишак 
трошкова подмирују носиоци станарског права 
сразмерно висини станарине коју плаћају. 

(2) Вишак трошкова из става 1. овог члана који 
су дужни да плате носиоци станарског права утвр-
ђује скуп станара зграде на предлог кућног са-
вета. 

(3) Носилац станарског права који сматра да 
расподела повећаних трошкова управљања, одржа-
вања и оправки зграде није сразмерна, може тра-
жити да. стамбени орган општинског народног одбо-
ра донесе решење којим ће утврдити појединачне 
обавезе сваког носиоца станарског права." 

Члан 45. 
Чл. 123а, 124. и 1246. бришу се. 

Члан 46. 
У члану 125. став 1. речи: „под друштвеним у-

прављањем" бришу се. 
Став 3. брише се. 

Члан 47. 
Члан 126. брише се. 

Члан 48. 
У члану 128. тачка 2. после речи: „у згради" 

зарез се брише, а речи: „броју стамбених просто-
рија и категорији" замењују се речима: „и броју 
стамбених просторија". 

Члан 49. 
У члану 136. став 1. речи: „односно сопственик 

породичне стамбене зграде у грађанској својини 
или сопственик стана само" замењују се речима: 

„сопственик породичне стамбене зараде или соп-
ственик стана, односно организација или орган 
који управљају пословним зградама у којој се тај 
стан налази само". 

У истом ставу у тачки 6. речи: „(члан 122. став 
5)" замењују се речима: „(члан 123)". 

У ставу 2. речи: „који је исељен из стана на 
основу отказа" бришу се. 

Члан 50. 
У члану 138. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Отказ уговора по ставу 1. овог члана не 

може се дати ако су носилац станарског права и 
чланови његовог домаћинова престали да користе 
стан из разлога што користе други стан по одред-
бама чл. 25. и 26. овог закона, или што су позвани 
на службу у Југо словенској народној армији, или 
што се налазе на лечењу, или што су привремено 
отишли у друго место у земљи из разлога наведе-
них у члану 143. овог закона." 

Члан 51. 
У члану 140. став 1. после речи: „отказа" додају 

се речи: „или због самовољног напуштања посла", 
а после речи: „дисциплинске" додају се речи: од-
луке односно". 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) У случају из става 1. овог члана давалац 

стана на коришћење може отказати уговор о кори-
шћењу стана најдоцније на три месеца после пре-
станка радног односа носиоца станарског права." 

Досадашњи ст. 2. до 7. постају ст. 3. до 8. 
Став 4. мења се и гласи: 
„(4) Одредба става 1. овог члана не примењује 

се ако је носилац станарског права дуже од 10 го-
дина или краће уговорено време користио стан или 
станове дате му на коришћење, е обзиром на његов 
радни однос е даваоцем стана на коришћење." 

Став 7. мења се и гласи: 
„(7) Пресуда о усвајању отказа не може се до-

нети пре него што се утврди да је давалац стана 
на коришћење обезбедио носиоцу станарског права 
односно члановима домаћинова умрлог носиоца 
станарског права други одговарајући стан у истом 
месту и положио износ потребан за трошкове пре-
сељења." 

Члан 52. 
У члану 144. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Изјава дата по ставу 1. овог члана престаје 

важити ако је њен давалац као носилац станарског 
права користио стан или станове 10 година или 
краће уговорено време (члан 140. став 4)." 

Став 4. мења се и гласи: 
„(4) Лицу коме је отказан уговор о коришћењу 

стана на основу изјаве дате по ставу 1. овог члана 
давалац стана на коришћење, приликом исељења, 
обезбедиће нужни смештај." 

Члан 53. 
Члан 145. брише се. 

Члан 54. 
У члану 148. став 3. мења се и гласи: 
„(3) Ако посебним законом није друкчије одре-

ђено исељење -корисника стана из разлога наведе-
них у ставу 1. овог члана може се извршити те« 
пошто му се обезбеди други стан који битно не по-
горшава његове услове становања." 

Члан 55. 
У члану 167. став 1. речи: „главе II дела шестог 

овог закона" замењују се речима: „члана 136. овог 
закона". 
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Члан 56. 
У члану 172. став 2. мења се и гласи: 
„(2) Сопственик дога ва то право само ако но-

сиоцу станарског права понуда у замену други од-
говарајући стан (члан 154)." 

После става 3. додаје се нови став 4, воји гласи? 
„(4) Сопственик породичне стамбене зграде има 

право да по одредбама ст. 1. до 3. овог члана извр-
ши замену стана и ради усељења свог пунолетног 
детета или родитеља." 

Члан 57. 
У члану 174. после става 2. додаје се нови став 

3, који гласи: 
„(3) Против другостепене пресуде у парници 

ради замене стана може се изјавити ревизија, без 
обзира на вредност спора, а под условима предви-
ђеним за ревизију у другим парницама." 

Члан 58. 
У члану 184. после става 4. додају се три нова 

става, који гласе: 
„(5) Против другостепене пресуде у парницама 

поводом отказа подстанарског односа из става 1. 
овог члана може се изјавити ревизија без обзира 
на вредност спора, а под условима предвиђеним за 
ревизију у другим парницама. 

(6) На подстанара из става 1. овог члана при-
мењују се одредбе члана 152. спав 2. овог закона. 

(7) Ако није донет пропис из члана 158. овог 
закона, накнаду коју лице из става 1. овог члана 
плаћа за коришћење стамбеног простора утврђује 
стамбени орган сходно члану 191. овог закона." 

Члан 59. 
После члана 189. додаје се нови члан 189а, који 

гласи: 
„(1) Корисник зграде односно стана као посеб-

ног дела зграде и сопственик породичне стамбене 
зграде односно стана као посебног дела зграде у 
којима постоје сустанар ски односи, могу у складу 
са грађевинским прописима вршити преправке У 
стану у циљу издвајања сустанарских делова стана. 

(2) Вршењу преправки у стану станари се не 
могу противити, ако се тим препрекама не погор-
шавају услови њиховог становања." 

Члан 60. 
У члану 190. после става 2. додаје се нови став 

3, кејн гласи: 
,.(3) Ако стан не би био рационално искоришћен 

давањем испражњеиог дела на коришћење другом 
сустакару, датљлац стана на коришћење може том 
сустанару отказати уговор о коришћењу стана, ако 
му обезбеди други стан који одговара делу стана 
који је користио као сустанара 

Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7. 
У ставу 7. после речи: „фонда" тачка се заме-

њује зарезом и додају се речи: „али давањем на 
коришћење испражњен!« просторија новом суста-
нару не смеју се знатније погоршати услови стано-
вања осталих сустанара." 

Члан 61'. 
Члан 193. мења се и гласи: 
„(1) Сустанар не може без пристанка других 

сустанара дати на коришћење подстанару просто-
рије у свом делу стана, односно не може у тај део 
стана узети друго лице осим брачног друга или лица 
које је по закону дужан издржавати. 

(2) Ако состанар прими у свој део стана подста-
нара или друго лице противно одредбама става 1. 
овог члана, други сустанар може, у року од 30 дана 
од дана сазнања за њихово усељење, тражити да 
стамбени орган општинског народног одбора донесе 
решење о њиховом исељењу." 

Члан 62. 
Члан 198. мења се и гласи: 
»Прописи општинског народног одбора о вишку 

стамбеног простора неће се примењивати на стан 
у породичној стамбеној угради у грађанској својини 
односно на стан као посебан део зграде који кори-
сти сопственик." 

Члан 63. 
Члан 200. брише се. 

Члан 64. 
До доношења републичких прописа на основу 

члана 4. став 4. Општег закона о уређивању и кори-
шћењу градског земљишта („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 12/82), као основица за утврђивање амортизацијо 
у станарину узимаће се трошкови прописани Пра-
вилником о трошковима изградње који сачињавају 
вредност стамбене зграде и о начину распоређивања 
тих трошкова на поједине станове („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59). 

Члан 65. 
Прописи општинског народног одбора који се 

односе на одређивање станарине по овом закону не 
могу ступити на снагу пре 1. јануара 1963. године. 

Члан 66. 
Овлашћују се законодавни одбори Савезног већа 

и Већа произвођача Савезне народне скупштине да 
утврде и издају пречишћен текст Закона о стамбе-
ним односима пошто претходно изврше потребне ре-
данци јеке измене. 

Члан 67. 
Овај закоп ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

141. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ СТАМ-

БЕНЕ ИЗГРАДЊЕ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
дер ативне Народне Републике Југославије и савез-
ним органима власти, проглашава се Закон о изме-
нама и допунама Закона о финансирању стамбене 
изградње, који је Савезна народна скупштина усво-
јила на седници Савезног већа од 13. марта 1962. 
године и на седници Већа произвођача од 13. марта 
1962. године. 

П. Р. бр. 3 
14. марта 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

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

НАНСИРАЊУ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ 

Члан 1. 
У Закону о финансирању стамбене изградње 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/59) у члану 5. став 2. 
замењује се са два нова става, који гласе: 
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„Средства општинског фонда за стамбену изгред-! 
њу остварена из дела закупнине за пословие про-« 
сторије (члан 12. Закона о пословним зградама и 
просторијама и члан 125. Закона о стамбеним однон 
сима) могу се користити за давање зајмова за изи 
градњу пословних просторија у стамбеним зградама, 
комуналних објеката и пословних зграда намењених 
за потребе унутрашње трговине ва мало, занатства, 
друштвене исхране, друштвених организација и 
дечје заштите у насељу. 

Средства општинског фонда за стамбену изград-
њу остварена из зонске разлике на основу члана 
108в. Закона о стамбеним односима, могу се употре-
бити за давање зајмова за изградњу комуналних 
објеката као и за непосредно финансирање непри-
вредних комуналних инвестиција*" 

Члан 2. 
У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
„Зајам из општинског фонда за стамбену изград-

њу могу добити друштвена правна лица и лица у 
радном односу, а дужни су користити га за изгра-
дњу на подручју за које је та ј фонд основан." 

Члан 3. 
У члану 11. став 1. после речи: „односно стана* 

додају се речи: „увећане за прописане трошкове 
уређивања грађевинског земљишта," а речи: „који 
су" бришу се. 

Члан 4. 
Члан 12. мења се и гласи: 
„Намена и начин употребе средстава републич-

ког фонда за стамбену изградњу утврђују се смер-
ницама републичког извршног већа." 

Члан 5. 
У члану 14. став 1. после речи: „инвалидског 

осигурања," додају се речи: „исељеници-поврат-
ници". 

Члан б. 
Члан 18. брише се. 

Члан 7. 
У члану 25. став 1. брише се. 

Члан 8. 
У члану 29. после тачке 3. додаје се нова тачка 

За, која гласи: 
„За) утврђује програм употребе средстава за ве-

лике оправке и одржавање стамбених зграда у Дру-
штвеној својини;". 

Члан 9. 
У члану 34. додаје се нови став 2. који гласи: 
„Ако општински фонд за стамбену изградњу по 

одлуци општинског народног одбора врши послове 
из члана 20. Закона о стамбеним односима, дужан је 
за вршење ових послова образовати посебну слу-
жбу." 

Члан 10. 
У члану 37. став 2. брише се. 

Члан 11. 
У члану 45. став 3. брише се. 

Члан 12. 
Члан 69. мења се и гласи: 
„Под условима из члана 68. овог закона државни 

органи, самосталне установе, привредне организаци-
је и друга друштвена правна лица могу на терет 
средстава одговарајућих фондова давати радницима 
» службеницима зајмове за стамбену изградњу." 

Члан 13. 
Назив главе VI и чл. 70. до 72. бришу се. 

Члаѕн 14. 
Данов* ступања на снагу овог закона престаје 

да важи Уредба о комуналним објектима који се 
могу градити из средстава општинских фондова за 
стамбену изградњу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/60). 

Члан 15. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у »Службеном листу ФНРЈ". 

142. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О СВОЈИНИ НА ДЕЛОВИМА 

ЗГРАДА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о својини на деловима зграда, 
који је Савезна народна скупштина усвојила на 
седници Савезног већа од 13. марта 1962. године и 
на седници Већа произвођача од 13. марта 1962. го-
дине. 

П Р. бр. 5 
14. марта 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

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

ЈИНИ НА ДЕЛОВИМА ЗГРАДА 

Члан 1. 
У Закону о својини на деловима зграда („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 16/59 и 48/59) у члану 16. 
речи: „који по Закону о станбеним односима падају 
на терет фонда управљања зградом" и зарез испред 
ових речи бришу се. 

Члан 2. 
У члану 18. став 1. мења се и гласи: 
„Сопственик стана као посебног дела зграде који 

сам користи тај стан, дужан је уплаћивати у фонд 
зграде одговарајући део трошкова управљања згра-
дом и трошкова одржавања и оправки заједничких 
делова зграде који служе згради као целини одно-
сно само неким њеним посебним деловима (члан 5).* 

Члан 3. 
Члан 23. брише се. 

^ Члан 4. 
У члану 38. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Грађанин или правно лице које намерава да 

прода породичну стамбену зграду или стан као по-
себан део зграде, дужан је ту зграду или тај део 
зграде, препорученим писмом или поднеском преко 
суда, понудити на продају лицу које на сташу у тој 
згради или посебном делу зграде има станарско 
право и саопштити му цену и услове продаје. 
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Ако лице коме је понуда учињена не изјави у 
року од 30 дана од дана саопштења понуде да при-
хвата понуду, понуђач може зграду или посебни 
део зграде продати другоме, али само под истим 
условима или за вишу цену." 

Члан 5. 
У члану 39. став 3. у првом и шестом реду после 

речи:, „прода" додају се речи: „породичну стамбену 
зграду или", а речи: „а лицу које у том стану" за -
мењују се речима': „а лицу које на стану у тој згра-
ди или на стану као посебном делу зграде". 

У ставу 3. речи: „ако му је посебни део зграде 
био понуђен" замењују се речима: „ако су му зграда 
или посебни део зграде били понуђени". 

Члан б. 
ОваЈ закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

143. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

И ПРОСТОРИЈАМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Закона о пословним зградама 
и просторијама, који је Савезна народна скупштина 
усвојила на седници Савезног већа од 13. марта 1962. 
године и на седници Већа произвођача од 13. марта 
1962. године. 

П. Р. бр. 4 
14. марта 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

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

СЛОВНИМ ЗГРАДАМА И ПРОСТОРИЈАМА 

Члан 1. 
У Закону о пословним зградама и просторијама 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59 и 48/59) у члану 
12. став 3. брише се. 

Члан 2. 
У члану 21. став 3. брише се. 
Досадашњи ст. 4. до 6. постају ст. 3. до 5. 

Члан 3. 
У члану 23. став 3. брише се. 

Члан 4. 
У члану 30. додаје се нови став 1, који гласи: 
„Пословне просторије у породичним стамбеним 

31радама сопственик може, ако их не користи за 
вршење дозвољене пословне делатности, издати у 
закуп под условима које пропише општински на-
родни одбор." 

Досадашњи ст. 1. до 3. постају ст. 2. до 4. 
У ставу 4. речи: „у ставу 1," замењују се речима? 

»у ставу 2,". 

Члан 5. 
У члану 33. став 2. речи: „стамбене зграде" за-

мењују се речима: „пословне зграде". 

Члан 6. 
У члану 40. став 5 речи: „кредитирање стамбене 

изградње" замењују се речима: „стамбену изгра-
дњу". 

Члан 7. 
У члану 42. став 2. брише се. 

Члан 8. 
Члан 55. мења се и гласи: 
,,/^то је прописан на јнижи износ закупнине 

(члан 11), а уговор о закупу пословних престорија је 
закључен пре него што је тај пропис ступио на 
снагу и закупнина одређена тим уговором је нижа 
од најнижег износа утврђеног прописом, закупац 
има право или да плаћа на јнижи износ закупнине 
или да откаже уговор о закупу, без обзира на време 
на које је уговор закључен. 

Док не откаже уговор, закупац је дужан пла-
ћати на јнижи износ закупнине утврђене прописом, 
од дана његовог ступања на снагу." 

Члан 9. 
Члан 67. мења се и гласи: 
„Општински народни одбор на седницама оба 

већа може прописати да закуподавач може дати 
отказ уговора о закупу пословних просторија само 
из одређених разлога. 

Прописом из става 1. овог члана не може се 
ускратити право отказа из разлога што су пословне 
просторије потребне закуподавцу или из разлога 
што закуподавач није задовољан висином закуп-
нине. 

Ако закуподавач откаже уговор зато што није 
задовољан висином закупнине, прописом из става 1. 
овог члана закупцу се мора обезбедити право даж 
поводом отказа предложи утврђивање закупнине 
путем јавног надметања по начелима прописаним у 
одредбама главе IV овог закона, као и право првен-
ства закупца на коришћење просторија ако при-
хвати услове који су на јавном надметању постиг-
нути. 

Прописом из става 1. овог члана може се пред-
видети да се одређеним категоријама закупа!.а по-
словних просторија који врше здравствену, соци-
јалну, просветну или другу јавну службу, као и 
одређеним друштвеним организ аци јама, отказ уго-
вора о закупу може дати само уз претходну саглас-
ност савета општинског народног одбора надлежног 
за стамбене послове. 

Пре давања односно ускраћиван^ сагласности, 
савет општинског народног одбора надлежан за 
стамбене послове пријавиће мишљење савета оп-
штинског народног одбора надлежног за одговара-
јућу службу. 

Одредбе овог члана не односе се на одустанак 
од уговора о закупу пословних просторија." 

Члан 10. 
У члану 68. после става 2. додаје се нови став 3, 

који гласи: 
„Прописом донетим на основу члана 67. став 1. 

овог закона може се предвидети да се закупац може 
успротиви*™ захтеву за предају пословних просто-

Страна 202 — Број 12 
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рија, ако за тај захтев не постоје разлози из којих 
би закуподавач могао отказати уговор о закупу по-
словних просторија или одустати од тог уговора." 

Ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 11. 
Овај закон ступа ва снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

144. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ЗАКОНА О РАТНИМ ВОЈНИМ 
ИНВАЛИДИМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
© основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Закона о ратним војним инва-
лидима, који је Савезна народна скупштина усво-
јила на седници Савезног већа од 13. марта 1962. 
године. 

П. Р. бр. 7 
14. марта 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

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

НИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА 

Члан 1. 
У Закону о ратним војним инвалидима („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 42/59, 48/59, 
10/61 и 52/61) у члану 56. став 3. речи: „из члана 59. 
став 2. овог закона" бришу се. 

Члан 2. 

Члан 59. мења се и гласи: 
„О инвалидским правима решава у првом сте-

пену орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове социјалне заштите." 

Члан 3. 
У члану 60. реч: „среза" замењује се речју: 

„општине". 

Члан 4. 
У члану 62. речи: „Савеза ратних војних инва-

лида Југославије" замењују се речима: „удружења 
ратних војних инвалида и Савеза удружења бораца 
народноослободилачког рата Југославије". 

Члан 5. 
У члану 63. после става 3. додаје се нови став 4, 

који гласи: 
„Налаз и мишљење у поступку упућивања рат-

них војних инвалида у природна лечилишта ради 
лечења дају посебне лекарске комисије, чији састао 
и рад ближе одређују прописи о коришћењу здрав-
ствен е заштите ратних војних инвалида (члан 36)." 
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Члан 8. 
У члану 64. став 1. речи: „Савеза ратних војних 

инва нада Југослви је" замењују се речима: „удру-
жења ратних војних инвалида". 

У ставу 2. речи: „савет за социјалну заштиту 
народне републике (покрајине, области)" замењују 
се речима: „републички (покрајински, обласни) ор-
ган управе надлежан за послове социјалне за-
штите". 

Члан 7. 
У члану 65. став 1. речи: „Савеза ратних војних 

инвалида Југославије" замењују се речима: „савеза 
удружења бораца народноослободилачког рата", 
а речи: „савет за социјалну заштиту на-
родне републике (покрајине, области)" замењују се 
речима: „републички (покрајински, обласни) орган 
управе надлежан за послове социјалне заштите". 

У ставу 2. речи: „Савет за социјалну заштиту 
народне републике" замењују се речима: „Репу-
блички орган управе надлежан за послове социјалне 
заштите". 

Члан 8. 
У члану 67. став 2. реченица прва мења ое и 

гласи: 
„Ревизију врши срески, а где не постоје сре зов и 

— републички односно обласни орган управе над-
лежан за послове социјалне заштите." 

Члан 9. 
У члану 68. став 1. речи: „републички (покра-

јински, обласни)" замењују се речима: „срески, а где 
не постоје срезови — републички односно обласни". 

Члан 10. 
У члану 69. став 2. речи: „републички (покра-

јински, обласни)" замењују се речима: „срески, а где 
не постоје ср ез они — републички односно обласни". 

Члан 11. 
У члану 70. став 1. речи: „републички (покрајни-

ски, обласни)" замењују се речима: „срески, а где 
не постоја срезови — републички односно обласни". 

Члан 12. 
У члану 73. став 2. реч: „среза" замењује се 

речју: „општине". 

Члан 13. 
У члану 76. после става 3. додаје се нови став 4, 

који гласи: 
„Изузетно од одредбе става 2. овог члана, ре-

публички (покрај ин ски, обласни) орган управе над-
лежан за послове социјалне заштите може одобрити 
да се узме у поступак, захтев за признање инвалид-
ских права из тачке 2. става 1. овог члана поднет 
после 31. децембра 1952. године, ако нађе да се ради 
о нарочито оправданом случају." 

Члан 14. 
У члану 83. став 2. речи: „Секретаријат за соци-

јалну заштиту Савезног извршног већа" замењују 
се речима: „републички (покрајински, обласни) ор-
ган управе надлежан за послове социјалне за-
штите". 

Члан 15. 
Органи надлежни по досадашњим прописима код 

којих су се затекли нерешени предмети о инвалид-
ским правима, донеће по тим: предметима решења и 
доставиће их странкама до краја 1962. године. 

Срески, а где не постоје срезови — републички 
односно обласни орган управе, који затечене пред-
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мете не реши до краја 1962. године, уступиће их 
општинским органима управе надлежним по овом 
закону. 

По жалбама против првостепених решења доне-
тих у предметима из става 1. овог члана, решава 
надлежни републички односно покрајински орган 
управе. 

Члан 16. 
Одредбе овог закона које се односе на надле-

жност органа управе надлежних за послове соци-
јалне заштите^ примењују се на сходан начин и ' у 
поступку за остваривање појединих инвалидних 
права који је регулисан посебним прописима до на-
тим на основу Закона о ратним војним инвалидима. 

Члан 17. 
Овај закон ступа на снагу 1. јула 1962. године. 

145. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Јутославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 13. марта 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 13. марта 1962. године, донела-је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРДИ УРЕДАБА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА 

Потврђују се уредбе које је Савезно извршно 
веће донело на основу овлашћења из тачке II Од-
луке о потврди уредаба Савезног извршног већа и 
о даљем раду на припреми закона о привредном си-
стему, и то: 

1) Уредба о измени Уредбе о спољнотрговинском 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/61); 

2) Уредба о измени Уредбе о порезу на доходак 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61); * 

3) Уредба о изменама Уредбе о занатским рад-
њама и занатским предузећима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/61); 

4) Уредба о измени и допуни Уредбе о оснивању 
предузећа и радњи („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/61); 

5) Уредба о измени и допуни Уредбе о престан-
ку предузећа и радњи („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/61); 

6) Уредба о изменама Уредбе о угоститељским 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 6/62); 

7) Уредба о изменама и допунама Уредбе о по-
резу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/62); 

8) Уредба о изменама и допунама Уредбе о тр-
говинској делатности и трговинским предузећима и 
радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/62). 

Савезна народна скупштина 
СНС(А)13 

| 14. марта 1962. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Потпредседник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Борко Темелковски, с. р. Др Младен Ивековић, с. р. 

146. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона е 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југос лави је и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног дећа од 13. марта 1962. године и на седници 
Већа произвођача од 13. марта 1962. године, доне-
ла је 

О Д Л У К У 
О УСТУПАЊУ ОПШТИНАМА ДЕЛА НАПЛАЋЕ-
НОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРИРОДНОГ ВИНА И 

РАКИЈЕ 

1. Уступа се општинама 50л/о од пореза на про-
мет природног вина и природне ракије наплаћеног 
од произвођача на њиховом подручју. 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о уступању општинским народним 
одборима 20% од наплаћеног пореза на промет при-
родног вина и ракије („Службени лист ФНРЈ", бр. 
15/60). 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
т и у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1962. године. 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 4 
14. марта 1962. године 

Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Потпредседник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Борко Темелковски, с. р. Др Младен Ивековић, с. р. 

147. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 13. марта 1962. године и на седници 
Бећа произвођача од 13. марта 1962. године, доне-
ла је 

О Д Л У К У 
О ОДОБРЕЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТЕГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА 1960. ГОДИНУ 

1. Одобрава се завршни рачун Општег инвести-
ционог фонда за 1960 годину, и то: 

а) са стањем извршења укупног прилива и 
утрошка средстава фонда за ту годину са: 

1) укупним приходима — 283,4 милијарде дин. 
2) укупним расходима — 334,1 „ „ 
3) вишком утрошених 

средстава из прилива 
из 1960. године — — 50,7 милијарди дин. 

б) са стањем биланса фонда на дан 31. децем-
бра I960, године са: 

1) укупним средствима — 916,3 милијарди дин; 
2) пласманом средстава 

фонда — — — — 1.108,4 „ » 
3) укупним вишком у-

трошених средстава — 192,1 милијарде дин. 
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2. За покриће вишка утрошених средстава из 
прилива из 1960. године односно негативног салда у 
Општем инвестиционом фонду за ту годину од 50,7 
милијарди динара употребиће се средства која су 
на основу члана 2. тачка 2. Закона о завршном ра-
чуну о извршењу Савезног буџета за 1960. годину 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 44/61) из вишка оства-
рених прихода над извршеним расходима савезног 
буџета за ту годину распоређена за ту сврху. 

3. Коначно покриће остатка вишка утрошених 
средстава од 141,4 милијарде динара регулисаће на 
основу савезног друштвеног плана за 1963. годину 
Савезна народна' скупштина, пошто се претходно 
тај вишак умањи за износ употребљених средстава 
за његово покриће у смислу Одлуке о употреби 
средстава амортизација из ранијих година која се 
по важећим прописима нису могла користити („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 9/61). 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 
СНС(А)5 

14. марта 1962. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

иотпредседник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Борко Темелковски, с. р. Др Младен Ивековић, с. р. 

148. 

На основу члана 79. став 1. тачка 7. Уставног 
закона и члана 196. Закона о буџетима и финан-
сирању самосталних установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61 и 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЈУГОСЛОВЕНСКО*! ЗАВОДУ ЗА СТАНДАРДИ-

ЗАЦИЈУ 

Члан 1. 
Југословенски завод за стандардизацију (у да-

љем тексту: Завод), основан Законом о југословен-
сним стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), је самостална установа. 

Седиште Завода је у Београду. 

Члан 2. 
Задатак је Завода да доноси југословенско стан-

дарде и прописе о квалитету производа, као и да 
ради на унапређивању југословенске стандардиза-
ције. 

Члан 3. 
Завод има својство правног лица. 

Члан 4. 
Органи управљања Завода јесу савет, управни 

одбор и директор. 

Члан 5. 
Поред послова из члана 51. Закона, о југословен-

ским стандардима, савет врши и следеће послове: 
1) доноси правила Завода; 
2) утврђује план и програм рада Завода и даје 

опште смернице за тај рад; 
3) утврђује тарифу за услуге које пружа Завод; 
4) даје сагласност на финансијски план, завр-

шни рачун и правилник о расподели чистог прихода; 

Број 12 — Страна 2 

5) претреса извештаје о раду Завода; 
6) поставља и разрешава руководеће службени-

ке за које је то правилима одређено. 

Члан С. 
Савет Завода сачињавају: по један представник 

савезних привредних комора и савеза привредних 
комора, савета привредних грана, Заједнице Југо-
словенских железница, Заједнице Југословенских 
пошта, телеграфа и телефона, као и одређени број 
чланова које именује Савезно извршно веће из ре-
дова органа државне управе, Југословенско народне 
армије, научних установа, других организација и 
јавних радника. 

Савезно извршно веће одређује савете привред-
них грана који дају представнике за чланове савета. 

Директор Завода је по свом положају члан са-
вета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може боти председник савета. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор управља непосредно пословима 

Завода у складу са важећим прописима, правилима 
Завода и општим смерницама савета и врши наро-
чито ове послове: 

' 1) утврђује предлоге правила, плана и програма 
рада и тарифе за услуге; 

2) у сагласности са саветом, доноси финансијски 
план, утврђује завршни рачун и доноси правилник 
о расподели чистог прихода; 

3) доноси правилник о радним односима и пра-
вилник о расподели личних доходака; 

4) на предлог директора, поставља и разрешава 
службенике и раднике Завода и решава о пр pi го-
ворима против аката о радним односима које до-
носи директор. 

Члан 9. 
Управни одбор има највише 9 чланова. 
Чланове управног одбора бира радни колектив 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две го-

дине. 
Директор Завода је по свом положају члан у-

правног одбора. 
Председника управног одбора бира управни од-

бор из реда својих чланова. 
Директор не може бити председник управног 

одбора. 

Члан 10. 
Савет и управни одбор доносе своје закључке 

на седницама, већином гласова чланова савета од-
носно чланова управног одбора. 

Члан 11. 
Директор руководи непосредно радом Завода на 

основу важећих прописа, правила Завода и закљу-
чака савета и управног одбора, и организује овај 
рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
службеника и радника Завода за која је овлашћен, 
издаје решења о постављењу и отказу службени-
цима и радницима које поставља савет односно у-
правни одбор и дисциплински је старешина слу-
жбеника и радника Завода. 

Директор представља и заступа Завод. 
Директор помаже председницима савета и у-

правног одбора у припремању седница савета и 
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управног одбора и спроводи закључке савета и у-
правног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави од 
извршења закључке савета и управног одбора, ако 
сматра да су у супротности са законом, другим про-
писима и правилима Завода и да их, заједно са сво-
јим решењем, достави на решавање надлежном са-
везном органу управе у чији општи делокруг спадају 
питања која се решавају закључком. 

Ако овај орган не донесе решење у року од 30 
дана од дана пријема закључка, закључак савета 
односно закључак управног одбора остаје на снази. 

Директора поставља Савезно извршно веће. . 

Члан 12. 
Завод има своја правила. 
Правила садрже нарочито ближе одредбе о ор-

ганизацији и раду Завода, о правима и дужностима 
органа управљања и о њиховим међусобним одно-
сима, о начину избора чланова управног одбора и 
Чланова савета које бира радни колектив и о на-
чину њиховог опозива, као и одредбе о финанси-
рању и финансијском пословању Завода. 

Чла/н 13. 
Завод се финансира по прописима о финансии 

|>ању самосталних установа. 

Члан 14. 
Завод остварује своје приходе накнадама за 

услуге које врши у оквиру свог делокруга и из дру-
гих извора. 

Члан 15. 
Завод не обрачунава и не плаћа камату на по-

словни фонд, допринос из дохотка и допринос дру-
штвеним инвестиционим фондовима. 

Члан 16. 
До образовања управног одбора по члану 9. ове 

Уредбе, послове управног одбора из члана 8. ове 
уредбе врши савет Завода. 

Члан 17. 
Док се буде налазио у згради Савезног извр-

шног већа, Завод може користити заједничке слу-
жбе које су у тој згради организоване. 

Члан 18. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају ла 

^аже Уредба о организацији и раду Савезне ко-
мисије за ст аед ар д из аци ј у („Службени лист ФНРЈ", 
бр, 21/53) и члан 10. Уредбе о оснивању и укидању 
одређених савезних органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр 45/57, 6/58, 15/58 и 28/60). 

Члан 19. 
Организација и рад Завода саобразне се од-

редбама ове уредбе најдоцније до 31. децембра 1962 
године. 

Члан 20. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

ЈТ „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 48 
в. марта 1962. године 

београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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На основу члана 79. став 1. тачка 7. Уставног 
закона и члана 195. Закона о буџетима и финанси-
рању самосталних установа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/5*9, 23/61 и 52/61), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О НОВИНСКОЈ АГЕНЦИЈИ ТАНЈУГ 

Члан 1. 
Телеграфска агенција Нова Југославија — „Тан-

југ", основана Решењем о Телеграфској агенцији 
Нова Југославија — „Танјуг" као установи са само-
стална ! финансираном („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 25/54), наставља са радом1 као самостална уста-
нова под називом Новинска агенција Танјуг (у да-
љем тексту: Танјуг). 

Седиште Танјуга је у Београду. 

Члан 2. 
Танјуг има за задатак да даје штампи, радију и 

телевизији информације и друге информативне ма-
теријале, да обавештава инострану јавност о збива-
њима и појавама у земл>и и иностранству, да сара-
ђује са одговарајућим иностраним установама и ор-
ганизацијама, као и да пружа државним органима, 
установама и организацијама услуге из свог дело-
круга. 

Члан 3. 
Танјуг има својство правног лица. 

Члан 4. 
Органи управљања Танјуга јесу: савет, управни 

одбор и директор. 

Члан 5. 
Савет Танјуга врши следеће послове: 
1) претреса извештаје управног одбора и да је 

опште смернице за рад Танјуга; 
2) на предлог управног одбора, доноси правила 

Танјуга и утврђује план и програм рада; 
3) даје сагласност на финансијски план, завр-

шни рачун, висину накнаде за услуге и правилник 
о расподели чистог прихода; 

4) поставља и разрешава руководеће службени-
ке за које је то правилима одређено. 

Савет врши и сва права и дужности које у но-
винским предузећима врши издавачки савет. 

Члан 6. 
Савет има 15 чланова. 
Три члана савета именује Савезно извршно веће 

из реда јавних радника, по три члана делегирају Са-
вет за новинску и издавачку делатност и Удружење 
радио-станица ФНРЈ, а пет чланова бира радни 
колектив из своје средине. 

Директор Танјуга је по свом положају члан са-
вета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може бити председник савета. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор управља непосредно пословима 

Танјуга у складу са важећим прописима, правилима 
Танјуга и општим смерницама савета, и врши на-
рочито ове послове: 

1) утврђује предлоге правила Танјуга и плана и 
програма рада; 
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2) у сагласности са саветом, доноси финансиј-
ски план, утврђује завршни рачун, одређује виси-
ну накнаде за услуге и доноси правилник о распо-
дели чистог прихода; 

3) доноси прави п т т о радним односима и пра-
вилник о расподели личних доходака; 

4) на предлог директора поставља и разрешава 
службенике и раднике и решава о приговорима 
против ахата о радним односима које доноси ди-
ректор; 

5) врши и друге послове одређене правилима. 

Члан 9. 
Управни одбор има највише 11 чланова. 
Чланове управног одбора радни колектив биса 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две го-

дине. 
Директор Танјуга је по свом положају члан 

управног одбора. 
Председника управног одбора бира управни од-

бор из реда својих чланова. 
Директор не може бити председник управног 

одбора. 

Члан 10. 
Савет и управни одбор доносе еро је закључке 

на седницама, већином гласова чланова савета од-
носно управног одбора. 

Члан 11. 
Директор руководи непосредно радом Танјуга на 

основу важећих прописа, правила Танјуга и закљу-
чака савета и управног одбора, и организује тај рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
службеника и радника Танјуга за која је овлашћен, 
издаје решења о постављењу и отказу службени-
цима и радницима које поставља савет односно 
управни одбор и дисциплински је старешина слу-
жбеника и радника Танјуга. 

Директор представља и заступа Танјуг. , 
Директор помаже председницима савета и 

управног одбора у припремању седница савета и 
управног одбора и спроводи закључке савета и у-
правног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави од 
извршења закључке савета и управног одбора, ако 
сматра да су у супротности са законом, другим про-
писима и правилима Танјуга, и да их, заједно са 
својим решењем, достави на решавање органу који 
врши надзор над законитошћу рада Танјуга. 

Ако орган који врши надзор над законитошћу 
рада Танјуга не донесе решење у року од 30 дана 
од дана пријема закључка, закључак савета одно-
сно закључак управног одбора остаје на снази. 

Директора поставља Савезно извршно веће на 
предлог савета. 

Члан 12. 
Танјуг има своја правила. 
Правила садрже нарочито ближе одредбе о по-

словима Танјуга, о његовој унутрашњој организа-
цији и раду, о правима и дужностима органа управ-
љања и о њиховим међусобним односима, о начину 
избора чланова управног одбора и чланова савета 
које бира радни колектив и о начину њиховог опо-
зива, као и одредбе о финансирању и финансијском 
пословању Танјуга. 

Члан 13. 
Танјуг послује по прописима о финансијском 

пословању новинских предузећа, ако одредбама ове 
уредбе није друкчије одређено. 

Члан 14. 
Танјуг остварује своје приходе накнадама за 

услуге које врши у оквиру свог делокруга и из 
других извора. 
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Висина накнаде за услуге утврђује се тарифом 
или уговором закљученим између Танјуга и кори-
сника услуга. 

Члан 15. 
Изузетно, у 1962. години Танјуг не обрачунава 

и не плаћа камату на пословни фонд, допринос из 
дохотка, допринос на ванредне приходе и допринос 
друштвеним инвестиционим фондовима. 

Члан 16. 
Надзор над законитошћу рада Танјуга врши. 

Секретаријат Савезног извршног већа за инфорт' 
нације. 

Члан 17. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе одредбе Решења о Телеграфској агенцији 
Нова Југославија — „Танјуг" као установи са само-
сталним финансирањем које су у супротности са 
одредбама ове уредбе. 

Члан 18. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно лзвршно веће 
Р. п. бр. 45 

б. марта 1962 године 
Београд „ 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

150. 

На основу члана 79. став 1. тачка 7. Уставног 
закона и члана 196. Закона о буџетима и финанси-
рању самосталних установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61 и 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ФИЛМСКИМ НОВОСТИМА 

Члан 1. 
Филмске новости, основане Решењем о оснива-

њу „Филмских новости" као установе са самостал-
ним финансир ањем („Службени лист ФНРЈ", бр. 
7/55), настављају са радом као самостална установа 
под истим називом. 

Седиште Филмских новости је у Београду. 
Члан 2. 

Филмске новости имају за задатак да путем 
филмских новина и других филмских материјала 
обавештава ју јавност у земљи и иностранству о до-
гађајима из свих области друштвеног живота, да 
пружају услуге државним органима, установама и 
организацијама у оквиру свог делокруга, да сни-
мају, прикупљају и архивирају информативне фил-
мове и други информативни филмов ани материјал 
о развоју земље и да сарађују са одговарајућим 
иностраним установама и организацијама. 

Члан 3. 
' Филмске новости имају својство правног лица. 

Члан 4. 
Органи управљања Филмских новости јесу: са-

вет, управни одбор и директор. 
Члан 5. 

Савет Филмских новости врши следеће послове: 
1) претреса извештаје управног одбора и даје 

опште смернице за рад Филмских новости; 
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2) на предлог управног одбора, доноси правила 
Филмских новости и утврђује пла« и програм рада; 

• Задаје сагласност на финансијски план, завр-
шни рачун, висину накнаде за услуге и правилник 
о расподели чистог прихода; 

4) поставља и разрешава руководеће службени-
ке за које је то правилима одређено. 

Савет врши и сва права и дужности које у но-
винским предузећима врши издавачки савет. 

Члан 6. 
Савет има девет чланова. 
Четири члана савета именује Савезно извршно 

веће из реда јавних радника, једног члана делегира 
Удружена филмске индустрије, а три члана бира 
радни колектив из своје средине. 

Директор Филмских новости је по свом поло-
жа ју члан савета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може бити председник савета. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор управља непосредно пословима 

Филмских новости у складу са важећим прописима, 
правилима Филмских новости и општим смерни-
цама савета, и врши нарочито ове послове: 

1) утврђује предлоге правила Филмских ново-
сти и плана и програма рада; 

2) у сагласности са саветом, доноси финансиј-
ски план, утврђује завршни- рачун, одређује висину 
накнаде за услуге и доноси правилник о расподели 
чистог прихода; 

3) доноси правилник о радним односима и пра-
вилник о расподели личних доходака; 

4) на предлог директора поставља и разрешава 
службенике и раднике, и решава о пр прозорима про-
тив аката о радним односима које доноси директор; 

5) врши и друге послове одређене правилима. 

Члан 9. 
Управни одбор има највише девет чланова. 
Чланове управног одбора радни колектив бира 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две го-

дине. 
Директор Филмских новости је по своме поло-

жај:" члан управног одбора. 
Председника управног одбора бира управни од-

бор из реда својих чланова. 
Директор не може бити председник управног 

одбора. 

Члан 10. 
Савет и упразни одбор доносе своје закључке 

на седницама, већином гласова чланова савета од-
носно чланова управног одбора. 

Члан 11, 
Директор непосредно руководи радом Филмских 

новости на основу важећих прописа, правила филм-
ских новости и закључака савета и управног одбо-
ра, и организује тај рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
службеника и радника Филмских новости за која је 
овлашћен, издаје решења о постављењу и отказу 
службеницима и радницима које поставља савет 
односно- управни одбор и дисциплински је старе-
шина службеника и радника Филмских новости. 

Директор представл>а и заступа Филмске но-
вости. . 

Директор помаже председницима савета и ус-
правног одбора у припремању седница савета и 
управног одбора, и спроводи закључке савета и 
управног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави од 
извршења закључке савета и управног одбора, ако 
сматра да су у супротности са законом, другим про-
писима и правилима Филмских новости и да их, 
заједно са својим решењем, достави на решавање 
органу који врши надзор над законитошћу рада 
Филмских новости. 

Ако орган који врши надзор над законитошћу 
рада Филмских новости не донесе решење у року 
од 30 дана од дана пријема закључка, закључак 
савета односно закључак управног одбора остаје на 
снази. 

Директора поставља Савезно извршио веће, нз 
предлог савета. 

Члан 12. 
Филмске новости имају своја правила. 
Правила садрже нарочито ближе одредбе о по-

словима Филмских новости, о њиховој унутрашњој 
организацији и раду, о правима и дужностима ор-
гана управљања и о њиховим међусобним односима* 
о начину избора чланова управног одбора и чланова 
савета које бира радни к о л е к е в и о начину њи-
ховог опозива, као и одредбе о финансирању и ф и -
нансијском пословању Филмских новости. 

Члан 33. 
Филмске новости послују по прописима о ф и -

нансијском пословању новинских предузећа, ако 
одредбама ове уредбе није друкчије одређено. 

Члан 14. 
Филмске новости остварују своје приходе про-

дајом или прометом филмских новина и других ин-
форматичких филмова и филмов оних материјала, 
од накнада за услуге које врше у оквиру свог де-
локруга и из других извора. 

Висина цене и накнаде за услуге утврђује се 
тарифом или уговором закљученим између Филм-
ских новости и корисника услуга односно нару-
чиоца. 

Наручилац може одредити висину продајне де-
ве. Ако тако одређена продајна цена буде мања 
од цене коштања, наручилац је дужан да Филм-
ским новостима накнади разлику. 

Члан 15. 
Изузетно, у 1962. години Филмске новости не 

обрачунавају и не плаћају камату на пословни 
фонд, допринос из дохотка, допринос на ванредне 
приходе и допринос друштвеним инвестиционим 
фондовима. 

Члан 16. 
Надзор над законитошћу рада Филмских ново-

сти врши Секретаријат Савезног извршног већа за 
информации е, 

Члан 17. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе одредбе Решења о оснивању „Филмских но-
вости" као установе са самосталном финансирање« 
које су у супротности са одредбама ове уредбе. 

Члан 18* 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 48 
в. марта 1962. године 

београд 
Председник Републику 
Јосип Броз Тито, е. p. 
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На основу члана 79. став 1. тачка 7. Уставно* 
закона и члана 195. Закона о буџетима и финанси-
рању самосталних установа („Службени лис* 
ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61 и 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЈУГОСЛОВЕНСКО!** РЕГИСТРУ БРОДОВА 

Члан 1. 
Југословенски регистар бродова, основан Уред-

бом о оснивању Југословенског регистра бродова 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/49, 26/51 и 16/55) 
жао завод за класификацију бродова, наставља са 
радом као самостална установа под истим називом. 

Седиште Југо словенског регистра бродова је у 
Сплиту. 

Члан 2. 
Југословенски регистар бродова (у даљем тек-

сту: Југорегистар) има за задатак да одређује класу 
и надвоје југословенским бродовима и другим плов-
ним објектима и да испитује и израчунава њихову 
стабилност, као и да на југословенским бродовима 
и другим пловним објектима прегледа уређаје за 
укрцавање и искрцавање терета. 

Поред задатака из става 1. овог члана, Југоре-
гистар може нарочито да врши ове послове: 

1) да одређује класу и надвође иностраним бро-
довима и другим пловним објектима и да испитује 
х израчунава њихову стабилност; 

2) да даје сагласност на основне пројекте стро-
јева и других уређаја намењених бродовима и ста-
билним погонима и да врши технички надзор над 
њиховом изградњом; 

3) да прегледа котлове и судове под притиском, 
као и уређаје за укрцавање и искрцавање дерета; 

4) да испитује и утврђује чврстину и квалитет 
материјала. 

Члан 3. 
Југорегистар има својство правног лица. 

Члан 4. 
Органи управљања Југорегистра јесу савет, у-

правни одбор и директор. 

Члан 5. 
Савет Југорегистра врши нарочито ове послове: 
1) доноси правила Југорегистра и техничка пра-

вила; 
2) утврђује план и програм рада и даје опште 

смернице за рад; 
3) утврђује тарифу за услуге које пружа Југо-

регистар; 
4) даје сагласност на финансијски план, завр-

шни рачун и правилник о расподели чистог при-
хода; 

б) претреса извештаје о раду Југорегистра; 
6) одлучује о закључивању пословних уговора 

са иностранством; 
7) поставља и разрешава руководеће службе-

нике за које је то правилима одређено. 
На тарифу за услуге Југорегистра даје сагла-

сност Секретаријат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе. 

Члан 6. 
Савет Југорегистра има 15 чланова. 
У савет делегирају по једног члана: Савет гране 

еа речни саобраћај Савезне саобраћајне коморе, 
Савет гране за машиноградњу, Савет гране за елек-
тр ©индустрију и Савет гране црне мета дур ги је Са-
везне индустријске коморе, по два члана делегира-
ју: Савет гране Југословенског поморског бродарства 

Савезне саобраћајне коморе, Савет гране за бродо-
градњу Савезне индустријске коморе и Југословен-
ска заједница осигурања, а четири члана бира рад-
ни колектив из своје средине. 

Директор Југорегистра је по свом положају 
вдан савета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може бити председник савета. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор управља непосредно пословима 

Југорегистра у складу са важећим прописима, пра-
вилима Југорегистра и општом смерницама савета 
и врши нарочито ове послове: 

1) утврђује предлоге правила, плана и програма 
рада и тарифе за услуге; 

2) у сагласности са саветом, доноси финансијски 
план, утврђује завршни рачун и доноси правилник 
о расподели чистог прихода; 

3) доноси правилник о радним односима и пра-
вилник о расподели личних доходака; 

4) на предлог директора, поставља и разрешава 
службенике и раднике Југорегистра и решава о 
приговорима против аката о радним односима које 
доноси директор. 

Члан 9. 
Управни одбор има највише 7 чланова. 
Чланове управног одбора бира радни колектив 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две го-

дине. 
Директор Југорегистра је по свом положају члан 

управног одбора. 
Председника управног одбора бира управни од-

бор из реда својих чланова. 
Директор не може бити председник управног 

одбора. 
Члан 10. 

Савет и управни одбор доносе своје закључке 
на седницама, већином гласова чланова савета од-
носно чланова управног одбора. 

Члан 11. 
Директор непосредно руководи радом Југореги-

стра на основу важећих прописа, правила Југореги-
стра и закључака савета и управног одбора, и орга-
низује овај рад 

Директор доноси решења о радним односима 
Службеника и радника за која је овлашћен, издаје 
решења о постављењу и отказу службеницима и 
радницима које поставља савет односно управни 
одбор и дисциплински је старешина службеника и 
радника Јуторегистра. 

Директор представља и заступа Југорѕгистар. 
Директор помаже председницима савета и у-

цравног одбора у припремању седница савета и 
управног одбора, и спроводи закључке савета и 
управног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави од 
извршења закључке савета и управног одбора, ако 
сматра да су у супротности са законом, другим про-
писима и правилима Југорегистра и да их, заједно 
са својим решењем, достави на решавање надле-
жном савезном органу управе у чији општи дело-
круг спадају питања која се решавају закључком. 

Ако овај орган не донесе решење у року од 
30 дана од дана пријема закључка, закључак са-
вета односно закључак управног одбора остаје на 
снази. 

Директора поставља Савезно извршно веће на 
предлог савета. 
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Члан 12. 
Југорегистар има своја правила. 
Правила садрже нарочито ближе одредбе о ор-

ганизацији и раду Југорегистра, о правима и дужно-
стима органа управљања' и о њиховим међусобним 
односима, о начину избора чланова управног одбора 
и чланова савета које бира радни колектив и о на-
чину њиховог опозива, као и одредбе о финансира-
њу и финансијском пословању Југорегистра. 

Члан 13. 
Југорегистар доноси техничка правила којима 

се утврђују технички услови за изградњу и класи-
фикацију бродова и других пловних објеката и за 
одређивање надвођа, као и за вршење осталих по-
слова предвиђених правилима Јуторегистра, ако 
технички услови за вршење ових послова нису у-
тврђени прописима. 

Члан 14. 
О извршеним техничким и стручним пословима 

Ју гор еги стар издаје одговарајуће исправе. 

Члан 15. 
Југорегистар се финансира и послује по пропи-

сима о финансирању и финансијском пословању 
привредних организација, ако одредбама ове уредбе 
није друкчије одређено. 

Члан 16. 
Југорегистар остварује своје приходе из накнада 

за услуге које врши у оквиру овог делокруга и из 
других извора. 

Члан 17. 
Југорегистар не обрачунава и не плаћа камату 

ва пословни фонд, допринос из дохотка и допринос 
друштвеним инвестиционим фондовима. 

Члан 18. 
На зградама, опреми, инвентару и другој имо-

вини коју је користио досадашњи Југословенски 
регистар бродова право коришћења стиче Јутореги-
стар. 

Југорегистар преузима све обавезе које је за-
кључио досадашњи Југословенски регистар бродова. 

Југорегистар преузима и све службенике и рад-
нике досадашњег Југословенска регистра бродова. 

Члан 19. 
До образовања савета и управног одбора Југо-

регистра по чл. 6. и 9. ове уредбе, послове савета 
и управног одбора из чл. 5. и 8. ове уредбе врши 
савет чије чланове именује Савезно извршно веће. 

Члан 20. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе одредбе Уредбе о оснивању Југословенско^ 
регистра бродова које су у супротности са одред-
бама ове уредбе. 

Члан 21. 
Организација и рад Југорегистра саобразиће се 

одредбама ове уредбе најдоцније до 31. децембра 
1962. године. 

Члан 22. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

„Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 48 

в. марта 1962. године 
београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

152. 
На основу члана 13. став Г. Закона о организа-

цији научног рада („Службени лист ФНРЈ", бр. 
34/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ИНСТИ-

ТУТУ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
Члан 1. 

У Уредби о Институту друштвених наука („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 39/57) у члану 4. став 2, на 
крају тачке 4. тачка се замењује тачком и зарезом 
и после тога додаде се нова тачка 5, која гласи: 

„5) одељење за филозофију." 
Члан 2. 

Члан 9. мења се и гласи: 
„Институтом управљају савет, управа и дирек-

тор." 
Члан 3. 

После члана 10. додаје се нови члан 10а, који 
гласи: 

„Управу сачињавају директор и чланови које 
бира радни колектив Института из своје средине. 

Број чланова управе и начин њиховог избора 
утврђују се правилима Института.4* 

Члан 4. 
Члан 15. мења се и гласи: 
„Институт се финансира по прописима о финан-

сирању самосталних установа.* 
Члан 5. 

Члан 16. мења се и гласи: 
„Средства за извршавање задатака Института 

обезбеђују се из прихода од сопствене делатности 
Института и из других извора." 

Члан 6. 
Члан 17. брише се. 

Члан 7. 
Члан 18. мења се и гласи: 
„Институт има фонд за научна истраживања, 

резервни фонд, инвестициони физнд и фонд за на-
грађиван^. 

Правилима Института може се утврдити да Ин-
ститут има и фонд заједничке потрошње." 

Члан 8. 
Организација и рад Института саобразиће се 

одредбама ове уредбе најдоцније до 31. децембра 
1962. године. 

Члан 9. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 49 
б. марта 1962. године 

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

153. 
На основу члана 5. Уредбе о контроли квали-

тета пољопривредних производа намењених извозу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55, 29/57 и 20/60), у 
сагласности са Комитетом за спољну трговину, са-
везни Државни секретаријат за послове робног про-
мета прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА ОД 

МЕСА НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 
I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Контрола квалитета производа од меса намење-

них извозу врши се да би се утврдило да ли они 
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по квалитету, одрживости, начину паковања, озна-
чавања и транспортовања одговарају условима 
одређеним Прописима о квалитету производа од ме-
са намењених извозу, који су саставни део Решења 
о прописима о квалитету производа од меса наме-
њених извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 34/61). 

Члан 2. 
По одредбама овог правилника врши се контрола 

квалитета следећих производа од меса: 
1) конзерви од меса: 
а) полутрајних конзерви од меса: шунке, плећке, 

пулман-шунке, пикник-шунке (скинке), пресоване 
шунке (pressed ham, chopped ham, pressed sandwich 
ham), кареа, хреновки, коктел-хреновки, говеђих је-
зика (ох tongues, lunch tongues), свињских језика 
(pork tongues, lunch tongues) и крупно млевених је-
зика (chopped tongues); 

б) трајних конзерви од меса: крупније уситњене 
©аламурене говедине (corned beef), крупно и ситно 
млевене саламурене говедине (corned beef meat), 
крупније уситњене саламурене свињетине (corned 
pork), ситно млевене саламурене говедине, свињетине 
или овчетине (luncheon meat), помешане ситније и 
крупније млевене саламурене свињетине (chopped 
pork), врло ситно млевене саламу рене говедине 
(minced beef), врло ситно млевене са лам уре не сви-
њетине (minced pork), говеђег гулаша, свињског гу-
лаша, говеђег меса у сопственом соку и телећег меса 
у желеу (jellied veal); 

2) кобасица: 
а) салама: саламе зимске, са ламине, туристичке 

саламе и миланске саламе; 
б) мортаделе; 
3) производа од саламуреног меса: 
а) шунке, плећке и кареа; 
б) суве вратине; 
в) бекона. 

Члан 3. 
Контрола квалитета производа од меса, у смислу 

одредаба овог правилника, врши се у складиштима 
и на местима утовара. 

II. Начин вршења контроле 
Члан 4. 

Контролор утврђује квалитет и одрживост про-
извода од меса на основу прибављеног налаза и 
мишлуења Института за техно логи ју меса ФНРЈ у 
Београду (у даљем тексту: Институт). 

Квалитет бекона контролор, по правилу, утвр-
ђује без налаза и мишљења Института, а на начин 
предвиђен у члану 16. овог правилника. 

Контролор одлучује да ли ће ради утврђивања 
квалитета бекона прибавити налаз и мишљење 
Института или ће квалитет утврдити ва начин пред-
виђа : у члану 16. овог -правилинка. 

Члан 5. 
Институт испитује квалитет производа од меса 

анализом узорака тих производа. 
Ради вршења анализе, контролор је дужан до-

ставити Институту потребне узорке. 
Члан 6. 

Контролор узима узорке производа од меса на 
основу писмене пријаве козу му подноси извозник. 

Пријава треба да садржи: врсту производа од 
меса од којих ће се узети узорци, количину тих 
производа изражену у комадима и у килограмима, 
датум њихове производње и земљу у коју ће се ти 
производи извести, као и време узимања узорака. 

Ову пријаву извозник је дужан поднети на ј -
доцније на 24 часа пре времена одређеног за узи-
мање узорака. 

Члан 7. 
Пре него што приступи узимању узорака кон-

тролор проверава да ли подаци које је извозник 

навео у пријави одговарају производима од к : јих 
треба узети узорке. 

Приликом узимања узорака контролор има пра-
во да тражи од извозника да му покаже резултате 
бактеррЈолошког односно хемијског испитивања са-
ламуре у којој су односни производи саламурени. 

Члан 8. 
Узорке одабира контролор. 
Контролор узима узорке производа од меса од 

сваке дневне производње исте врсте производа 
(производна партија). Узорци производа од меса 
морају бити у целим (неначетом) конзервама одно-
сно у комадима. 

Узорци конзерви од меса узимају се само од 
оних производних партија које су произведено нај-
доцније на 7 дана пре узимања узорака. 

Узорци конзерви од меса, кобасица и производа 
од саламуреног меса узимају се у количини одређе-
ној од Савезног тржишног инспектората. 

Узорак бекона је цела полутка или део полутке. 
Члан 9. 

Контролор узима узорке у присуству извозника 
односно представника привредне организације код 
које се роба налази. 

О узимању узорака контролор сачињава за-
писник, који затим чува у својој евиденцији. 

Члан 10. 
Узорци се отпремају Институту запечаћени или 

пломбирани од стране контролора. 
На узорак конзерви од меса печат се утискује 

на лим конзерве и на етикету. 
На узорак кобасица или сувих вратина пломба 

се ставља на крају канапа којим је односни про-
извод увезан. 

На узорак бекона печат се утискује на кожу 
производа. 

На узорак шунки, плећки или кареа упакован 
у омотач, печат се утискује на тај омотач. 

Члан 11. 
Уз узорке контролор доставља Институту сле-

деће податке: 
1) назив произвођача; 
2) датум производње; 
3) број производне партије; 
4) ^количину производне партије у комадима * 

ки ло грамима; 
5) податке за етикете; 
6) име земље у коју се производ извози; 
7) приближан датум утовара; 
8) породично и рођено име контролора који јт 

узорке послао. 
Члан 12. 

Институт испитује квалитет и одрживост про-
извода у року од 24 часа од часа пријема узорка. 

После испитивања Институт одмах доставља 
контролору налаз и мишљење да ли односни про-
изводи од меса одговарају прописаном квалитету 
и да ли су у погледу одрживости способни за извоз. 

Мишљење Института да узорци не одговарају 
прописаном квалитету мора бити образложено. 

Налаз и мишљење Института за полутрајне 
конзерве важе два месеца од дана издавања, а за 
трајне конзерве — шест месеци. 

Члан 13. 
Ако према налазу и мишљењу Института испи-

тани узорци не одговарају прописаном квалитету 
и у погледу одрживости нису способни за извоз, 
контролор доноси решење да се забрањује извоз 
односних производа од меса. 

Члан 14. 
Ако према налазу и мишљењу Института испи-

тани узорци одговарају прописаном квалитету и ако 
су у погледу одрживости способни за извоз, кон-
тролор о томе обавештава извозника. 
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•На основу овог обавештења извозник подноси 
контролору захтев за издавање уверења о извозном 
квалитету (цертификат). Захтев се подноси најдоц-
није на 24 часа пре утовара производа од меса. 
Захтев мора садржати: место и време утовара, врсту 
производа од меса, количину по производним парти-
јама изражену у комадима и килограмима, врсту 
транспортног средства и земљу у коју ће се односни 
производи извести. 

Члан 15. 
На основу примљеног захтева из члана 14. овог 

правилника контролор непосредно пре утовара про-
извода од меса прегледа да ли цела пошиљка тих 
производа у погледу квалитета и одрживости одго-
вара налазу и мишљењу Института. 

Контролор ово врши на тај начин што узима од 
сваке производне партије најмање по један про-
извод од меса и врши органолептички преглед тог 
производа, упоређујући при том свој налаз са нала-
зом Института. 

Ако постоји сумња у погледу извозног квали-
тета целе пошиљке, контролор може од сваке про-
изводне партије узети и већи број производа од ме-
са, е тим што тај број не може бити већи од броја 
производа од меса који су као узорци послати Ин-
ституту ради анализе. 

Ако контролор у току овог прегледа утврди да 
производи од меса поједине производне партије не 
одговарају извозном квалитету, донеће решење да 
се забрањује извоз односних производа. 

Члан 16. 
Ако се квалитет бекона не испитује на основу 

налаза и мишљења Института, контролор утврђује 
квалитет бекона на тај начин што непосредно пре 
паковања прегледа, по правилу, све полутке бекона 
припремљене за извоз. 

Ако приликом овог прегледа контролор утврди 
да поједине полутке бекона не одговарају извозном 
квалитету, утискује на кожу полутке штамбиљ ко-
ји садржи речи: „Није за извоз" и доноси решење 
да се забрањује извоз односних полутки бекона. 

Штамбиљ из става 2. овог члана мора имати 
облик џрав оу раоника димензија 12 X 6 цм, а у гор-
њем десном углу налази се број контролора. 

Члан 17. 
По завршеном прегледу из чл. 15. и 16. овог пра-

вилника контролор испитује да ли амбалажа,4 начин 
паковања, означавање и начин транспортовања 
производа од меса одговарају условима одређеним 
прописима о квалитету производа од меса намење-
них извезу. 

Приликом овог испитивања контролор је дужан 
обратити пажњу нарочито на исправност транспорт-
ног средства, на његове расхладне уређаје и на 
остале услове прописане Правилником о начину 
ветеринарско контроле при превозу стоке и меса и 
о начину утовара, истовара и претовара стоке и 
меса („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56 и 44/56). 

Члан 18. 
Ако контролор утврди да производи од меса у 

свему одговарају прописаном квалитету и условима 
одређеним Правилником о начину ветеринарско 
контроле при превозу стоке и меса и о начину уто-
вара, истовара и претовара стоке и меса, издаће по 
завршеном утовару и пломбиран^ транспортног 
средства уверење да односни производи од меса од-
говарају извозном квалитету (цертификат). 

Уверење о извозном квалитету (цертификат) 
важи 10 дана од дана издавања. 

Члан 19. 
Ако извозник не намерава одмах извести про-

изводе од меса који према налазу и мишљењу Ин-
ститута одговарају прописаном квалитету, него те 
производе транспорту је и складишти на друго место, 
контролор ће снабдети пошиљку тих производа ове-
реним преписима налаза и мишљења Института и 

потврде која садржи податке о врсти производа и 
количини у комадима и килограмима. 

Контролор надлежан за вршење контроле ква-
литета пољопривредних производа намењених из-
возу у месту у коме су ускладиштени производи 
наведени у ставу 1. овог члана, може вршити пре-
глед тих производа у смислу члана 15. овог пра-
вилника само амо је пошиљка односних производа 
снабдевена документима наведеним у ставу 1. овог 
члана. 

Члан 20. 
Ако извозник накнадно утовари производе од 

меса у транспортно средство у коме су већ утова-
рени производи од меса за које постоји .цертификат 
о квалитету, контролор надлежан за контролу тих 
накнадно утоварених производа издаје посебан 
цертификат о квалитету тих производа. 

Ш. Завршне одредбе 
Члан 21. 

Даном ступања на снагу овог правилника пре-
стаје да важи Правилник о начину вршења кон-
троле квалитета производа од меса намењених 
извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/58). 

Члан 22. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 144 

9. марта 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове робног пр ом ата, 

Марјан Брецељ, с. р. 

154. 
На основу чл. 33. и 35. став 1. тачка 5. Уредбе 

о спољнотрговинском пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр, 47/59, 52/59, 26/60 и 51/61), Комитет за 
спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ МОЋИ ИЗВОЗИТИ ПОЈЕ-
ДИНЕ ПРОИЗВОДЕ ИЗ СТРУКЕ СТОКА, СТОЧНИ 

ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАЂЕВИНЕ 
1. Поједине производе из струке стока, сточни 

производи и прерађевине може на одређена тржи-
шта извозити само привредна организација уписана 
у спољнотрговински регистар за извоз производа из. 

'струке стока, сточни производи и прерађевине (у 
даљем тексту: привредна организација), која за то 
буде одређена на основу претходно спроведеног по-
ступка прикупљања понуда од одређеног најмањег 
броја привредних организација (понуђача). 

2̂  Поступак прикупљања понуда за извоз про-
извода из струке стока, сточни производи и пр гра-
ђевине, од одређеног најмањег броја понуђача об-
јављује и спроводи Југословенска пољопривредна 
банка, која на основу спроведеног поступка одређује 
привредну организацију која ће извоз извршити. 

Југословенска пољопривредна банка донеће пра-
вила за спровођење поступка из става 1. ове тачке 
и одредиће услове које понуђач мора испунити да 
би дошао у обзир за извоз производа из струке сто-
ка, сточни производи и прерађевине. 

Као услове из става 2. ове тачке банка може, 
поред осталог, одредити да ће за вршење извоза 
доћи у обзир привредна организација која на осно-
ву извршених претходних и припремних радњи за 
закључење уговора о извозу понуди неповољни] е 
цене, начин и рокове испоруке и наплате, и у ф и -
нансирању извоза учествује већим сопственим ди-
нарским средствима, е тим да је и дре извоза у 
смислу ове наредбе на одговарајућем тржишту по-



Среда, 21. март 19(32. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

стизала успехе у извозу производа који су предмет 
прикупљања понуда и. ел. 

3. Производе из струке стока, сточни производи 
и прерађевине који долазе у обзир за извоз (тач-
ка 1), као и тржишта за извоз тих производа, одре-
ђује Југословенска пољопривредна банка, на пред-
лог стручне комисије коју ће банка за ту сврху 
именовати од представника Комитета за спољну тр-
говину, Савезне спољнотрговинске коморе. Савеза 
пољопривредно-шумарских комора и Савезне инду-
стријске коморе, е тим што ће председник те коми-
сије бити представник Југословенско пољопривред-
не банке. 

Најмањи број привредних организација које 
морају учествовати у подношењу понуда утврдиће 
Југословенска пољопривредна банка у објави о 
спровођењу извоза на начин и по поступку из тачке 
2. ове наредбе. 

4. Овлашћена банка примиће пријаву о закљу-
ченом послу извоза производа из струке стока, сто-
чни производи и прерађевине само од оне привред-
не организације која на пријави буде имала потвр-
ду Југословенско пољопривредне банке да је њена 
понуда прихваћена. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном лт:сту ФНРЈ". 

П. бр. 3021 
10. марта 1962. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

155, 

На основу члана 175. став 3. Закона о јавним 
слузк-еницпма („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 

8, 1/59, 52/59, 27/60. 53/60 и 52/61), члана 1. тачка 
7 и члана 2. став 1. тачка 4. Уредбе о одређивању 
савезних матичних управних органа за питања 
стручног оспособљавања кадрова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 29/59 и 8/60), у сагласности са Секрета-
ра]! атом Савезног извршног већа за општу управу, 
Сехпетаријат Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОЈ СПРЕ-

МИ СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА УПРАВЕ 
ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

Члан 1. 
У Правилнику о стручној спреми службеника 

у органима Управе цивилног ваздухопловства („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 47/60) члан 3. мења се и 
гласи: 

..Лице које прелази из привреде, Ваздухомов-
ног савеза Југославије или војног ваздухопловства 
на послове контроле летења у органе Управе ци-
вилног вез ду хоп лов ства, може се, уз претходно ми-
шљење конкзфсне комисије, примити у службу и 
поставити у звање: 

1) контролора летења ТП класе — ако има спре-
му и дозволу за летење професионалног пилота, или 
спортског пилота са најмање 500 часова летења, или 
водног (активног или резервног) пилота (навигатора) 
III класе односно одговарајућу војну дозволу истог 
ранга, или дозволу радиотелеграфиста-летача са 
најмање 1.000 часова летења; 

2.) контролора летења II класе — ако има спрему 
и дозволу за летење професионалног пилота I кла-
се, или професионалног пилота са најмање 500 ча-
сова летења, или војног (активног или резервног) 
пилота (навигатора) II класе односно одговарајућу 
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војну дозволу истог ранга, или дозволу навигатора-
лет? :а са најмање 1.000 часова летења; 

3) контролора летења I класе — ако има спрему 
и дозволу за летење саобраћај ног пилота, или про-
фесионалног пилота I класе са најмање 500 часова 
летења, или војног (активног или резервног) пилота 
(навигатора) I класе односно одговарајућу војну 
дозволу истог ранга. 

Службеници из става 1. овог члана полажу 
стручни испит у року од једне године од дана при-
јема у службу." 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Вр. 24 

13. марта 1962. године 
Београд 

156. 

На основу члана 7. Закона о амнестији („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 12/62), Секретаријат Саве-
зног извршног већа за правосудне послове пропи-
сује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О АМНЕСТИЈИ 

1. По одредби члана 5. Закона о амнестији (у да-
љем тексту: Закон), поступак по Закону спроводи се 
по службеној дужности или на захтев заиитересова-
ног лица. 

С обзиром на ову одредбу, ако је кривични по-
ступак покренут али још није окончан правосна-
жном пресудом, орган који води поступак донеће 
по службеној дужности решење којим обуставља 
кривични поступак ако нађе да су испуњени закон-
ски услови за амнестију. Према томе, ако се кри-
вични поступак налази у стадијуму извиђај а, ре-
шење о обустави кривичног поступка доноси јавни 
тужилац, а у осталим случајевима — суд пред ко-
јим се води првостепени поступак, односно, ако се 
поводом жалбе предмет налази код вишег суда. онда 
решење доноси тај суд. 

Ако правоснажна пресуда до дана ступања на 
снагу Закона још није достављена органу надлеж-
ном за извршење казне, суд који је судио у првом 
степену доноси решење о амнестији. Ако је право-
снажна пресуда достављена органу надлежном за 
извршење казне, али осуђено лице до дана ступања 
на снагу Закона није упућено на издржавање казне, 
овај орган ће обавестити о томе суд који је судио 
у првом степену, који ће донети решење о амне-
стији и препис решења доставити органу надлежном 
за извршење казне. Ако суд нађе да нису испуњени 
законски услови за амнестију, обавестиће о томе 
наведени орган. 

Ако се лице у погледу кога је донето решење 
о амнестији у тренутку доношења овог решења на-, 
лази у притвору или у истражном- затвору, суд ће 
одредити да се одмах пусти на слободу, не че«а;'ући 
на правоснажност решења. 

Решење суда о амнестији доставља се липу на 
које се односи и јавном тужиоцу, који има пр:во 
жалбе против тог решења. 

2. Ако је на дан доношења решења о амнестији 
у току извршење ради наплате новчане казне, по-
ступак за наплату ће се обуставити, али се напла-
ћени и?носи неће вратити. 

С обзиром на одредбу члана 6. Закона, према 
којој амнестија не дира у одлуке и мере о конфи-

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Марин Цетинић, с. р. 
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сновању имовине, и е обзиром на одредбу члана 94. 
Закона о извршењу кривичних санкција („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 24/61), амнестија се не односи 
на казну конфискације имовине. Ова казна остаје 
и има се извршити, иако имовина још није одузета 
зато што поступак за спровођење конфискације 
вије отпочео или је још у току. Исто тако, амне-
стијом остају недирнуте и правне последице осуде, 
јер оне нису обухваћене чланом 3. Закона, у коме 
Је предвиђена садржина амнестије која се даје За-
коном. 

3. Свако лице против кога је кривични поступак 
јт току, или је правоснажно осуђено али још није 
започето извршење казне, може захтевати од суда 
пред којим се води поступак да примени у његовом 
случају Закон. Ако се поступак налази у стадијуму 
извиђај а, захтев се упућује јавном тужиоцу. Јавни 
тужилац је дужан у року од осам дана од дана при-
јема захтева донети решење о амнестији или у 
истом року обавестити подносиоца захтева да нема 
основа за амнестију. Ако јавни тужилац обавести, 
подносиоца захтева да нема основа за амнестију, 
или му не достави обавештење у наведеном року, 
подносилац може захтевати од суда који је у тој 
ствари надлежан за суђење у првом степену, да од-
лучи о амнестији. 

Против решења суда јавни тужилац и окрив-
љени имају право жалбе. 

4. За осуђена лица која се налазе на издржава-
њу казне у казнено-попраЕНим установама или се 
налазе на условном отпусту, решење о амнестији 
доноси посебна комисија. За решавање о амнестији 
осуђених лица која се налазе на издржавању казне 
у казнено-поправним домовима* као и осуђених 
дица која се налазе на условном отпусту, једну или 
више посебних комисија образује републички др-
жавни секретаријат за правосудну управу за казне-
но-поправне домове са територије односне народне 
републике. Ову комисију сачињавају судија репу-
бличког врховног суда, као председник комисије, и 
заменик републичког јавног тужиоца и службеник 
секретаријата за. унутрашње послове, као чланови 
комисије. За решавање о амнестији осуђених лица 
која се налазе на издржавању казне у затворима, 
комисију образује републички односно покрајински 
секретаријат за правосудну управу, а сачињавају је 
председник или судија окружног суда, окружни 
јавни тужилац или његов заменик и службеник 
органа унутрашњих послова. 

Кад комисија донесе решење о амнестији, осу-
ђено лице се одмах пушта на слободу, не чекајући 
ва правоснажност решења. Решење се доставља 
осуђеном лицу, управи казнено-поправне установе 
и јавном тужиоцу који је надлежан да поступа при 
рвпубличком врховном суду односно Врховном суду 
Аутономне Покрајине Војводине. 

Против решења комисије о амнестији може јав-
ни тужилац у року од осам дана од дана дријема 
решења ставити приговор републичком врховном 
СУДУ односно Врховном суду Аутономне Покрајине 
Војводине, на чијој је територији казнено-поправна 
установа. 

Осуђена лица која сматрају да је комисија тре-
бало да донесе решење о амнестији и у њиховом 
случају, могу се обратити са својим захтевом коми-
сији. Ако комисија нађе да нису испуњени услови 
за амнестију, обавестиће о томе осуђено лице, не 
доносећи решење о одбијању, а осуђено лице може 
свој захтев поставити суду наведеном у ставу 3. ове 
тачке. Овом суду се обраћају осуђена лица и после 
престанка рада комисије. 

Приговор јавног тужиоца и захтев осуђеног ли-
ца подносе се врховном суду преко управе казнено-
поправне установе, која приговор односно захтев 

доставља врховном суду за-jедно са преписом пре-
суде. 

5. У погледу лица која су осуђена за два или 
више кривичних дела која сва нису обухваћена 
.амнестијом, комисија неће доносити решење о ам-
нестији, него ће о таквом случају обавестити суд 
који је судио у првом степену, ради одлучивања о 
амнестији и доношења пресуде у смислу члана 377. 
Законика о кривичном поступку („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 5/60). 

6. Одредбе овог упутства примењују се и на 
лица која су учинила кривична дела за која су 
надлежни војни судови, уз следеће допуне. 

Ако се осуђено лице налази на издржавању 
казне у војном судском затвору, решење о амнестији 
доноси комисија коју образује Државни секретари-
јат за послове народне одбране. 

Решење о амнестији које је донела комисија из 
става 2. ове тачке, као и решење комисије из т^чке 
4. став 1. овог упутства за лица која су осудили 
војни судови а која се налазе на издржавању казне 
у казнено-поправним домовима, доставља се осу-
ђеном лицу, управи затвора односно казнено-поправ-
ног дома и војном тужиоцу Југословенов народне 
армије. 

О приговорима војног тужиоца Југословенско 
народне армије против решења комисије, као и о 
захтевима осуђеног лица из тачке 4. став 4. овог 
упутства, решава Врховни војни суд. 

7. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 193/3 
21. марта 1962. године 

" Београд 
Секретар 

за правосудне послове, 
др Јосип Хрнчевић, с. р. 

157. 

На основу члана 19. Закона о изменама и допу-
нама Закона о јавним службаницима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/61), Секретаријат Савез! ог из-
вршног већа за општу управу прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКО-
НА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА И УРЕДБЕ О ИЗМЕ-
НАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПЛАТАМА 

ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА И ПОМОЋНИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

1. У Упутству за спровођење Закона о изменама 
и допунама Закона о јавним службеницима и Уред-
бе о изменама и допунама Уредбе о платама технич-
ког оообља и помоћних службеника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 3/62 и 8/62) у тачки 7. последња 
реченица мења се и гласи: 

„Појединачна решења доноси старешина надле-
жан за постављење, ако прописима из тачке 4. овог 
упутства није друкчије одређено (члан 43. Закона 
о јавним службеницима). 

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Ф11ГЈ". 

Бр. 06-2126/3 
12. фебруара 1962. године 

Београд 
Секретар за општу управу, 

Војо Биљановић, с. р» 
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158. 

На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 4. 
Закона о организацији Југословенских пошта, теле-
графа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60), Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАН-
СКИХ МАРАКА ПОВОДОМ ПЕТНАЕСТОГОДИ-
ШИБИЦЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОСВЕТУ, НАУКУ 
И КУЛТУРУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (UNESCO) 

На дан 10. априла 1962. године пустиће се у те-
чај две пригодне поштанске марке, и то од 25 и 50 
динара, поводом петнаестогодишњице оснивања Ор-
ганизације за просвету, науку и културу у оквиру 
Организације уједињених нација. 

Слике ових марака приказују споменике старе 
египатске културе као симболе акције UNESCO-a 
у извођењу програма спашавања ових споменика од 
поплављивања услед изградње нове Асуанске бране 
у Нубијској пустињи. На марки од 26 динара при-
казана је богиња Изис из Калабша, а на марки од 
50 динара — лик Рамзеса II, детаљ Великог храма 
код Абу Симбела. Поред мотива на свакој марки 
уцртан је и амблем UNESCO-a, као и парола на 
француском језику: »Sauvez les tresors de Nubie«. 
Испод слике уцртан је латиницом натпис ,,Југосла-
вија". У левом доњем углу марке од 25 динара је 
ознака вредности: „25", а у десном доњем углу мар-
ке од 50 динара је ознака вредности: „50". 

Ове марке продаваће се у свим већим поштама 
до утрошка, а за франкирање поштанских пошиља-
ка важиће до 30. јуна 1963. године. 

Бр. 1498/1 
8. марта 1962. године 

Београд 

Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

159. 

На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 
4. Закона о организацији Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60), Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ 
МАРКЕ ПОВОДОМ ПЕТНАЕСТОГ© ДИШЊИЦЕ 
ДЕЧЈЕГ ФОНДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА (UNICEF) 

На дан 7. априла 1962. године пустиће се у течај 
пригодна поштанска марка од 50 динара поводом 
петкаестогодишњице оснивања Дечјег фонда Орга-
низације уједињених нација (UNICEF). 

Слика марке на светлоцрвеноокерасто тонира-
ном папиру, у црној боји, приказује скулптуру 
„Мајчина игра14 са укомпонованим пригодним зна-
ком UNICEF-a. Испод слике уцртан је латиницом 
натпис „Југославија", а у левом горњем углу марке 
је ознака вредности: „50". 

Ова марка продаваће се у свим већим поштама 
до утрошка, а за франкирање пештанских поши-
љака важиће до 30. јуна 1963. године. 

Бр. 01-2192/1 
8. марта 1962. године 

Београд 

Заједница Југословенска пошта, телеграфа 
и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

160. 

На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 
4. Закона о организацији Југословенских пошта, 
телеграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60), Заједница Југословенских пошта, телеграф? 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ 

МАРКЕ ПОВОДОМ СВЕТСКЕ БОРБЕ ПРОТИВ 
МАЛАРИЈЕ 

На дан 7. априла 1962. године пустиће се у течај 
пригодна поштанска марка од 50 динара поводом 
светске борбе против маларије на иницијативу 
Здравствено организације Уједињених нација (ОМЅ). 

Слика марке на светлосивоплаво тонираном па-
пиру, у црноплавој боји, приказује комарца као 
узрочника маларије са укомпонованим амблемом 
Светске здравствено организације (ОМЅ). Испод 
слике а изнад натписа „Југославија" уцртана је па-
рола: „Свет удружен против маларије". У левом 
горњем углу марке је ознака вредности: „50". 

Ова марка продаваће се у свим већим поштама 
до утрошка, а за франкирање поштанских поши-
љака важиће до 30. јуна 1963. године. 

Бр. 2193/1 
8. марта 1962. године 

Београд 

Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о каматним стопама на фондове 
у привреди, објављене у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 52/61, поткрала грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О КАМАТНИМ СТОПАМА НА ФОНДОВЕ 
У ПРИВРЕДИ 

У тачки 2. на крају, испуштен је текст става 3, 
који гласи: 

»У тачки 3, став 2. речи: „предузећа лука и 
складишта" замењују се речима: „предузећа лука, 
предузећа за лучко-претоварне услуге", а речи: 
„предузећа за утовар, истовар и ускладиштење робе 
у речним и језероким пристаништата и железнич-
к а станицама" — речима: „ п р е д у з е ћ а пристаништа, 
предузећа за претоварив услуге у речним и језера 
ским пристаништима и железничким станицама.".* 

Из Савезне народне скупштине, 6. марта 1962. 
године. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тачка 

4. Уставног закона, а на предлог државног секретара 
за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ШЕФА СТАЛНЕ 
ДЕЛЕГАЦИЈЕ ФНРЈ ПРИ ОУН У ЖЕНЕВИ И О 

ПОСТАВЉЕЊУ ШЕФА СТАЛНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ 
ФНРЈ ПРИ ОУН У ЖЕНЕВИ 

I 
Опозива се 
Др Сергије Макиедо са дужности шефа Сталне 

делегације ФНРЈ при ОУН у Женеви. 

II 
Поставља се 
Станислав Копчок, досадашњи опуномоћени ми-

нистар у Државном секретаријату за иностране 
послове, за шефа Сталне делегације ФНРЈ при ОУН 
у Женеви са звањем опуномоћеног амбасадора. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 5 
9. марта 1962. године 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна" 

136. Указ- о проглашењу Закона о амнестији 193 
Закон о амнестији — — — — — — 193 

193 
137. Указ о проглашењу Општег закона о уре-

ђивању и коришћењу градског земљишта 
Општи закон о уређивању и коришћењу 
градског земљишта — — — — — — 194 

138. Указ о проглашењу Закона о ревалориза-
цији основних средстава и средстава за-
једничке потрошње привредних органи-
зација — — — — — — — — — 195 
Закон о ревалоризацији основних сред-
става и средстава заједничке потрошње 
привредних организација — — — — 195 

139. Указ о проглашењу Закона о измени За-
кона о доприносу из дохотка привредних 
организација — — — — — — — 195 
Закон о измени Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација — — 1°3 

140* Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о стамбеним односима — 1LJ 
Закон о изменама и допунама Закона о 
стамбеним односима — — — — — — 1ЕЗ 

Страна 
141. Указ о проглашењу Закона о изменама и 

допунама Закона о финансирању стамбе-
не изградње — — — — — — — — 200 
Закон о изменама и допунама Закона, о 
финансирању стамбене изградње — — 200 

142. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о својини на деловима 
зграда — — — — — — — — — 201 
Закон о изменама и допунама Закона о 
својини на деловима, зграда — — — — 201 

143.,"Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о пословним зградама 
и просторијама — — — — — — — 202 
Закон о изменама и допунама Закона о 
пословним зградама и просторијама — — 202 

144. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о ратним војним инва-
лидима — — — — — — — — — 203 
Закон о изменама и допунама Закона о 
ратним војним инвалидима — — — — 203 

145. Одлука о потврди уредаба Савезног из-
вршног већа — — — — — — — — 

146. Одлука о уступању општинама дела на-
плаћеног пореза на промет природног ви-
на и ракије — — — — — — — — 

147. Одлука о одобрењу завршног рачуна Оп-
штег инвестиционог фонда за 1960. годину 

148. Уредба о Југословенском заводу за стан-
дардизацију — — — — _ _ _ _ _ — 

149. Уредба о Новинској агенцији Танјуг — 
150. Уредба о Филмским новостима — — — 
151. Уредба о Југословенском регистру бро-

дова — — — — — — — — — 
152. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 

Институту друштвених наука — — — 
153. Правилник о контроли квалитета произ-

вода од меса намењених извозу — — — 
154. Наредба о поступку одређивања привред-

них организација које ће моћи извозити 
поједине производе из струке стока, сточ-
ни производи и прерађевине 

155. Правилник о измени Правилника о струч-
ној спреми службеника у органима Угла-
ве цивилног в азд ух оп ловства — — — 

156. Упутство за спровођење Закона о амне-
стији — — — — — — — — — 

157. Упутство о измени Упутства за спровође-
ње Закона о изменама и допунама Закона 
о јавним службеницпма и Уредбе о из-
менама и допунама Уредбе о платама тех-
ничког особља и помоћних службеника — 

158. Решење о пуштању у течај пригодних по-
штанских марака поводом петнаестогоди-
шњице Организације за просвету, науку и 
културу Уједињених нација (UNESCO) — 

159. Решење о пуштању у течај пригодне по-
штанске марке поводом петнаестогоди-
шњице Дечјег фонда Организације у је -
дињених нација (UNICEF) — — — —• 

160. Решење о пуштању у течај пригодне по-
штанске марке поводом светске борбе про-
тив маларије — — — — — — 

Исправка Одлуке о изменама и допунама Од-
луке о каматним стопама на фондове у 
привреди — — — — — — — — 

204 

204 

204 

205 
206 
207 

209 

210 

210 
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213 

213 

214 

215 

215 

215 

215 
Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226* 

— Директор и одговорих уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 
Штампа Београдски графички завод, Београд 


