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59. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА' ПРИВ-

РЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења 
Федеративне Народне Републике Југославије и 
савезним органима власти, проглашава се Закон 
о изменама и допунама Закона о средствима прив-
редних организација, који је усвојила Савезна на-
родна скупштина на седници Савезног већа од 
28. фебруара 1961. године и на седници Већа про-
извођача од 28. фебруара 1961. године. 

П. Р. бр. 1 
1. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потиред се д ник 

Савезног из(вршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

СТВИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У Закону о средствима привредних организа-

ција („Службена лист ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 17/59, 
48/59 и 52/59) у члану 12. став 2. речи: „као и њихови 

к пословни савези" бришу се. 

Члан 2. 
Наз-ив главе П. и назив одељка 1. мењају се и 

гласе: 
,,И. Распоред средстава и образовање фондова 
1. Расподела чистог прихода". 
У овом одељку после назива одељка додају се 

нови чл. 12а до 12ј, који гласе: 

„Члан 12а. 
Привредна Организација расподељује чист при-

. ход на личне дохотке радника и на фондове. 
Расподелу чистог прихода на личне дохотке 

радника и на фондове привредна организација 
врши по ,основима и мерилима које самостално 
утврђује. 

Основе и мерила за расподелу чистог прихода 
привредна организација утврђује правилником 
(правилник о расподели чистог прихода). 

Општински народни одбор може прописати да 
мање привредне организације оних делатности које 
он одреди, као и привредне организације које своје 
обавезе према друштвеној заједници извршавају у 
паушалном износу, не морају доносити правилник 
о расподели чистог прихода. 

Члан 126. 
Правилником о расподели чистог прихода утвр-

ђују се, поред основа и мерила за расподелу чистог 
прихода на личне дохотке радника и на фондове, 
и принципи за расподелу средстава за личне дохот-
ке радника. 

Правилником о расподели чистог прихода може 
се предвидети у којим случајевима и под којим 
условима раднички савет привредне организације 
може одступити од утврђених основа и мерила при 
расподели чистог прихода. 

Члан 12в. 
Правилником о расподели чистог прихода утвр-

ђују се права погона, економских и других јединица 
привредне организ,ације у погледу расподеле чистог 
прихода. 

Овим правилником могу се предвидети основи 
и мерила за утврђивање резултата привређиеања 
јединица из претходног става и за расподелу чистог 
прихода у целини на те јед.инице или дела чистог 
прихода намењеног за личне дохотке радника тих 
јединица и дела за фондове или само дела наме-
њеног за личне дохотке. 

Основи и мерила за расподелу чистог прихода 
на јединице и у оквиру јединица моту бити једин-
ствени за привредну организацију као целину или 
различити за поједине јединице. 

Основе и мерила за расподелу чистог прихода 
који припада појединим јединицама утврђује рад-
нички савет привредне орг а низ ада је или раднички 
савет јединице самостално или у сагласности са 
радничким саветом привредне организације, према 
одредбама правилника о расподели чистог прихода. 

Члан 12г. 
При утврђивању основа и мерила за расподелу 

чистог прихода привредна организација дужна је 
поступити са пажњом доброг привредника. 

Сматраће се да привредна организација поступа 
са пажњом доброг привредника нарочито ако основе 
и мерила за расподелу чистог прихода утврди тако 
да се њиховом применом трајно обезбеђују средства 
за проширење матери јала основе њене делатности, 
као и да се средства за личне дохотке радника и 
задовољење других потреба издвајају у складу са 
резултатима привређивања привредне организације 
оствареним залагањем радног колектива. 

При утврђивању основа и мерила за расподелу 
чистог прихода привредна организација ће водити 
рачуна о односу својих резултата привређивања 
према условима и резултатима привређиеања дру-
гих привредних организација. 
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Члан 12д. 
У циљу усклађивање своје политике расподеле 

чистог прихода привредне организације могу се спо-
разумем о начелима лоја ће им служити при утвр-
ђивању основа и мерила за расподелу чистог при-
хода. 

Члан 12ђ. 
Правилник о расподели чистог прихода доноси 

раднички савет привредне организације. 
У том правилнику раднички савет одлучиће о 

дану ^очетка примењив ања правилника. 
Одредба става 2. овог члана важи и за правил-

ник о изменама и допунама правилника о расподели 
чистог прихода. 

Члан 12е. 
Раднички савет дужан је предлог правилника 

о расподели чистог прихода ставити на увид рад-
ницима најмање 15 дана пре изношења на седницу 
ради његовог доношења 

Примедбе и предлоге радника на предлог пра-
вилника о расподели чистог прихода раднички савет 
дужан је размотрити и по њима заузети став. 

Члан 12ж. 
Орган управе општинског народног одбора над-

лежан за привредну грану којој привредна орга-
низација припада може захтевати од привредне 
организације да му достави правилник о расподели 
чистог прихода, ради изношења на разматрање 
пред општинско веће произвођача. 

Члан 12з. 
Општинско веће произвођача може ставити при-

медбе ва правилник о расподели чистог прихода 
односно давати препоруке привредним организа-
цијама, ако сматра да основи и мерила одређени 
у правилнику нису у 4 складу са економском поли-
тиком израженом у друштвеним плановима и про-
писима 

Члан 12и. 
Примедбе и препоруке општинског већа произ-

вођача као и већа произвођача виших политичко-
територијалних јединица раднички савет дужан 
је узети у разматрана и о свом ставу обавестити 
општинско веће произвођача односно веће произ-
вођача више политичкотериторијалне јединице у 
року од 30 дана од дана пријема примедаба односно 
препорука. 

Примедбе и препоруке из. става 1. овог члана 
морају се саопштити радницима привредне органи-
зације. 

Ако привредна организација у свом саставу 
има организационе јединице у којима су образовани 
органи радничког управљања, примедбе и препо-
руке из става 1. овог члана морају се саопштити тим 
органима. 

Приликом разматрања примедаба и препорука 
из става 1. овог члана раднички савет дужан је 
размотрити мишљење радника привредне органи-
зације односно органа управљања организационих 
јединица. 

Члан 12 ј, 
Коначна расподела чистог прихода на личне 

дохотке радника и па фондове врши се завршним 
рачунам привредне организације,^ 

Члан 3. 
Члан 13. брише се. 

Члан 4. 
Члан 14. мења се и гласи: 
„Остварени чист приход у току године прив-

редна организација држи на посебном рачуну код 
банке. 

До доношења завршног рачуна привредна ор-
ганизација може користити чист приход само за 
исплату личних доходака радника на основу перио-
д и ч н а обрачуна, сагласно правилнику о расподели 
чистог прихода привредне организације, и за испла-
ту доприноса који се плаћају из чистог прихода, а 
утврђују се према личним дохоцима радника. 

Савезно извршно веће може прописати у којим 
случајевима и под којим условима се чист приход 
може користити и за друге потребе које се подми-
рују ио обртних средстава." 

Члан 5 
Испред члана 15. ставља се наслов који гласи: 
„2) Образовање фондова". 
Члан 15. мења се и гласи: 
„ Део чистог прихода издвојен за фондове рад-

нички савет распоређује у поједине фондове прив-
редне организације. 

Привредна организација има следеће фондове: 
1) пословни фонд; 
2) резервни фонд; 
3) фонд заједничке потрошње." 

Члан 6. 
После члана 15. додаје се нови члан 15а, који 

гласи: 
„Привредна организација плаћа допринос дру-

штвеним инвестиционим фондовима политичкоте-
риторијалних јединица по посебном савезном закону 
из чистог прихода који унесе у пословни фонд и 
фонд заједничке потрошње." 

Члан 7. 
У члану 18. став 1. уместо речи: „фонд основ-

них средстава и у фонд обртних средстава" став-
љају се речи: „пословни фонд". 

Ст. 2. и 3 истог члана бришу се. 

Члан 8. 
Члан 19. мења се и гласи: 
„Привредна организација која оствари чист 

приход у износу већем од износа исплаћених лич-
них доходака радника дужна је издвојити у ре-
зервни фонд најмање овај део чистог прихода 
преко исплаћених личних доходака који одговара 
износу од 2% од обртних средстава којима је ра-
сполагале у години за коју се врши расподела 
чистог прихода. 

Кад укупна средства резервног фонда буду 
остварена у висини од 10% од просечног износа 
обртних средстава којима је привредна организа-
ција расло лага ла за последње три године, престаје 
обавеза уплаћивања у резервни фонд 

Ако се средства резервног фонда смање испод 
износа предвиђеног у претходном ставу, настаје 
обавеза издвајања у резервни фонд до остварења 
предвиђеног износа. 

Не сматра се обртним средствима, у смислу 
става 1. овог члана, износ који је привредна орга-
низација добила као кредит у циљу продаје сво-
јих производа односно вршења услуга на кредит." 

Члан 9. 
После шана 19. додаје се нови члан Ша. који 

гласи: 
„За привредне организације одређених делат-

ности ход којих, услед општих услова пословања 
х кретања на тржишту, постоји потреба за већим 
резервним средствима, Савезно извршно веће може 
одредити вишу стопу минималног издвајања за 
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резервни фонд однЈосно већи износ резервног 
фонда." 

Члан 10. 
Чл. 20. до 22. бришу се. 

Члан 11. 
Члан 23. мења се и гласи: 
„Привредне организације нису у смислу чла-

на 19. став 1. овог закона дужне уносити у резерв-
ни фонд износ већи од 50°/о од дела чистог при-
хода изнад износа исплаћених личних доходака 
радника." 

Члан 12. 
После члана 23. додаје се нови члан 23а, који 

гласи: 
„По издвајању дела чистог прихода за резерв-

ни фонд привредна организација дужна је издво-
јити одређени део у резервни фонд општине Од-
носно резервни фонд народне републике. 

Висина издвајања дела чистог прихода за ре-
зервне фондове из става 1. овог члана одредиће 
се посебним савезним законом. 

На средства издвојена у резервне фондове из 
става 1. овог члана не плаћа се допринос друштве-
ним инвестиционим фондовима политичкотерито-
ријалних јединица." 

Члан 13. 
Члан 25. брише се. . 

Члан 14. 
У члану 26. ст. 1. и 6. бришу ое. 
Став 3. истог члана постаје став 1. и уместо 

речи: ,,у ,фонд основних средстава и фонд обрт-
них средстава" стављају се речи: ,,у пословни 
фонд". 

У ставу 2, који остаје став 2, уместо речи: ,,у 
фонд основних средстава, у фонд обртних сред-
става" стављају се речи: ,,у пословни фонд". 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4. 

Члан 15. 
У члану 29. уместо речи: „основних средстава, 

обртних средстава" стављају ое речи: „основних 
средстава и обртних средстава". 

Члан 16. 
У члану 33. додаје се нови став 5, који гласи: 
„Привредна организација може закључити 

уговор о осигурању и од ризика који нису пред-
виђени прописима донетим по одредбама става 4. 
овог члана." 

Члан 17. 
У члану 34. став 1, уместо речи: „фонд основ-

них средстава и средства фонда обртних сред-
става" стављају се речги: „пословног фонда". 

Члан 18. 
У члану 41. став 1. брише се. 

Члан 19. 
Члан 41а. брише се. 

Члан 20. 
У члану 44. уместо речи: „Новчана средства" 

стављају се речи: „Новчана средства стечена на 
основу кредита или путева дотације". 

Члан 21. 
У члану 45. уместо речи: „Новчана средства" 

стављају се речи: „Новчана средства стечена ка 
Основу кредита или путем дотације". 

Члан 22. 
После члана 46. додаје се нови одељак За. и 

нови члан 46а, који гласе: 
„За. Новчана средства пословног фонда 

Члан 46а. 
Новчана средства пословног фонда привредна 

организација користи као основна средства или као 
обртна средства, усклађуј ући њихову намену са 
својим потребама." 

Члан 23. 
Члан 47. мења се и гласи: 
„Средства резервног фонда привредна органи-

зација употреб л,ава: 
1) за покриће пословних губитака утврђених 

у завршном рачуну привредне организације; 
2) за исплату личних доходака радника; 
3) за уношење у пословни фонд и фонд зајед-

ничке потрошње. 
Одлуку о употреби средстава резервног фонда 

за сврхе из тач. 2. и 3. става 1. овог члана доноси 
раднички савет привредне организације. 

За сврхе из тач. 2. и 3. става 1. овог члана 
средства резервног фонда могу се користити без 
ограничења ако је привредна организација унела 
у резервни фонд износ средстава већи од износа 
на који је обавезна по одредбама овог закона 
(члан 19), и то сам!0 из тог дела средстава. 

Ако у току године не оствари чист приход до-
вољан за исплату личних доходака радника, при-
вредна организација може користити сва средства 
резервног фонда за исплату тих личних доходака, 

Ако је привредна организација користила по 
ставу 4. овог члана средства резервног фонда 
образована из обавезних уплата, дужна је вратити 
та средства резервном фонду ако до краја године 
оствари довољан чист приход. 

Савезно извршно веће може прописати да при-
вредне орга-низације одређених делатности моту 
употребити средства резервног фонда и за сни-
жење цена својих производа односно услуга." 

Члан 24. 
После члана 47. додаје се нови члан 47а, који 

гласи: 
„Савезно извршно веће може прописати да се 

у оквиру резервног фонда образују посебна ре-
зервна средства за покриће ризика по гаранци-
јама за квалитет робе односно услуга које пре-
узимају привредне организације са роком дужим 
од једне године, утврђујући при том извоое сред-
става за те резерве." 

Члан 25 
Члан 50. брише се. 

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

и гласи: 
„Сматра се да за привредну организацију по-

стоји губитак ако није остварила чист приход у 
висини исплаћених личних доходака радника." 

Члан 27. 
Члан 57. брише се. 

Члан 28. 
У члану 58. став 1, мења се и гласи: 
„Губитак који није могла покрити из свог ре-

зервног фонда или на други начин, привредна ор-
ганизација покриће на терет пословног фонда." 
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У ставу 3. истога члана уместо речи: „фондо-
ва" ставља се реч: „фонда", а речи: „који прелази 
минималне личне дохотке радника увећане до 25%" 
бришу се. 

После става 3. додаје се нови став 4, који 
гласи: 

„Општински народни одбор може ограничити 
висину личних доходака радника које привредна 
организација може издвајати из чистог прихода за 
време док не накнади утрошена средства послов-
ног фонда." 

Члан 29. 
У члану 08. став 2. брише се. 
Став 3. постаје став 2. 

Члан 30. 
У члану 80. став 1. мења се и гласи: 
„Средства амортизације привредна организација 

може користити за замену постојећих и за набавку 
нових ствари и права који чине основна средства." 

После става 1. додају се два нова става који 
гласе: 

„Средства амортизације која чине саставни део 
пословног фонда, привредне организације моту ко-
ристити и за сврхе за које користе и друга новчана 
средства пословног фонда. 

Средства амор тиз аци је чине саставни део по-
словног фонда у истој сразмери у којој пословни 
фонд учествује у укупној вредности ствари и права 
која чине основна средства." 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5. и у новом 
ставу 4. речи: „Изузетно од одредбе претходног ста-
ва" бришу се. 

Члан 31. 
После члана 80. додаје се нови члан 80а, који 

гласи: 
„Трошкови регенерације шума привредних ор-

ганизација које се баве узгој ем и еиоплоатацијом 
шума падају на терет средстава амортизације за 
регенерацију шума. 

Посебним прописима Савезног извршног већа 
утврдиће се мерила за обрачунао ање и уплаћивање 
амортизације за регенерацију шума, као и ближа 
намена њиховог коришћења." 

Члан 32. 
У члану 94. став 3. уместо речи: „фонд основних 

средстава" стављају'се речи: „пословни фонд". 

Члан 33. 
Назив главе VI и чл. 96. до 109. бришу се 

Члан 34. 
Чл. 119. и 120. бришу се. 

Члан 36. 
После члана 130. додају се два нова члана који 

гласе: 

„Члан 130а. 
Изузетно од члана 79. овог закона, ствари које 

чине основна средства железничког транстортнот 
предузећа коришћена на пругама узаног колосека 
које су замењене пругама нормалног колосека или 
су стављене ван употребе услед увођења друге вр-
сте саобраћаја, а не могу се продати нити пренети 
без накнаде по одредбама овог закона, железничко 
транспортно предузеће може расходовати без нак-
наде дела њихове неамо^гизоване вредности, и то 
непосредно смањењем пословног фонда, а ако по-
словни фонд не буде довољан, неоокривена разлика 

покриће се из укупног прихода железничко? тран-
спортног предузећа. 

Одредба става 1. овог члана сходно ће се при-
мењивати и на ствари које чине основна средства 
на пругама шумских привредних организација. 

Расходовање ствари по ставу 1. овог члана може 
се вршити уз претходно одобрење Секретаријата 
Савезног извршног већа за саобраћај и везе. 

Члан 1306. 
Изузетно од члана 91. овог закона шумске при-

вредне организације могу, без претходног излагања 
продаји путем јавног надметања, пренети без нак-
наде лутарнице, ловочуварске куће и шумске кому-
никације заједно са шумом и шумским земљи-
штем." 

Члан 36. 
После члана 132. додаје се нови члан Ша, који 

гласи: 
„Привредне .организације дужне су своје пра-

вилнике о расподели чистог прихода донети до 31. 
децембра 1061. године." 

Члан 37. 
Члан 133. брише се. 

Члан 38. 
После члана 133. додају се шест нових чланова 

који гласе: 

„Члан 133а. 
Отплаћиван^ инвестиционих зајмова датих до 

5. јануара 1958. године из Општег инвестиционог 
фонда за инвестиције за експлоатацију рудника 
угља, метала и неметала, за екоплоатацију нафте и 
геолошка истражива-ња може се вршити из укупног 
прихода привредне организације пре утврђзшања 
дохотка. 

Члан 1336. 
Привредне организације дужне су у року од 

25 година са каматом од б̂ /о годишње вратити обрт-
на средства, и то: 

1) почетни фонд обртних средстава додељен на 
основу Уредбе о фонду обртних средстава привред-
них организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/56 и 49/56); 

2) посебне кредите добивене по посебним саве-
зним прописима под условима из чл. 17а. и 176. 
Уредбе о фонду обртних средстава привредних ор-
ганизација; 

3) потплаћени део кредита добивених на осно-
ву Наредбе о одобравању кредита за обртна сред-
ства за повећани обим пословања одређеним кате-
горијама привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 30/50 и 34/60). 

Средства из тачке 1. став 1. овог члана припа-
дају Општем МНБестиционом фонду, а средства из 
тач. 2. и 3. — банкама које су дале зајам. 

Члан 133в. 
Привредне организације за које је посебним са-

везним прописима одређено плаћање камате на 
средства пословног фонда по стопи нижој од 6%, 
плаћаће по кредитима за обртна средства из члана 
1336. овог закона камату по тој нижој стопи, с тим 
што та стопа не може бити нижа од 1% годишње. 

Члан 133г. 
Овлашћује се Савезно извршно веће да за при-

вредне организације одређених привредних делат-
ности може прописати и краћи рок исплате од рока 
утврђеног чланом 1336. овог закона, али не краћи од 
15 година, односно да може прописати и дужи рок 
исплате, али не дужи од 36 година 
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Члан 133д. 
За зајмове за стална обртна средства добивене 

на основу Одлуке о одобравању зајмова привред-
ним организацијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
15/58 и 28/59) и Одлуке о начину обезбеђен,а обрт-
них средстава задругама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 34/57 и 15/58) банке могу на захтев корисника 
зајма продужити рок жзплате, али најдуже до ро-
кова из члана 133г. овог закона. 

Члан 133ђ. 
Савезно извршно веће донеће ближе прописе за 

спровођење одредаба чл. 1336. и 133в. овог закона." 

Члан 39. 
После члана 134. додају се нови чл. 134а. и 1346. 

који гласе: 

„Члан 134а. 
Спајање фонда основних средстава и фонда -

обртних средстава привредних организација у по-
словни фонд извршиће се 1. јануара 19161. године са 
стањем из завршног рачуна од 31. децембра 1960. 
године. 

Фонд обртних средстава, умањиће се, пре спаја-
ња са фондом основних средстава по ставу 1. овог 
члана, за износ почетног фонда обртних средстава 
који је додељен ва основу Уредбе о фонду обртних 
средстава привредних организација. 

Члан 1346. 
Од 1. јануара 1061. године престају да важе: 
1) Одлука о ограничењу коришћења средстава 

амортизације и о нижим стопама амортиз алије за 
привредне организације одређених делатности 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57, 46/58, 17/59, 52/59 
и 15/60); 

2) Одлука о стопама земљарине коју плаћају 
државни органи и установе, друштвене организаци-
је и самосталне установе („Службени лист Ф,НРЈ", 
бр. 28/60); 

3) Уредба о регулисању односа у вези са ра-
сло лагањем чистим приходом и средствима при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
14/58, 29/58 и 52/58); 

4) Уредба о земљарини („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 39/60); 

5) Уредба о употреби средстава за инвестиције 
у 1961. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/60); 

6) Одлука о одређивању земљишта на које се 
привремено не плаћа земљарина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 40/58); 

7) Одлука о коришћењу средстава амортизације 
пољопривредних организација за учешће у трошко-
вима инвестиција по зајмовима одобреним из сред-
става Општег инвестиционог фонда („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/59); 

8) Одлука о одређивању намене средстава фон-
дова заједничке потрошње за које се не плаћа до-
принос буџетима приликом коришћења тих средста-
ва („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/58); 

9) Одлука о начину плаћања ануитета по зај-
мовима за инвестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/58 и 47/58). 

Од 1. јануара 1961. године престају да важе и 
остали прописи који су у супротности са овим за-
коном." 

Члан 40. ^ 
Државни органи који су донели прописе који се 

односе на камату на фонд основних средстава и 
фонд обртних средстава и земљарину, усагласиће 
те прописе са овим законом у року од 30 дана по 
његовом ступању на свату. 

Члан 41. 
Овлашћују се Законодавни одбор Савезног већа 

и Закоиодавни одбор Већа произвођача Савезне на-
родне' скупштине да утврде и издају пречишћени 
текст Закона о средствима привредних организа-
ција, пошто изврше потребне редакцијеке измене. 

Члан 42. 
Овај закон ступа на снагу даном објавлгивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1961. године. 

60. 

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

ПУНАМА ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвено^ и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о радним односима, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Саве-
зног већа од 28. фебруара 1961. године и на седници 
Већа произвођача од 28. фебруара 1961. го-дине. 

П. Р. бр. 6 
1. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потире дседн ик 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с,р. 

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

НИМ ОДНОСИМА 

Члан 1. 
У Закону о радним односима („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 53/57, 26/56 и 1/50), чла-н 10. мења се и 
гласи: 

„Лични доходак односно плата радника одре-
ђује се према количини и каквоћи његовог рада и 
према резултатима које постигне радник и његова 
организација. 

Лични доходак радника остварује се из чистог 
прихода привредне организације." 

Члан 2. 
Члан 139. став 2. мења се и гласи: 
„Правилима привредне организације односно 

правилником о радним односима може се одредити 
да организациона јединица, као целина или преко 
своје комисије, има овлашћења комисије радничког 
савета за заснивање и отказивање радног односа. 
Тим правилима односно правилником одредиће се 
во подноси пријаву потреба за новим радницима 
(члан 141) односно предлог за отказ рад-нику (члан 
316)." 

Члан 3., 
После члана 141. додаје се нов члан 141а, који 

гласи: 
„Правилима привредне организације односно 

правилником о радним односима ближе се одређује 
делокруг и начин рада органа који су овим законом 
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овлашћени да одлучују о заснивању и отказивању 
радног односа." 

Члан 4. 
У члану 151. у ставу 3. место речи „тарифног 

правилника" уносе се речи „правилника о расподе-
ли личних доходака". 

Члан 5. 
У члану 16-5. став 5. мења се и гласи: 
„Раднички савет привредне организације може 

увести четрдесетпеточасовну радну недељу уз прет-
ходну сагласност већа произвођача народног одбора 
општине. 

Савезно извршно веће или орган који оно овла-
сти може прописати услове под којима се може уво-
дити четрдесетпеточасовна радна недеља." 

Члан 6. 
Члан 175. мења се и гласи: 
„Лични доходак радника увећава се за сваки 

час ноћног рада за 12,5% по основима предвиђеним 
у правилнику о расподели личних доходака. 

Правилником о расподели личних доходака мо-
же се одредити већи проценат повећања личног до-
хотка зв. ноћни рад од процента мз става 1. овог 
чла-на " 

Члан 7. 
Члан 176. мења се и гласи: 
,,Сваки рад извршен преко редовног радног вре-

мена у току радног дана одређеног правилником о 
радним односима привредне организације у смислу 
члана 165. овог закона сматра се прековременим 
радом, сем рада извршеног у случајевима из члана 
169. овог закона. 

Правилником о радним односима одно-сно одлу-
ком радничког савета одређују се случајеви и усло-
ви под којима се може "уводити прековремени рад и 
његово трајање као и органи који доносе одлуку о 
прековременом раду. 

Правилима привредне организације односно пра-
вилником о радним односима може се овластити ор-
ганизационе јединица да самостално одлучује о 
увођењу прековременог рада." 

Члан 8. 
Члан 17'6а. брише се. 

Члан 9. 
Члан 177. мења се и гласи: ^ 
„Прековремени рад може износити највише 8 

часова недељно, али не више од 4 часа дневно. 
По претходно донетој одлуце од стране органа 

управљања односно организационе јединице у сми-
слу одредаба чла-на 176. овог закона, преко времени 
рад у изузетним случајевима може износити и више 
од 8 часова недељно ако радник да пристанак на 
такав рад." 

Члан 10. 
Ччан 178. мења се и гласи: 
„На основу и у оквиру одредаба правилника од-

носно одлуке радничког савета из члана 176. став 2. 
овог за-кона. прековремени рад наређује писмено ди-
ректор или друго овлашћено лице у привредној ор-
ганизацији." 

Члан 11. 
Члан 178а. брише се. 

Члан 12. 
Члан 1786. мен,а се и гласи: 
„Привредна организација дужна је о увођењу 

и наређењу прекоеременог рада у смислу члана 177. 

став 2. овог закона писмено обавестити надлежни 
орган инспекције рада у року од три дана. 

Веће произвођача општинског народног одбора 
по сопственој иницијативи или на предлог заинте-
ресованих органа и организација може забранити 
или ограничити прековремени рад и то за поједине 
или оте привредне организације на свом подручју, 
ако утврди да се услед прекомерног коришћења пре-
ковременог рада повећавају повреде при раду, обо-
љења и друге негативне последице по здравље рад-
ника." 

Члан 13. 
У члану 179. став 1. брише се. 

Члан 14. 
Члан 179а. брише се. 

Члан 15. 
Члан 180. мења се и гласи: 
„За рад у шрековременим часовима раднику 

припада лични доходак увећан за 30°/о по основима 
предвиђеним у правилнику о ра-сподели личних 
доходака. 

Правилником о расподели личних доходака мо-
же се одредити проценат повећања личног дохотка 
за прековремени рад већи од процента из става 1. 
овог члана. 

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, при-
вредна организација може правилником о расподели 
личних доходака^ одредити да се лични доходак за 
прековремени рад утврђује у паушалном износу, кад 
се такав рад састоји делом или у целини само у 
обавезној присутност радника на радном месту. 

Правилником о расподели личних доходака 
привредна организација одређује руководна радна 
места на којима радницима не припада лични до-
ходак за прекзовремени рад. 

Члан 16. 
Члан 181. брише се. 

Члан 17. 
Члан 183. мен,а се и гласи: 
„Лични доходак радника представља његов удео 

у средствима која привредна организација издвоји 
из чистог прихода за личне дохотке радника према 
основима и мерилима утврђеним у свом правилнику 
о расподели чистог прихода." 

Члан 18. 
Члан 184. брише се. 

Члан К9. 
Члан 185. мења се и гла-си: 
^Висина личног дохотка радника зависи од ре-

зултата који је он остварио на радном месту (послу), 
резултата рада организационе јединице у којој он 
ради и резултата привређивања привредне органи-
зације као целине." 

Члан 20. 
Члан 187. брише се. " 

Члан 21. 
Члан 188. мења се и гласи: 
„За утврђивање висине учешћа радника у ра-

сподели средстава за личне дохотке привредна ор-
ганизација дужна је унапред одредити основе и ме-
рила у правилнику о расподели личних доходака.1" 

Члан 22. 
Чл. 189. и 190. бришу се. 
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Члан 23. 
Члан 191. мења се и гласи: 
„Сви основи и мерила које је привредна орга-

низација усвојила за расподелу средстава за лич-
не дохотке радника имају, по пра-вилу, подједнаку 
важност при обрачунавању и исплати.41 

Члан 24. 
Члан 192. брише се. 

Члан 25. 
Члан 104. брише се. 

Члан 26. 
Назив испод члана 195. мења се и гласи: 
„Основи и мерила за расподелу средстава за 

личне дохотке". 

Члан 27. 
Члан 196. брише се. 

Члан 28/ 
Члан 197. мења се и гласи: 
„Као основ за расподелу средстава за личне до-

хотке на појединце служи учинак радника мерен 
по количини, квалитету, уштедама материјалних 
и других трошкова, узимајући у обзир сложеност и 
тежину посла, одговорност и услове рада на -радном 
месту и друге елементе који доприносе правилној 
расподели према резултатима рада." 

Члан 29. 
Чл. 198. до 201. бришу се. 

Члан 50. 
Члан 202. мења се и гласи: 
„Привредна организација је дужна на одгов-а-

рајући начи-н радника упознати са основима и ме-
рилима према којима се утврђује висина његовог 
учешћа у расподели средстава за личне дохотке. 

Привредна организација је дужна раднику, на 
његов захтев, издати писмено решење о основима и 
мерилима према кој-има се утврђује висина његовог 
учешћа у расподели средстава за личне дохотке." 

Члан 31. 
Чл. 203. до 210. бришу се. 

Члан 32. 
Члан 212. мења се и гласи: 
„Висина личног дохотка радника утврђена ра-

споделом средстава за личне дохотке у току године 
је привремена, до коначне расподеле на основу за-
вршног рачуна привредне организације." 

Члан 33. 
Члан 213. мења се и гласи: 
,,У току обрачунског периода привредна орга-

низација исплачује радницима аконтације личног 
дохотка зависно од постигнутих резултата према 
основима и мерилима утврђеним у правилнику о 
расподели личних доходака." 

Члан 34. 
Чл. 214. до 220. бришу се. 

Члан 36. 
Члан 221. мења се и гласи: 
„Ако средства из оствареног чистог прихода и 

средства фондова коришћена по одредбама Закона 
о средствима привредних организација нису довољ-
на да се подмире лични дохоци радника, средства за 
личне дохотке обезбеђује општински народни одбор 

из средстава заједничке резерве привредних орга-
низација општине. 

Општински народни одбор је дужан привредној 
организацији обезбедити потребна средства за личне 
дохотке тако да она заједно са средствима из сво-
јих фондова може подмирити личне дохотке радни-
ка најмање у укупном износу гарантовапих личних 
доходака утврђеном по члану 221 а. до 221г. овог 
закона." 

Члан 36. 
После члана 221. додаје се пет нових чланова 

који гласе: 
„Члан 221а.. 

Износ гарантована личног дохотка прописује 
Савезно извршно веће ПЈО једном раднику, различи-
то по групама привредних организација. 

Општински народни одбор може за поједине 
групе привредних организација или за поједине 
привредне организације на овом подручју повећати 
или смањити прописане износе гарантованих лич-
них доходака у границама одређеним у пропису Са-
везног извршног већа из става 1. овог члана. 

Члан 2216. 
Укупан износ гарантованих личних доход,ака из 

члана 221. овог закона израчунава се на основу из-
носа гарантовати" личног дохотка прописаног за 
групу којој привредна'организација припада по сво-
јој основној делатности и времена које су радници 
провели на раду, у периоду за који се врши распо-
дела чистог прихода. 

Као време проведено на раду, за израчунавање 
укупног износа гарантовених личних доходака из 
става 1. овог члана узимају се: 

1) време проведено на раду у редовном радиом 
времену; 

2) часови прековремееог рада и рада на дан не-
дељног одмора и државног празника; 

3) дани годишњег одмора; 
4) време прекида рада за ноје радницима при-

пада лични доходак према одредбама правилника о 
расподели личних доходака; 

5) време удаљења са рада на основу решена 
привредне организације донетог у смислу чл. 302. и 
303. овог закона; 

6) време плаћеног одсуства до 7 дана у току го-
дине. 

У случајевима из тач. 3. до 6. става 2. овог члана 
као време проведено на раду узима се 8 часова 
дневно. 

Привредне организације из члана ШЗ. овог за-
кона узимају као време проведено на раду број ча-
сова одређен правилима привредне организације 
односно правилником о радним односима као редов-
но радно време. 

У случају из тачке 4. става 2. овог члана код 
прекида рада који су настали у току редовног рад-
ног времена узима се стварни број часова прекида 
рада. 

Члан 221в. 
За раднике у пољопривреди, шумарству и у 

другим сличним делатностима које одреди Секре-
тар^ ат Савезног извршног већа за рад, у сагласно-
сти са Секретариј атом Савезног извршног већа за 
пооџове односне делатности, ако се њихов лични 
доходак утврђује по индивидуалном или групном 
учинку, а не контролише се време проведено на 
раду, привредне организације могу дужину времена 
проведеног на раду, за израчунам ање укупног из-
носа гарантована личних доходака, одређивати 
на основу постигнутог радног учинка. 

Време рада одређено по .ставу 1. овог члана не 
може бити дуже од редовног радног времена у одно-
сној привредној организацији. 
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Члан 221г. 
Износи гарантованог личног дохотка одређени у 

смислу члана 221 а. овог закона повећавају се у 
случају прековременог рада и рада на дане недељ-
ног одмора и државног празника за 50%, а у случају 
ноћног рада за 12,5%. 

Члан 221д. 
Расподелу укупног износа гарантованих личних 

доходака на поједине раднике привредна органи-
зација врши по основима и мерилима утврђеним 
у правилнику о расподели личних доходака. 

Прописом Савезног извршног већа из члана 221а 
став 1. овог закона одређује се износ од кога не 
може бити мањи лични доходак радника на основу 
извршене расподеле из става 1. овог члана (мини-
малан лични доходак). 

Минималан лични доходак утврђен по ставу 2. 
овог члана служи и као најмањи износ личног 
дохотка радника у редовној расподели средстава 
за личне дохотке." 

Члан 37. 
Члан 222. мења се и гласи; 
„У случају из члана 221. овог закона банка 

преко које привредна организација води своје фи-
нансијске пословање дужна је привредној организа-
цији на терет средстава заједничке резерве при-
вредних организација општине обезбедити средства 
за исплату личних доходака у износу утврђеном по 
чл. 221а. до 221 г. овог закона и без одлуке општин-
ског народног одбора. 

О исплати личних доходака на терет средстава' 
заједничке резерве привредних организација општи-
не банка је дужна одмах обавестити општински 
народни одбор." 

Члан 38. 
После члана 222. уноси се нов члан 222а. који 

гласи: 
„Најдоцније после 6 месеци од почетка пружања 

обезбеђења личних доходака привредној организа-
цији у смислу чл. 221. и 222. овог закона општински 
народни одбор дужан је привредну организацију 
санирати илиЈСтавити под принудну управу. 

Ако општински народни одбор у року из става 
1. овог члана не предузме ни једну од наведених 
мера, дужан је без одлагања предузети принудну 
ликвидацију привредне организације." 

Члан 39. 
У члану 223. у ставу 1 уместо речи „општине 

која је користила по члану 221. овог закона или је 
обавеже да врати средства из члана 222. овог закона", 
уносе се речи „из заједничке резерве привредних 
организација општине која је користила по чл. 221. 
и 222. овог закона". 

У ставу 2. уместо речи „минималне личне дохот-
ке радника" уносе се речи „укупан износ гаранто-
ваних личних доходака утврђен по чл. 221 а. до 221 г. 
овог закона". 

Члан 40. 
Члан 226. мења се и гласи: 
„Накнада која припада раднику по чл. 40. и 41. 

овог закона обрачунава се на основу просечног 
личног дохотка по часу утврђеног према личном 
дохотку који је радник примио за последња три 
месеца пре месеца у коме је стављен у притвор 
односно истражни затвор. 

Приликом израчунавања просека личног дохотка 
из става 1. овог члана не узима се у обзир износ 
повећања личног д о х о т к а за прековремени рад, за 
рад на дане недељног одмора и државног празника 
за 50% односно за проценат одређен у правилнику 
о расподели личних доходака. 

Ако је лични доходак или део личног дохотка 
радника из става 1. овог члана обрачунат за период 
дужи од 3 месеца, износ личног дохотка односно 
дела личног дохотка своди се претходно на тро-
месечни период, па се тако сведен узима за утвр-
ђивање накнаде личног дохотка. Дневни изног 
накнаде из става 1. овог чЈрана израчунава се за 
8 часова односно за број часова редовног радног 
времена радника." 

Члан 41. 
Члан 227. мења се и гласи: 
„Раднику припада накнада трошкова за службе-

но путовање, за теренски рад ван његовог пребива-
лишта, за селидбе у случају премештаја и за од-
војен живот од породице. 

Услови и висина накнаде у случајевима из става 
1 овог члана одређују се правилником о расподели 
личних доходака." 

Члан 42. 
Члан 229. мења се и гласи: 
,,У привредним организацијама са једнократним 

редовним радним временом радници имају право у 
току рада на одмор од 30 минута који се урачунава 
у редовно радно време. 

Време и начин коришћења одмора из става 1. 
овог члана привредна организација утврђује својим 
правилима односно правилником о радним односима. 
Одмор се не може увести на почетку или на крају 
радног времена. 

За време одмора из става 1. овог члана радник 
има право на лични доходак који одговара половини 
просечног износа личног дохотка по часу за рад 
у току истог месеца. 

Ако привредна организација време одмора пз 
става 1. овог члана унесе у укупно време извршења 
норме рада, лични доходак за тај одмор обухваћен 
је личним дохотком који раднику припада за по-
стигнути учинак и не утврђује се посебно. 

У случају ако се из објективних разлога (захте-
ви технолошке^ процеса и др.) раднику не може 
обезбедити коришћење одмора из става 1. овог чла-
на, раднику припада накнада која се одређује пра-
вилима привредне организације односно правилни-
ком о радним односима. 

Возачи моторних возила друмског саобраћаја 
имају право на одмор од 30 минута после сваких пет 
часова непрекидне вожње и на лични доходак за то 
време по ставу 3. овог члана. 

Приликом израчунавања личног дохотка по ст. 
3. и 6. овог члана примењује се одредба члана 226. 
став 2. овог закона. 

Ако је редовно радно време двократно^ прекид 
рада не може бити краћи од једног часа. Овај 
прекид не урачунава се у редовно радно време." 

Члан 43. 
У члану 233. став 3. мења се и гласи: 
„Лични доходак за рад на дане недељног одмора 

увећава се за 50% по основима одређеним у правил-
нику^ о расподели личних доходака." 

После става 3. додаје се нов став 4. који гласи: 
„Правилником о расподели личних доходака 

може се одредити већи проценат повећања личног 
дохотка за рад на дане недељног одмора од процента 
из става 3. овог члана." 

Члан 44. 
У члану 234. на крају уместо речи „по увећаном 

тарифном ставу", уносе се речи „уз повећање у сми-
слу члана 233. овог закона". 
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Члан 45. 
У члану 239. уместо речи „Поморцима — члано-

вима посаде бродова трговачке морнарице", ставља-
ју ое речи „Члановима посаде трговачких бродова 
поморског и речног саобраћаја". 

Члан 46. 
У члану 240. став 1. мења се и гласи: 
„Одредбе члана 32. овог закона не примењују се 

на чланове посаде трговачких бродова поморског и 
речног саобраћаја." 

Члан 47. 
Члан 241. мења се и гласи:" 
„За време коришћења годишњег одмора, осим за 

дане недељног одмора, раднику припада дневна нак-
нада у висини просечног личног дохотка примљеног 
у периоду од три месеца непосредно пре месеца у 
коме он користи годишњи одмор. 

У делатностима где постоје знатне разлике у 
висини личног дохотка радника у току године због 
сезонских утицаја и промена у обиму пословања, 
дневна накнада се утврђује на основу личног до-
хотка који је радник примио у претходној години 
за коју је састављен завршни рачун. 

Дневни износ просечног личног дохотка из ст. 
1. и 2. овог члана израчунава се на тај начин што 
се просечни износ по часу помножи са 8 односно 
бројем часова редовног радног времена. 

Приликом израчунавања просека личног дохотка 
из ст. 1. и 2. овог члана не узима се у обзир износ 
повећања личног дохотка за прековремени рад, за 
рад на дане недељног одмора и државног празника 
за 50% односно за проценат одређен у правилнику 
о расподели личних доходака. 

Ако је лични доходак или део личног дохотка 
радника из става 1. овог члана обрачунат за период 
дужи од 3 месеца, износ личног дохотка односно 
дела личног дохотка^ своди се претходно за тро-
месечни период, па се тако сведен узима за утвр-
ђивање начснаде личног дохотка." 

Члан 48. 
У члану 246. у ставу 2. уместо речи „тарифним 

правилником привредне организације", уносе се 
речи „правилником о расподели личних доходака''. 

Члан 49. 
Члан 247. мења се и гласи: 
„За дане државних празника у које се не ради 

радник има право на накнаду у висини просечног 
дневног личног дохотка који му припада за рад у 
месецу у коме није радио због државног празника. 

Приликом израчунавања просека личног дохотка 
из става 1. овог члана, не узима се у обзир износ 
повећања личног дохотка за прековремени рад, за 
рад на дане недељног одмора и државног празника 
за 50% односно за процент одређен у правилнику 
о расподели личних доходака. 

Дневна накнада из става 1. овог члана из-рачу-
нава се за 8 часова односно за број часова редовног 
радног времена радника." 

Члан 50. 
Члан 248. мења се и гласи: 
„Раднику који због изузетне потребе, по налогу 

привредне организације, ради на дане државног 
празника, поред вакнаде из члана 247. овог закона 
припада и лични доходак за извршени рад. 

Лични доходак за рад на дане државног праз-
ника увећава се за 50% по основима одређеним у 
правилнику о. расподели личних доходака. 

Правилником о расподели личних доходака 
може ое одредити већи процент повећања личног 

дохотка за рад на дан државног празника од про-
цента из става 2. овог члана." 

Члан 51. 
У члану 284. став 7. мења се и гласи: 
,,У привредним организацијама у којима постоје 

погони са изабраним радничким саветом Д И С Ц Ј Ш Л И Н -
ску комисију образује раднички савет погона. Пра-
вилима привредне организације односно правилни-
ком о радним односима може се дати овлашћење и 
другим организационим јединицама да врше функ-
цију дисциплине^ комисије или да изаберу своду 
диециплинску комисију, као и одредити ко ће у том 
случају покретати дисциплински поступак и изри-
цати казне за лакше повреде радне дисциплине." 

Члан 52. 
Члан 303. мења се и гласи: 
„За време удаљења са посла раднику припада 

накнада личног дохотка у висини утврђеној по 
члану 226. овог закона." 

Члан 53. 
У члану 332. став 1. мења се и гласи: 
„Радницима из члана 321. овог закона припада 

право на отпремнину у четворомесечном износу лич-
ног дохотка утврђеног по члану 226. овог закона." 

Члан 54. 
У члану 337. у ставу 3. уместо речи „обрачуната 

по тарифном ставу", уносе се речи ,,у висини про-
сечног личног дохотка по часу који раднику при-
пада за рад у месецу у коме је одсуствовао са 
посла". 

После става 3. додаје се нов став 4. који гласи: 
„Приликом израчунавања просека личног дохот-

ка из става 3. овог члана не узима се у обзир 
износ повећања личног дохотка за прековремени рад 
и за рад на дане недељног одмора и државног 
празника за 50̂ /в односно за процент одређен у 
правилнику о расподели личних доходака." 

Члан 55. 
У члану 338. у стану 1. у петом реду после речи 

„рока" уносе се речи „у износу утврђеном по члану 
226. овог закона,". 

Члан 56. 
У члану 339. у ставу 2. после речи „рока" уносе 

се речи ,,у износу утврђеном по члану 226. овог 
закона,". 

Члан 57. 
Члан 348. мења се и гласи: 
„Правилник о радним односима у задругама 

доноси задружни савет, а у заједницама привред-
них организација које по важећим прописима по-
слују као привредне организације, пословним удру-
жењима и задругама које немају задружни савет — 
највиши орган управљања." 

Члан 58. 
Члан 349. брише се. 

Члан 59. 
Наслов испод члана 353. мења се и гласи: 
„б) Правил,ник о расподели личних доходака". 

Члан 60. 
Члан 354. мења се и гласи: 
„Свака привредна организација има правил-

ник о расподели личних доходака. 
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Правилник о расподели личних доходака до-
носи раднички савет привредне организације. 

Раднички савет привредне организације може 
овластити организационе јединице да донесу пра-
вилник о расподели личних доходака радника 
организационе јединице. У том случају се правил-
ник организационе јединице обавезно доставља на 
сагласност радничком савету привредне органи-
зације." 

Члан 61. 
Члан 355. брише се. 

Члан 62. 
Члан 356. мења се и гласи: 
„Правилник о расподели личних доходака 

радника у задругама доноси задружни савет, а у 
заједницама привредних организација које по ва-
жећим прописима послују као привредне органи-
зације, пословним удружењима и задругама коЈе 
немају задружни савет — највиши орган управ-
љања." Члан 63. 

Члан 357. мења се и гласи: 
„Предлог правилника о расподели личних до-

ходака обавезно се ставља на увид радном ко-
лективу најмање на 15 дана пре изношења на сед-
ницу радничког савета односно органа управљања 
који доноси правилник. 

Примедбе и предлоге чланова радног колектива 
у вези са предлогом правилника раднички савет 
односно орган управљања дужан је размотрити и 
по њима заузети став." 

Члан 64. 
Члан 358. мења се и гласи: 
„Правилник о расподели личних доходака 

ступа на снагу и примењује се од првог дана на-
редног месеца по његовом доношењу. Правилником 
се може одредити и доцнији дан од ког ће се он 
примењивати." 

Чцан 65. 
Члан 359. мења се и гласи: 
„Веће произвођача општинског народног од-

бора може захтевати да му привредна организација 
достави правилник о расподели личних доходака." 

Члан 66. 
Члан 360. мења се и гласи: 
„Измене и допуне правилника о расподели 

личних доходака привредне организације односно 
организационе јединице врше се на начин и по 
поступку предвиђеном у овом закону за доношење 
тог правилника, 

Поступак за измене и допуне правилника из 
става 1. овог члана мора се покренути на захтев 
радног колектива, поједине организационе једини-
це односно њених органа управљања и синдикалне 
подружнице привредне организације. 

За ступање на снагу и примену измена и допу-
на правилника важе одредбе члана 358. овог 
закона." 

Члан 67. 
Члан 361. мења се и гласи: 
„Општинско веће произвођача мозке ставити 

примедбе на правилник о расподели личних дохо-
дака и извршену расподелу, ако нађе да основи и 
мерила одређени у правилнику нису усклађени са 
постављеним принципима за расподелу личних до-
ходака радника утврђеним у правилнику о распо-
дели чистог прихода привредне организације." 

Члан 68. 
Члан 362. мења се и гласи: 
„Примедбе и препоруке општинског већа про-

извођача раднички савет дужан је узети у разма-
трање и о свом ставу обавестити општинско веће 
произвођача у року од 30 дана од дана пријема 
примедаба односно препорука. 

Примедбе и препоруке општинског већа про-
извођача морају се саопштити радном колективу 
привредне организације односно органима управ-
љања организационих јединица привредне органи-
зације. 

Приликом разматрања примедаба и препорука 
општинског већа произвођача раднички савет је 
дужан размотрити мишљење радника привредне 
организације односно органа управљања организа-
ционих јединица." 

Члан 69. 
Члан 363. мења се и гласи: 
„Ако орган управе општинског народног одбора 

надлежан за послове рада и радних односа нађе 
да су поједине одредбе правилника о расподели 
личних доходака супротне закону или другим про-
писима, или да правилник није донет по поступку 
предвиђеном овим законом, наредиће привредној 
организацији да правилник сагласи са важећим 
прописима односно да га донесе по прописаном 
поступку и одредиће рок у коме се то мора извр-
шити. 

Ако привредна организација не поступи по 
наређењу из става 1. овог члана да правилник до-
несе по прописаном поступку, орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове 
рада и радних односа обуставиће примену пра-
вилника. 

Против решења из ст. 1. и 2. овог члана при-
вредна организација може изјавити жалбу органу 
управе среског народног одбора надлежном за по-
слове рада и радних односа у року од 15 дана од 
дана пријема решења о обустави примене пра-
вилника." 

Члан 70. 
Члан 364. мења се и гласи: 
„Ако у смислу члана 363. овог закона буде обу-

стављен примена правилника о расподели личних 
доходака, радницима се до доношења новог пра-
вилника могу исплаћивати само минимални лични 
дохоци. 

Одредба става 1. овог члана примениће се ако 
привредна организација у року од 30 дана од дана 
пријема правоснажног решења из члана 363. став 2. 
овог закона не донесе правилник о расподели лич-
них доходака по прописаном поступку." 

Члан 71. 
Члан 365. мења се и гласи: 
„Овлашћује се Савезно извршно веће да, по 

потреби, доноси ближе прописе о поступку за до-
ношење правилника о расподели личних доходака, 
као и о поступку привредне организације по при-
медбама и препорукама које стави општинско веће 
произвођача у смислу члана 361. овог закона." 

Члан 72. 
Чл. 366. до 368. бришу се. 

Члан 73. а 

У члану 372. додаје се нови став 4. који гласи: 
„Тужба се може поднети у року од 30 дана, 

односно у року од 2 године ако се тужбом захтева 
накнада штете, од дана доставе одлуке вишет органа 
управљања, од дана поднетог захтева од стране 
органа инспекције рада, односно по истеку рока у 
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коме је надлежни орган привредне организације 
био дужан да донесе одлуку." 

Члан 74. 
Члан 376а. мења се и гласи: 
„Одредбе чл. 374. и 375. овог закона примењују 

се и на радне односе у ремонтним заводима и ра-
дионицама, као и другим установама Југословенске 
народне армије, које раде за посебне потребе Ју-
гословенске народне армије, а које одреди Државни 
секретари јат за послове народне одбране. 

Правилник о радним односима у установама из 
става 1. овог члана доноси Државни секретари јат 
за послове народне одбране, у сагласности са 
Секретариј атом Савезног извршног већа за рад." 

Члан 75. 
У члану 384. у другом реду између речи „од" и 

„личних" умеће се реч „просечних", а речи „по 
просечним тарифним ставовима" бришу се. 

Члан 76. 
Члан 391. брише се. 

I Члан 77. 
У члану 392. у ставу 1. тачка 2. мења се и 

гласи: 
„2) ако не донесе правилник о расподели лич-

них доходака;". 
Тач. 4. и 5. бришу се. 

Члан 78. 
У члану 393. у ставу 1. тач. 21. и 22. мењају се 

и гласе: 
„21) ако приликом утврђивања укупног износа 

гарантованих личних доходака по чл. 221 а. до 
221г. неправилно примени прописане износе, или 
бројно стање радника, или време проведено на раду; 

22) ако не поступи по правоснажном решењу 
органа управе општинског народног одбора надле-
жног за послове рада и радних односа да одредбе 
правилника о расподели личних доходака које су 
супротне закону или другим прописима доведе у 
сагласност са важећим прописима;". 

Тач. 23. и 24. бришу се. 
Досадашња тачка 25. постаје тачка 23. 

Члан 79. 
У члану 394. у ставу 1. тач. 4, 6, 9, 12. и 17. 

мењају се и гласе: 
„4) ако лични доходак за часове ноћног рада 

не обрачуна уз повећање од 12,5% по основима ко-
је је предвидела у правилнику о расподели личних 
доходака; 

6) ако лични доходак за прековремени рад не 
обрачуна уз повећање од 50% по основима које је 
одредила у правилнику о расподели личних дохо-
дака; 

9) ако лични доходак за рад на дан недељног 
одмора не обрачуна уз повећање од 50% по осно-
вима које је одредила у правилнику о расподели 
личних доходака; 

12) ако лични доходак за рад на дане државног 
празника не обрачуна уз повећање од 50% по осно-
вима које је одредила у правилнику о расподели 
личних доходака; 

17) ако лични доходак радника не утврђује па 
основима и мерилима из правилника о расподели 
личних доходака." 

Тачка 18. брише се. 

Члан 80. 
У члану 395. у ставу 1. тачка 4. мења се и гласи: 
„4) ако на захтев радника не изда писмено ре-

шење о основима и мерилима према којима се утвр-
ђује висина његовог учешћа у расподели личних 
доходака;". 

Тач. 11. и 12. бришу се, а досадашња тачка 13. 
постаје тачка 11." 

Члан 81. 
У члану 399. у тачки 2. на крају уместо речи 

„из тач. 21. до 25", уносе се речи „из тач. 21. до 23". 
У тачки 3. бројеви „16, 17. и 18" замен,у ју се 

бројевима ,Дб. и 17". 

Члан 82. 
Члан 401. мења се и гласи: 
„До доношења прописа из чл. 221 а. и 221д. овог 

закона примењива^ се износи минималних личних 
доходака утврђени по досадашњим прописима." 

Члан 83. 
Чл. 402. до 407. бришу се. 

Члан 84. 
Члан 408. ме^а се и гласи: 
„Привредне организације дужне су донети пра-

вилнике о расподели личних доходака до 31. де-
цембра 1961. године. 

До доношења правилника о расподели личних 
доходака измене и допуне у постојећим тарифним 
правилницима могу се вршити по Уредби о поступ-
ку за доношење тарифних правилника привредних 
организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59) и 
по одредбама овог закона о доношењу правилника 
о расподели личних доходака." 

Члан 85. 
Права радника стечена до дана ступања на онДг-

гу овог закона оствариће се по досадашњим про-
писима. 

Члан 86. 
Даном ступања на снагу овог закона престају да 

важе: 
1) Уредба о поступку за доношење тарифних 

правилника привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 6/59); 

2) Уредба о оснивању комисије за питања лич-
них доходака у привреди („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 14/58); 

3) Одлука о спровођењу аналитичке процене 
радних места у привредним организацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/56); 

4) Одлука о минималним личним дохоцима рад-
ника привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/58 и 16/60). 

Члан 87. 
Овлашћују се законодавни одбори Савезног већа 

н Већа произвођача Савезне народне скупштине да 
утврде и издају пречишћен тенет Закона о радним 
односима, као и да изврше потребне редакцијске 
измене. 

Члан 88. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању 7 „Службеном листу ФНРЈ". 
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61. 
У К А З 

0 ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ 
ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Ју гос лави је и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о доприносу 
из дохотка привредних организација, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Савез-
ног већа од 28. фебруара 1961. године и на седници 
Већа произвођача од 28. фебруара 1961. године. 

П. Р. бр. 2 
1 марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ ОР-

ГАНИЗАЦИЈА 

I. Основне одредбе 

Члан 1. . 
Привредне организације дужне су да из оства-

реног дохотка издвајају одређени део као допринос 
за општедруштвене потребе (допринос из дохотка). 

Обавезе привредних организација које се пла-
ћају из оствареног дохотка а које нису предвиђене 
овим законом, могу се заводити само савезним за-
коном или на основу савезног закона. 

Члан 2. 
Допринос из дохотка плаћа се по јединственој 

стопи, која се утврђује одлуком Савезне народне 
скупштине. 

Основицу за обрачунавање доприноса из дохот-
ка чини остварени доходак привредне организације. 

Члан 3. 
Допринос из дохотка припада буџету федерације 

и друштвеним фондовима којима управља федера-
ција. 

Савезним друштвеним планом или одлуком Са-
везне народне скупштине распоређује се допринос 
из дохотка на буџет федерације и на друштвене 
фондове којима федерација управља. 

Члан 4. 
Допринос из дохотка утврђује се и плаћа за при-

вредне организације као целину, ако овим законом 
или другим савезним законом није друкчије одре-
ђено, 

Члан 5. 
Ако привредна организација не оствари чист 

приход од износа гарантовати личних доходака 
радника, за разлику до пуног износа ових личних 
доходака умањиће се допринос из дохотка. 

Члан 6. 
Привредне организације одређених делатности 

плаћају допринос из дохотка у паушалном износу у 
случајевима и под условима одређеним овим за-
коном. 

Члан 7. 
Одлуком Савезне народне скупштине којом се 

утврђује стопа доприноса из дохотка могу се прив-
редне организације одређених делатности ослобо-
дити потпуно или делимично од плаћања доприноса 
из дохотка, односно може се одредити да привредне 
организације уместо плаћања доприноса из дохотка 
уносе у своје фондове део дохотка који одговара 
износу овог доприноса. 

Одлуком из претходног става могу се одредити 
посебни услови који се морају испунити да би прив-
редне организације биле ослобођене од плаћања до-
приноса, односно да би износ дохотка који одговара 
овом доприносу могле унети у своје фондове. 

Одлуком Савезне народне скупштине може се 
одредити .да привредне организације одређених де-
латности, изузетно од одредбе члана 3. став 1. овог 
закона, плаћају допринос из дохотка у целини или 
делимично у друштвене инвестиционе фондове и 
буџете других политичкотериторијалних јединица. 

Члан 8. 
Коначан обрачун и уплата доприноса из дохотка 

врши се по истеку године према дохотку оствареном 
у текућој години, утврђеном по завршном рачуну. 

Привремени обрачун и уплата доприноса из до-
хотка врши се периодично, по истеку једног или 
више месеци. 

Члан 9. 
Под привредним организацијама, у смислу овог 

закона, подразумевају се и установе и друге орга-
низације које по начелима привредног пословања 
редовно и трајно остварују доходак, ако савезним 
прописима није за њих одређен посебан начин фи-
нансирања. 

Члан 10. 
Органи управе надлежни за послове финансија 

и Служба друштвеног књиговодства врше надзор 
над применом овог закона и прописа донетих на 
основу њега. 

II. Утврђивање дохотка привредних организација 

Члан 11. 
Доходак привредне организације остварен у те-

кућој години представља део укупног прихода при-
вредне организације, по одбитку трошкова пословања 
учињених за остварење тог укупног прихода и 
по одбитку пореза на промет. 

Ако привредна организација на основу посебних 
прописа плаћа руднички допринос од укупног при-
хода, пре утврђивања дохотка, одбиће се износ тог 
доприноса. 

Члан 12. 
Под трошковима пословања, у смислу овог за-

кона, подразумевају се: материјална трошкови, 
амортизација вредности ствари и права који чине 
основна средства, камата на пословни фонд, као и 
чланарине и слични издаци који се плаћају као 
трошкови пословања на основу прописа који доноси 
савезни Државни секретари јат за послове финан-
сија. 

Издатке за финансирање школа и других 
облика образовања стручних кадрова привредне 
организације могу подмириван на терет трошкова 
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пословања до износа од 1л/ш од исплаћених личних 
доходака радника. 

Само одлуком Савезне народне скупштине може 
се прописати да се на терет трошкова пословања 
могу подмирити и други издаци поред издатака из 
става 1. овог члана. 

Члан 13. 
Укупан приход привредне организације чини 

вредност продате робе и извршених услуга према 
издатим фактурама, без обзира да ли је наплата 
извршена, наплаћени износ за продату робу и из-
вршене услуге по којима се фактуре не издају, 
као и друге вредности које прив,редна организација 
оствари у свом пословању. 

Члан 14. 
У укупан приход привредне организације улази 

и вредност производа сопствене производње и соп-
ствених услуга кој з, привредна организација упо-
треби за своје инвестиционе сврхе, као и вредност 
давања односно услуга које привредна организација 
учини без накнаде другим лицима. 

У укупан приход не улази вредност инвести-
ционих радова које привредна организација изводи 
у сопственој режији, сагласно посебним савезним 
прописима. 

Члан 15. 
Средства дата привредној организацији као до-

тација или за њену санацију улазе у укупан приход 
привредне организације ако из намене коју је одре-
дио давалац тих средстава у смислу прописа о 
средствима привредних организација не проистиче 
да она не улазе у укупан приход. 

У укупан приход привредне организације не 
улазе награде које привредна организација добија 
на сајмовима, изложбама, такмичењима и сл.; на-
граде које власници бродова или терета дају преду-
зећима на име остварених уштеда у времену утовара 
или истовара бродова (диспеч), као и други приходи 
који према савезним прописима не улазе у укупан 
приход. 

Члан 16. 
Матери јал ни трошкови привредне организације 

су -вредност материјала и вредност услуга других 
лица, употребљених за производњу и промет робе 
односно за извршење услуга, као и обавезе настале 
из пословања привредне организације (камате на 
кредите и зајмове за обртна средства и основна ч 
средства, пенали, затезне камате и сл.). 

Не могу се распоредио! као материјални тро-
шкови издаци за личне дохотке радника привредне 
организације и инвестиције као и казне за привред-
не преступе и прекршаје. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија прописаће под којим се условима и у којим 
износима поједине врсте издатака извршених ли-
цима у радном односу могу признати у материјалне 
трошкове привредних организација (дневнице, тро-
шкови за службена путовања и сл.). 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија прописаће које трошкове мензи и радничких 
ресторана може привредна организација урачунати 
у матери јалне трошкове. 

III. Привредне организације које плаћају допринос 
из дохотка у паушално^ износу 

Члан 17. 
Допринос из дохотка у паушалном износу могу 

, плаћати угоститељске, услужне занатске и кому-
налне привредне организације, као и мање трговин-
ске радње које се претежно баве прометом одређених 

врста прехрамбених артикала, изузев алкохолних 
пића. 

Члан 16. 
Савезни Државни секретару ат за послове роб-

ног промета одређује које се привред не организације 
из члана 17. овог закона сматрају мањим трговин-
ска^ радњама. 

Савезни Државни секретару ат за послове роб-
ног промета може прописати услове под којима 
мање трговинске привредне организације у удаље-
ним местима могу своје обавезе извршавати у пау-
шалном износу. 

Члан 19. 
Паушални износ који привредне организације 

плаћају на име доприноса из дохотка обухвата, 
поред овог доприноса, допринос друштвеним инве-
стиционим фондовима и допринос за заједничке 
резервне фондове политичкотериторијалних једи-
ница. 

Паушални износ који плаћају комуналне при-
вредне организације и привредне организације услу-
жног занатства обухвата и камату на пословни фонд. 

У паушални износ који плаћају угоститељске 
привредне организације улази и камата на пословни 
фонд коју утврђује општински народни одбор. 

Члан 20. 
Паушални износ који привредне организације 

плаћају на име доприноса из дохотка утврђује се 
уговором између привредне организације и општин-
ског народног одбора, на чијем се подручју налази 
седиште привредне организације. 

Уговор у име општинског народног одбора за-
кључује његов орган управе надлежан за послове 
финансија, а у име привредне организације посло-
вођа (директор) односно лице овлашћено да је за-
ступа, уз претходну сагласност органа управљања. 

Члан 21. 
Уговор о паушалном износу закључује се крајем 

године за наредну годину или за више наредних 
година. 

Изузетно, за новоосноване привредне организа-
ције и за постојеће привредне организације за које 
се први пут одређује плаћање обавеза према дру-
штвеној заједници у паушалном износу, уговор о 
паушалном износу може се закључити у току године. 

Најкраће време трајања уговора је једна година, 
а ако је у питању привредна организација са сезон-
ским пословањем — једна сезона. 

Члан 22. 
Општински народни одбор може условити за-

кључење уговора о паушалном износу дава-њем 
обезбеђења од стране радника. 

Члан 23. 
Приликом утврђивања висине паушалног износа 

у уговору, мора се водити рачуна да се привредној 
организацији остави износ гарантовати личних 
доходака по важећим прописима. 

Члан 24. 
Захтев за закључење уговора о паушалном из-

носу може учинити општински народни одбор или 
привредна организација. 

Општински народни одбор дужан је позвати 
ради закључења уговора о паушалном износу мање 
привредне организације из члана 17. овог закона. 

Члан 25. 
Ако између општинског народног одбора и при-

вредне организације не дође до споразума о висини 
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паушалног износа или о другим одредбама уговора, 
ва такву привредну организацију неће се примењи-
вати одредбе ове главе. 

Члан 26. 
За трговинске, угоститељске и занатске радње 

за које је по посебним савезним прописима о трго-
винској делатности и трговинским предузећима и 
радњама, о угоститељским предузећима и радњама 
односно о занатским радњама и занатским преду-
зећима предвиђено да се дају на управљање рад-
ницима уз извршавање обавеза према друштвеној 
заједници у паушалном износу, одређивање паушал-
ног износа врши се по поступку предвиђеном тим 
прописима. 

IV. Посебне одредбе о доприносу из дохотка 
привредних организација одређених делатности 

Члан 27. 
Изузетно од одредбе члана 3. овог закона, 

допринос из дохотка који плаћају комуналне при-
вредне организације, привредне организације услу-
жног занатства и угоститељске привредне организа-
ције припада општини, без обзира да ли се допринос 
из дохотка обрачунава у паушалном износу или се 
врши редовно обрачунавање и расподела дохотка. 

Одредба претходног става не односи се на 
предузећа грађевинских заната. 

I 
Члан 28. 

Општински народни одбор може комуналне 
привредне организације, привредне организације 
услужног занатства и утоститељске привредне 
организације ослободити потпуно или делимично од 
плаћања доприноса из дохотка, односно може одре-
дити да те привредне организације, уместо плаћања 
доприноса из дохотка, унесу у своје фондове део 
дохотка који одговара износу овог доприноса. 

Општински народни одбор може одредити посеб-
не услове који се морају испунити да би привредне 
организације из става 1. овог члана биле ослобођене 
од плаћања доприноса, односно да би износ дохотка 
који одговара овом доприносу могле унети у своје 
фондове. 

Члан 29. 
У градовима подељеним на општине допринос 

из дохотка комуналних привредних организација 
припада свш^ општинама, с тим што расподелу овог 
доприноса на општине може вршити градско веће, 
односно срески народни одбор где градско веће не 

; постоји, у сагласности са општинским народним 
одбором. 

V. Плаћање доприноса из дохотка привредних 
' организација које у свом саставу имају погоне за 

које се врши самостално обрачунавање дохотка 

Члан 30. 
Правилима привредне организације може се 

одредити да поједини погони самостално утврђују 
доходак и плаћају доприносе из дохотка. 

Ако погон за који се врши самостално обрачу-
навање дохотка производи за други погон или 
врши услуге другом погону у саставу истог преду-
зећа, као укупан приход тог погона сматра се вред-
ност робе коју је тај погон дао или услуге које је 
извршио другом погону. 

Из укупног прихода погона за који се врши 
самостално обрачунавање дохотка покривају се пре 
утврђивања његовог дохотка евентуално настали 
губици у другим погонима исте привредне органи-
зације. 

Члан 31. 
Инду етри јеки погони пољопривредних органи-

зација и општих земљорадничких задруга сма-
трају се погонима за које се врши самостално 
обрачунавање дохотка. 

Погони из става 1. овог члана утврђују и ра-
сподељују укупан приход и доходак по прописима 
који важе за делатност коју ти погони врше. 

Савезно извршно веће односно орган који оно 
одреди може прописати да и други погони пољо-
привредних организација и општих земљораднич-
ких задруга као и погони других привредних орга-
низација имају положај погона са самосталним 
обрачуном по одредбама ст. 1. и 2. овог члана. 

VI. Казнена камата 

Члан 32. 
Ако привредна организација не плати о року 

доспели износ доприноса из дохотка, платиће на 
име казнене камате на неплаћени део доприноса 
0,1% за сваки дан задоцњења. 

Плаћање казнене камате по ставу 1. овог члана 
не искључује примену казнених одредаба. 

VII. Казнене одредбе 

Члан 33. 
Привредна организација казниће се за при-

вредни преступ новчаном казном од троструког 
износа који није издвојила на име доприноса из 
дохотка, ако допринос не обрачуна по одредбама 
овог закона да би избегла плаћање доприноса или 
да би га задржала за своје потребе. 

Привредна организација казниће се за при-
вредни преступ новчаном казном до троструког из-
носа дохотка који одговара износу доприноса из 
дохотка, ако је ослобођена од плаћања доприноса 
с тим да тај део дохотка унесе у своје фондове, па 
га не обрачуна или не унесе у своје фондове, дели-
мично или у целини, да би га употребила за друге 
сврхе. 

За привредни преступ из ст. 1. и 2. овог члана 
привредне организације казниће се у нарочито 
тешким случајевима, до петоструког износа дела 
дохотка који није издвојила на име доприноса из 
дохотка односно који није унела у своје фондове. 

За привредни преступ из ст. 1. до 3. овог члана 
казниће се и одговорно лице у привредној органи-
зацији новчаном казном до 50.000 динара. 

VIII. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 34. 
Савезни Државни секретари јат за послове фи-

нансија прописаће рокове за подношење перио-
дичних обрачуна доприноса из дохотка у смислу 
члана 8. став 2. овог закона. 

Члан 35. 
Шумско газдинство, без обзира да ли је орга-

низоване као предузеће или као самостална уста-
нова, плаћа из укупног прихода^ допринос из 
дохотка и извршава друге обавезе према друштве-
ној заједници и расподељује доходак по овом за-
кону и прописима донетим на основу савезног 
закона. 

Члан 36. 
Овлашћује се Савезно извршно веће да може 

доносити посебне прописе о начину утврђивања 
укупног прихода и дохотка и о расподели дохотка 
привредних организација одређених делатности у 



Четвртак, 2. март 1961. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 8 — Стра-на 15 

случајевима у којима је по досадашњим прописима 
оно или други државни орган доносио такве про-
писе. 

Члан 37. 
До доношења посебних прописа о комуналним 

привредним организацијама, као комуналне при-
вредне организације сматрају се привредне органи-
зације које врше: снабдевање насеља водом, одво-
ђење отпадних вода, дистрибуцију електричне 
енергије и јавно осветљење, градски саобраћај, 
снабдевање насеља плином, снабдевање насеља 
топлотном енергијом, изградњу и одржавање ули-
ца, путева и осталих саобраћајница у насељу, чу-
вање моторних и осталих возила на одређеном 
простору, чишћење јавних површина и изношење 
смећа из зграда, уређивање и одржавање јавних 
зелених површина у насељима, експлоатацију 
јавних топлих купатила, експлоатацију јашгах 
хладних купатила, гаражирање возила у јавним 
гаражама, послове градских кафилерија, управ-
љање пијацама на мало, чување имовине привред-
них организација и установа, управљање и одржа-
вање градских земљишта, као и сервиси стамбених 
заједница. 

Поред привредних организација из става 1. овог 
члана сматрају се комуналним привредним орга-
низацијама и следеће организације: погребни за-
води и крематоријуми, предузећа за производњу 
електричне енергије која нису укључена у зајед-
ницу електропривредних предузећа, предузећа за 
приказивање филмова, тржнице на велико, пекаре, 
конзумне млекаре, димничарске радње, комуналне 
(услужне) кланице, комуналне ледаре и радионице 
за одржавање стамбених зграда. 

Члан 38. 
Ближе прописе за спровођење овог закона до-

носи савезни Државни секретари јат за послове 
финансија. 

Ближе прописе за спровођење члана 5. овог 
закона донеће, по потреби, савезни Државни секре-
тари јат за послове финансија, у сагласности са 
Секретариј атом Савезног извршног већа за рад. 

Члан 39. 
Даном почетка примењивана овог закона пре-

стаје да важи Закон о доприносу из дохотка при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/57, 48/58, 48/59, 52/59 и 45/60). 

Члан 40. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1961. године. 

62. 

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

НИЗАЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Ју гос лави је и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о доприносу 
на ванредне приходе привредних организација, који 
је усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 28. фебруара 1961. године и на 

седници Већа произвођача од 28. фабруара 1961. 
године. 

П. Р. бр. 5 
1. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
Привредне организације које у 1961. години 

остваре ванредан приход, плаћају допринос на тај 
приход (допринос на ванредан приход). 

Члан 2. 
Сматраће се да је привредна организација оства-

рила ванредан приход ако, поред средстава за пла-
ћање одређених личних доходака радника, оствари 
средства за фондове преко износа од 6% од укупних 
основних и обртних средстава којима располаже у 
години за коју се врши расподела дохотка. 

Под одређеним личним дохоцима подразумевају 
се лични дохоци радника обрачунати на основу 
просечних личних доходака остварених у протеклој 
години у делатности којој привредна организација 
припада. 

Део чистог прихода преко износа из става 1. 
овог члана представља ванредан приход привредне 
организације. 

Члан 3. 
Допринос на ванредан приход плаћа се по стопи 

од 25% од износа ванредног прихода. 
Допринос на ванредан приход обрачунава се 

пре обрачунавања доприноса за друштвене инве-
стиционе фондове. 

Члан 4. 
Допринос на ванредан приход привредних ор-

ганизација је приход федерације. 

Члан 5. 
Допринос ва ванредан приход неће обрачуна-

в а ^ и плаћати привредне организације које су оба-
везне да плаћају допринос за експлоатацију рудног 
блага, комуналне привредне организације, привред-
не организације услужног занатства и привредне 
организације које допринос из дохотка плаћају у 
паушалном износу. 

Допринос на ванредни приход не обрачунавају 
и не плаћају ни установе које обрачунавају свој 
доходак као привредне организације. 

Члан 6. 
Привредне организације и одговорна лица у 

привредним организацијама који не обрачунавају и 
не уплате допринос на ванредан приход, казниће 
се по казненим одредбама Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација. 

Члан 7. 
Ближе прописе о обрачунавању и плаћању до-

приноса на ванредан приход донеће савезни Држав-
ни секретару ат за послове финансија. 
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Члан 8. 
Овој закон ступа на снагу даном објављивање у 

1ГСлужбеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 1. 
Јануара 1961. године. 

ез . 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УСТАНОВЉЕЊУ 

КАМАТЕ НА ФОНДОВЕ У ПРИВРЕДИ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративие Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о установ-
љен^ камате на фондове у привреди, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Саве-
зног већа од 28. фебруара 1961. године и на седници 
Већа произвођача од 28. фебруара 1961. године. 

П. Р. бр. 3 
1. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с.р. 

З А К О Н 
О УСТАНОВЉЕН^ КАМАТЕ НА ФОНДОВЕ У 

ПРИВРЕДИ 

I. Основне одредбе 
Члан 1. 

Сва друштвена средства која се користе у при-
вреди подлежу плаћању доприноса друштвеној за-
једници у виду камате (камата на фондове у при-
вреди). 

Под друштвеним средствима у привреди, у сми-
слу овог закона^ подразумевају се средства послов-
них фондова привредних организација, пословних и 
кредитних фондова банака и друштвених инвести-
ционих фондова. 

Члан 2. 
Одлуком Савезне народне скупштине одређују 

се општа стопа и посебне стопе камате на фондове 
у привреди, као и ослобођења од плаћања ове ка-
мате. 

Члан 3. 
Камата на фондове у привреди је приход 

Општег инвестиционог фонда, ако савезним дру-
штвеним планом или одлуком' Савезне народне 
скупштине није друкчије одређено. 

П. Камата на пословни фонд привредних организа-
ција и банака 

Члан 4. 
Привредне организације и банке плаћају кама-

ту на пословни фонд на сва средства овог фонда по 
завршном рачуну тих организација за претходну 
годину. 

Члан 5. 
Каматна стопа на средства пословног фонда 

Привредне организације је јединствена за привред-

ну организацију као целину, ако савезним пропи-
сима није друкчије одређено. 

Члан 6. 
Ако се стање пословног фонда у току године 

измени, привредне организације и банке обрачунаће 
камату на пословни фонд на измењену основицу од 
првог дана наредног месеца после настале промене. 

Члан 7. 
Каматну стопу на пословни фонд комуналних 

привредних организација и привредних организаци-
ја услужног занатства одређује општински народни 
одбор на чијем се подручју налази привредна орга-
низација. Каматна стопа на пословне фондове ових 
организација не може бити већа од опште стопе, 
односно од посебне ако је ова прописана за ту вр-
сту делатности. 

Општински народни одбор може поједине при-
вредне организације из става 1. овог члана ослобо-
дити од плаћања камате на пословни фонд. 

Камата на пословни фонд коју плаћају привред-
не организације из става 1. овог члана је приход 
општинског инвестиционог фонда. 

У градовима подељеним на општине камата на 
пословни фонд коју плаћају комуналне привредне 
организације и привредне организације услужног 
занатства припада тим општинама, с тим што ра-
споделу овог прихода на општине може вршити 
градско веће, односно срески народни одбор где 
градско веће не постоји, у споразуму са општин-
ским народним одборима. 

Одредбе ст. 1. до 4. овог члана не односе се на 
привредне организације грађевинског занатства. 

Члан 8. 
Одредбе о плаћању камате на пословни фонд 

привредних организација и банака примењују се 
у целини на средства кредитних фондова банака, 
ако су ти фондови основани. 

Ш. Камата на друштвене инвестиционе фондове 

Члан 9. 
Камата на друштвене инвестиционе фондове 

плаћа се на онај део средстава ових фондова који 
је дат на кредит привредним организацијама. 

Камата се не плаћа на средства из става 1. 
овог члана за време за које се врши обрачунавање 
интеркаларне камате. 

У случају промене стања средстава из става 1. 
овог члана у току године обрачунава се камата на 
измењену основицу од првог дана наредног месеца 
после настале промене. 

ГУ. Казнена камата 

Члан 10. 
Ако привредна организација односно банка не 

плати доспели износ камате на пословни фонд од-
носно кредитни фонд, платиће и казнену камату од 
0,1% за сваки дан задоцњења на доспели неплаћени 
износ. 

Плаћање казнене камате по ставу 1. овог члана 
не искључује примену казнених одредаба^ 

V. Казнене одредбе 

Члан 11. 
Привредна организација односно банка казниће 

се за привредни преступ новчаном казном до тро-
струког износа камате који није платила ако о 
року не плати доспели износ камате на пословни 
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фонд односно кредитни фонд, да би избегла пла-
ћање ове камате или да би је задржала за своје 
потребе. 

За привредни преступ из става 1. овог члана 
привредна организација односно банка казниће се 
у нарочито тешким случајевима новчаном казном 
до петоструког износа камате који није платила. 

За привредни преступ из ст. 1. и 2. овог члана 
казниће се и одговорно лице у привредној органи-
зацији односно банди новчаном казном до 50.000 
динара. 

VI. Прелазне одредбе 

Члан 12. 
По уговорима о зајмовима и кредитима закљу-

ченим пре ступања на снагу овог закона банке 
могу повисити уговорену камату, али највише до 
висине каматне стопе која је прописана на пословни 
фонд за односну привредну организацију. 

Привредна организација која се не сложи са 
променама уговора по ставу 1. овог члана може 
одустати од закљученог уговора. У овом случају 
привредна организација је дужна вратити ^ к о р и -
шћени део зајма односно кредита у року од 60 дана 
од дана обавештења о промени каматне стопе, ако 
банка не одреди дужи рок за враћање искоришће-
ног дела зајма односно кредита. 

У случају измене каматне стопе по ставу 1. овог 
члана, измењена каматна стопа примењиваће се од 
1. јануара 1961. године. 

Ст. 1 до 3. овог члана не односе се ва зајмове 
за основна средства који су дати из наменске квоте 
Општег инвестиционог фонда за војну индустрију. 

Члан 13. 
Ако привредна организација дође у немогућ-

ност да извршава своје обавезе по зајмовима од-
носно кредитима због повећања каматне стопе по 
члану 12. овог закона, односно ако дође у немогућ-
ност да нормално привређује, банка може угово-
рити са таквом привредном организацијом дуже 
рокове за отплате зајма. 

Члан 14. 
Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 

послове финансија да, по потреби, доноси ближе 
прописе за спровођење овог закона. 

Члан 15. 
Даном почетка примењивана овог закона пре-

стају да важе: Одлука о каматним стопама на сред-
ства привредних организација, на средства уложена 
код банке и на краткорочне кредите („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 54/57, 26/58, 44/58, 48/58, 43/59 и 
52/59) и Одлука о нижој стопи камате на фонд 
обртних средстава одређених привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 48/58 и 52/59). 

Члан 16. 
Овај закон ,ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1961. године. 

64. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ДРУ-

ШТВЕНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА 

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 доприносу 

друштвеним инвестиционим фондовима, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Саве-
зног већа од 28. фебруара 1961. године и на седници 
Већа произвођача од 28. фебруара 1961. ,године. 

П. Р. бр. 4 
1. марта Д961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпредседник 

Савезног извршног већгц 
Едвард Кардељ, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с,р. 

З А К О Н 
О ДОПРИНОСУ ДРУШТВЕНИМ ИНВЕСТИЦИО-

н и м ФОНДОВИМА 

Члан 1. 
Ради обезбеђења финансијских средстава оп-

штинским и среским инвестиционим фондовима и 
инвестиционим фондовима аутономних јединица и 
народних република, установљења се допринос дру-
штвеним инвестиционим фондовима (допринос ин-
вестиционим фондовима). 

Члан 2. 
Допринос инвестиционим фондовима плаћају 

привредне организације из чистог прихода који из-
двоје за свој пословни фонд и фонд заједничке по-
трошње. 

Члан 3. 
Под привредним организацијама, у смислу овог 

закона, подразумевају се и друге организације које 
по начелима привредног пословања редовно и трај -
но остварују доходак, ако савезним прописима није 
одређен посебан начин финансирања. 

Члан 4. 
Допринос инвестиционим фондовима плаћа се 

по стопи до 20% од износа чистог прихода издвоје-
ног за пословни фонд и фонд заједничке потрошње 
привредне организације, и то инвестиционом фонду 
општине по стопи до 10% и инвестиционом фонду 
народне републике по стопи до 10%. 

До висине стопа из става 1. овог члана свака 
пол итичкотериториј алка јединица утврђује стопу 
доприноса за свој инвестициони фонд, 

Ако политичкотериторијална јединица не до-
несе одлуку из става 2. овог члана, допринос инве-
стиционим фондовима плаћа се по највишој стопи 
из става 1. овог члана прописаној за инвестиционе 
фонд односне политичкотериторијалне јединице. 

Члан 5. 
Ако народна република утврди стопу доприно-

са инвестиционом фонду нижу од стопе прописане 
у ставу 1. члана 4. овог закона, може одлучити да 
се разликом процента до највише стопе одређене за 
народну републику у члану 4. овог закона, повећа 
стопа доприноса инвестиционом фонду општине. 

Члан 6. 
Наредна Република Србија утврдиће с^шу до-

приноса који припада инвестиционим фондовима 
аутономних јединица, и то из оног дела доприноса 
који припада инвестиционом фонду народне ре-
публике. 
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0 Члан 7. 
Срески народни одбор може, у споразуму с оп-

штинским народним одбором са његовог подручја, 
одлучити да се део доприноса инвестиционом фонду 
општине унесе у инвестициони фонд среза, с тим 
да део доприноса који припада општини не може 
бити мањи од 60% од укупног износа доприноса који 
припада општинском инвестадионом фонду. 

Члан 8. 
У градовима подељеним на општине допринос 

који се плаћа за инвестиционе фондове општина 
припада тим феновима, с тим што висину стопа 
овог доприноса као и расподелу доприноса на поје-
дине општине може утврђивати градско веће, од-
носно срески народни одбор где градско веће не 
постоји, у сагласности са општинским народним од-
борима. 

Члан 9. 
Допринос инвестиционом фонду уплаћује се, по 

правилу, у општини на чијем се подручју налази 
седиште привредне организације. 

Члан 10. 
Привредна организација која у овом саставу има 

потоне који се не налазе на подручју општине на 
коме се налази седиште привредне организације, 
уплаћује допринос инвестиционим фондовима у 
оним општинама на чијим се подручјима налази се-' 
диште привредне организације и седиште по ГОЈ 
сразмерно вредности уложених средстава привредне 
организације на подручју тих општина. 

Одредбе става 1. овог члана примењују се и на 
пословне и друге јединице привредних организаци-
ја које трајно врше делатност на једном месту. 

Изузетно од става 1. овог члана, Савезно извр-
шно веће може прописати и друге основе по којима 
ће привредне организације одређених делатно-сти 
уплаћивати допринос инвестицноним фондовима 
општина на чијем се подручју налазе погони или 
пословне и друге јединице из ст. 1. и 2. овог члана. 

Члан 11. 
За градилишта грађевинских предузећа односно 

јединице других привредних организација које при-
времено врше делатност на једном месту, уплаћује 
се допринос инвестиционим фондовима у оној оп-, 
штини на чијем је подручју седиште привредне ор-
ганизације. 

Савезни Државни секретару ат за послове фи-
нансија донеће прописе о томе шта се сматра при-
временим делатношћу из става 1. овог члана. 

Члан 12. 
Привредна организација дужна је обрачунати 

допринос инвестиционим фондовима и уплатити га 
на одговарајући рачун код банке приликом уноше-
ња дела чистог прихода у овој пословни фонд и 
фонд заједничке потрошње. 

Члан 13. 
Ако привредна организација не/обрачуна и не 

уплати доспели износ доприноса инвестиционим 
фондовима, платиће и казнену камату у висини од 
0,1% на неплаћени део доприноса за сваки дан за-
доцњења. 

Плаћање камате по ставу 1. овог члана не 
искључује прим-ену казнених одредаба. 

Члан 14. 
Привредна организација казниће се за при-

вредни преступ новчаном казном до троструког из-
носа доприноса инвестиционим фондовима, ако теј 
допринос не обрачуна или не уплати по одредбама 
овог закона да би избегла плаћања доприноса или 
да би га задржала за своје потребе. 

За привредни преступ из става 1. овог члана 
привредна организација казниће се у нарочито те-
шким случајевима новчаном казном до петоструко^ 
изно-са доприноса инвестиционим фондовима који 
није обрачунала или није уплатила по одредбама 
овог закона. 

За привредни преступ из ст. 1. и 2. овот члана 
казниће се и одговорно лице у привредној органи-
зацији новчаном казном до 50.000 динара. 

Члан 15. 
Научне установе које врше расподелу укупног 

прихода као привредне организације, не обрачуна-
вају и не плаћају допринос друштвеним давести-
ционим фондовима. 

Члан 16. 
Овлашћује се савезни Држав-ни секретаријат за 

послове финансија да, по потреби, донесе прописе 
за примену овог закона. 

Члан 17. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а применливаће се од 
1. јануара 1961. године. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 28. II 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 28. II 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О СТОПАМА ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Допринос из дохотка привредних организа-
ција плаћа се по стопи од 15%, ако овом одлуком 
није друкчије одређено. 1 "" 1 

2. Не плаћају допринос ио дохотка: 
1) рудници угља, коксаре и рудници неметала; 
2) железничка транспортиа предузећа; - преду-

зећа обалне путничке либијске пловидбе; предузећа 
обалне теретне плсвадбе; предузећа речног и језер-
ског саобраћаја — осим багероких и хадротехнич-
ких предузећа; предузећа ваздушног саобраћаја; 
предузећа за утовар и ускладиштење робе у речним 
и језерским пристаништима и железничким стани-
цама и предузећа лука и складишта; 

2) пољопривредне организације и опште земљо-
радничке задруге, специјализована семенску преду-
зећа, опецијализоване радионице и сервиси за услу-
ге и за оправке полЈорривредних машина и пољо-
привредне апотеке — осим за погоне са самосталном 
обрачуном дохотка пољопривредних организација и 
општих земљорадничких задруга на које се приме-
њују одредбе члана 31. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација; 

4) кудељаре и предузећа за производњу тепиха 
ручне израде; 

5) привредне организације које се баве конзер-
вирањем воћа, поврћа, маслином, млека, меса и 
рибе; силоси и механизована складишта и сушнице 
семенске робе коде су организоване као предузећа, 
као и хладњаче и млинска предузећа; 

6) трговинске привредне организације које се 
баве прометом прехрамбеиих производа —— на део 
дохотка сразмеран учешћу промета тих производа 
у укупном промету; 
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7) предузећа за снимање филмова и предузећа 
за техничку обраду и израду филмова; 

8) предузећа за производњу грамофонских 
плоча; 

9) предузећа за геолошке истраживачке радове; 
10) предузећа опециј ализована за производњу 

учила. 
3. Грађевинске извођачке привредне организа-

ције, грађевинско-монтажне и грађевинско-занатске 
привредне организације издвајаху од укупног изно-
са обрачунатог доприноса из дохотка 50% и уносе у 
овој пословни фонд. 

Л Новинско-здздавачка предузећа и издавачка 
предузећа не плаћају допринос из дохотка. 

Републичка народна скупштина може одредити 
да издавачка предузећа из стака 1. ове тачке упла-
те у републ-ички фонд за унапређиваоње издавачке 
делатности део дохотка који не може бити већи од 
50% износа доприноса из дохотка који бр се пла-
ћао по стопи из тачк,е 1. ове одлуке.^ ЈС' 

5. Предузећа учлањена у заједнице електро-
привредних предузећа уплаћују износ обрачунатог 
доприноса из дохотка Заједници југословенске елек-
тропривреде за покриће мањкова. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објавллгаа-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1961. године. 

Савезна народна скупштина 
СНС( А) 19 

1. марта 1961. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с р. 

66. 
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 28. II 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 2в. П 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТОПА-
МА ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

1. У Одлуци о стопама доприноса за социјално 
осигурање („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/50, 27/60 
и 44/60), у тач. 13а, у ставу 1, уместо речи: ,,у 1960 
години" стављају се речи: ,,у 1960. и 1961. години". 

У ст. 5. и 6. исте тачке уместо речи: ,,у 1960 го-
дини" стављају се речи: ,,у 1960. односно 1961. го-
дини". 

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

Савезна народна скупштина 
СНС(А)33 

1. марта 1961. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с р. 

67. 

На основу члана За. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослвије и саве-
зним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 26. II 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 28. II 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О КАМАТНИМ СТОПАМА НА ФОНДОВЕ У 

ПРИВРЕДИ 

1. Општа каматна стопа на фондове у привреди 
износи МЈ9 годишње. 

2. Камату на пословни фонд по стопи нижој од 
опште плаћају, и то: 

1) по стопи од 4л/о рудници угља, железаре, руд-
ници железне руде и рудници'неметала; 

2) по стопи од 2%: 
а) железничка траиопортна предузећа; преду-

зећа јавног друмског саобраћаја; предузећа помор-
ског саобраћаја — осим предузећа мале обалне пут-
ничке пловидбе и предузећа лука и складишта; по-
морска багерска предузећа и предузеће „Бродоспас"; 
предузећа речног и језерског саобраћаја осим бугар-
ских предузећа и хидро техничких предузећа; пре-
дузећа за претовар, истовар и утовар робе у речним 
нристаништима и железничким станицама; 

б) тр-говинске привредне организације које се 
баве прометом прехр амбених производа — на део 
средстава пословног фонда сразмеран учешћу про-
мета тих производа у укупном промету; 

в) привредне организације угоститељства и ту-
ризма; 

г) предузећа за снимање филмова и предузећа 
за техничку израду и обраду филмова; 

д) привредне организације за узгој и енсплоата-
цију шума — за вредност шумских комуникација; 

3) по стопи од 1%: 
а) предузећа електропривреде, електропривред-

не заједнице и електране које се као погони налазе 
у саставу појединих предузећа, а које имају услова 
за учлањење у заједницу електропривредних пре-
дузећа и које испоручују електричну енергију мре-
жи зајед,нице; 

б^ коксаре; 
/вриздавачка предузећа, новинско-издавачка 

предузећа и предузећа за произк^одњу учила; """ 
" Предузећа ваздушног саобраћаја; 

д) предузећа која производе за одређене потре-
бе Југословенске народне армије — на ствари из 
основних средстава чији је промет ограничен по 
члану 12. Уредбе о привредним предузећима која 
производе за одређене потребе Југословенске на-
родне армије („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/53, 
30/54, 36/55 и 1/57), за периоде у којима су те ствари 
биле у употреби. Камата се не плаћа на наведена 
основна средства кад су она ван употребе; 

ђ) све привредне организације — за вредност 
силоса и механизованих складишта; 

е) предузећа и установе за приређивање сајмова 
и привредних изложби. 

3. Ослобођавају се од плаћања камате на по-
словни фонд: 

1) привредне организације које се баве конзер-
в у ањем воћа, поврћа, маслинки, млека, меса и 
рибе, као и хладњаче; 

2) пољопривредне организације и опште земљо-
радничке задруге, специјализована семенска преду-
зећа, с п е ц и јализов ане радионице и сервиси за услу-
ге и за оправке пољопривредних машина, као и по-
љопривредне апотеке — осим за погоне са самостал-
ном обра-чуном дохотка пољопривредних организа-
ција и општих земљорад етичких задруга на које се 
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примењују одредбе члана 31. Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација; 

3) предузећа мале обалне либијске путничке 
пловидбе. 

Камата на пословни фонд не плаћа се на вред-
ност земљишта која чине основно средство желе-
зничких транспортних предузећа, предузећа лука и 
складишта, предузећа речног и језерског саобраћаја, 
предузећа за утовар, истовар и ускладиштење робе 
у речним и језерским при ст аништим а и железнич-
кпм станицама, предузећа поштанско-телеграфско-
телефонског саобраћаја, предузећа за експлоатацију 
и одржавање лука, речних и језерских пристаништа 
и аеродрома, као и привредник организација које се 
баве експлоатацијом шума. 

Камата на пословни фонд не плаћа се на вред-
ност оперативних обала и лукобрана предузећа лут^а 
и складишта и предузећа за утовар, истовар и 
ускладиштење робе у пристаништима на вредност 
јавних путева као и на вредност изграђених повр-
шина аеродрома. 

4. На део средстава друштвених инвестиционих 
фондова и кредитних фондова банака који је путем 
кредита дат привредним организацијама које пла-
ћају камату на свој пословни фонд по стопи нижој 
од опште стопе или које не плаћају камату, плаћаће 
се камата по тој нижој стопи односно неће се пла-
ћати. 

5. Општински народни одбор може одредити за 
привредне организације утоститељства и туризма 
каматну стопу на пословни фонд већу од 2%. али 
не већу од б̂ /о. Разлика између износа камате обра-
чунате по стопи од 2% и по стопи одређеној одлу-
ком општинског народног одбора- припада општин-
ском инвестиционом фонду. 

6. Начин обрачунавања и рокове уплаћивања 
камате на фондове у привреди прописаће савезни 
Државни секретару ат за послове финансија. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1961. године. 

Савезна народна скупштина 

СНС(А)7 
1. марта 1961. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с р. 

68. 

На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину и члана 12. Закона 
о Савезном буџету за 1961. годину („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/60), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА ПШЕНИЦУ РОДА 

1961. ГОДИНЕ 

1. Задружним организацијама, пољопривредним 
добрима, сељачким радним задругама и економијам)а 
обезбеђује се за количине пивнице рода 1961. године 
које преузме Дирекција за исхрану по гаранто-
ваним ценама поред гарантоване цене и премија у 
износу од 3 динара за 1 кг преузете пшенице. 

2. Премија из тачке 1. ове одлуке исплаћиваће 
се на терет средстава предвиђених савезним буџетом. 

Четвртак, 2. март 1961. 

3. Овлашћује се савезни Државни секретари јат 
за послове финансија да, у сагласности са савезним 
Државним секретариј атом за послове робног про-
мета и Секретаријатом Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, донесе ближе прописе 
о условима и начину исплате премија које се испла-
ћују по овој одлуци, 

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

Р,п. бр. 13 
22. фебруара. 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с.р. Мијалко Тодоровић, с.р. 

69. 
На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 

друштвеног плана за 1961. годину, Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАЈВИШИХ ПРОДАЈ-
НИХ ЦЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРОИЗВОДЕ 

1. Престају да важе -прописи којима су одре-
ђене највише продајне цене појединих производа, 
и то: 

1) одредбе тачке I под 8 Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена за одређене производе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 20/54) — у погледу 
сумпорне киселине бб̂ /о Бе; 

2) одредбе тачке I под 16, 17 и 18 Одлуке о 
одређивању највиших продајних цена за одређене 
производе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/55) — у 
погледу сумпорне киселине 60° Бе, сумпорне кисе-
лине — олеум 104% и сумпорне киселине — олеум 
113%; 

3) одредбе та-чке I под - 6 Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена за поједине производе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/58 и 13/60) — у по-
гледу сирове нафте „Јерменовци"; 

4) Одлука о одређивању највиших продајних 
цена угља („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58); 

5) Одлука о одређивању највиших продајних 
цена за кудељу и кучину („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 16/58). 

2. Цене за угаљ и сумпорну киселину г који су 
производи обухваћени прописима из тачке 1. под 1, 
2 и 4 ове одлуке, формираће се према условима 
тржишта, а у смислу одредаба Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60). 

Цене за сирову нафту „Јерменовци" и кудељу 
и кучину, који су производи обухваћени прописи-
ма из тачке 1. под 3 и 5 ове одлуке, формираће се 
слободно према условима тржишта. 

3. Овлашћује се савезни Државни секрет ари јат 
за послове робног промета да, у сагласности са Се-
кретаријатом Савезног извршног већа за индустри-
ју, може одредити да поједини мањи рудници угља 
формирају слободно продајне ,цене угља. 

4. Савезни Државни секретари јат за послове 
робног промета стараће се о спровођењу ове одлуке 
и доносиће, по потреби, ближе прописе за њено 
спровођење. 

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

Р. п. бр. 11 
22. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

70. 
На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 

друштвеног плана за 1961. годину и члана 12. Зако-
на о Савезном буџету за 1961. годину („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/60), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МИНИ-
МАЛНИМ ЗАШТИТНИМ ЦЕНАМА И ПРЕМИЈА-
МА У 1960. и 1961. ГОДИНИ ЗА СВИЊЕ, ГОВЕДА, 

ОВЦЕ И ЖИВИНУ ОДРЕЂЕНОГ КВАЛИТЕТА 

1. У Одлуци о минималним заштитним ценама 
и премијама у 1960 и 1961 години за свиње, говеда, 
овце и живину одређеног квалитета (,,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/00 и 42/60) у тачки 1. одељак 
А износ премије од „25" динара одређен за поје-
дине врсте свиња замењује се износом од „30" ди-
нара. 

2. У тачки 1. одељак Б износ премија од „2(Г 
динара одређен за поједине врсте утовљене јунади 
замењује се износом од „30" динара. 

3. У тачки 1. став 3. мења се и гласи: 
„Премије из става 1. ове тачке важе за 1 кг 

живе мере, осим за живу стоку која се извози." 
4. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-

ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 14 
22. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезно- извршно веће 

Секретар, Поупредседник, 
Вељко Зековић, с р . Мијалко Тодоровић, с. р. 

71. 

На основу чл. 35. и 46. Уредбе о организацији 
х раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58 х 21/59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА У САСТАВУ НЕКИХ ОДБОРА 

САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

У саставу ниже наведених одбора Савезног из-
вршног већа, именованих одлукама о именовању 
председника и чланова одбора и комисија Савезног 
извршног већа (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 22/58, 
5/59, 21/59, 44/59, 53/59, 12/60, 26/60 и 50/60), врше се 
следеће измене и то: 

1. У Одбору за перспективни друштвени план, 
разрешава се функције члана Одбора Љупчо Арсов, 
члан Савезног извршно^ већа и секретар за рад, а 
именује се за члана Одбора Александар Грличков; 

члан Савезног извршног већа и потпредседник Из-
вршног већа НР Македоније. 

2. У Одбору за привреду, разрешава се функције 
члана Одбора Мома Марковић, члан Савезног из-
вршног већа и секретар за народно здравље. 

3. У Одбору за економске односе са иност^ан-
ством, разрешава се функције члана Одбора Љубо 
Бабић, досадашњи члан Савезног извршног већа и 
председник Савезне спољнотрговинске коморе, а 
именује се за члана Одбора Душан Драгосавац, сек-
ретар Савезне спољнотрговинске коморе. 

4. У Одбору за просвету и културу, разрешава 
се функције члана Одбора Мома Марковић, члан 
Савезног извршног већа и секретар за народно 
здравље, а именује се за члана Одбора Љупчо Ар-
сов, члан Савезног извршног већа и секретар за 
Рад. 

5. У Одбору за социјалну политику и народно 
здравље, разрешава се функције члана Одбора 
Божидар Томић, досадашњи потпредседник Народ-
ног одбора града Београд, а за члана Одбора име-
нује се Зехра Муидовић, савезни народни посланик 
— потпредседник Народног одбора среза Сарајево. 

Р. п. бр. 10 
22. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

72. 
На основу члана 108. став 2. Закона о органи-

зацији Југословенских железница („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 50/60), Савезно извршно веће прописује 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗВОРА ЗА ОРГАНЕ УПРАВ-
ЉАЊА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
1. Избори радничких савета и управних одбора 

железничких транспортних предузећа (предузећа) и 
њихових секција, као и избори управних одбора за-
једница железничких предузећа (заједница преду-
зећа) и скупштине Заједнице Југословенских желе-
зница, спроводе се по одредбама овог упутства. 

2. Избори радничких савета и управних одбора 
осталих привредних организација удружених у За-
једници Јутословенских железница спроводе се по 
одредбама Упутства за спровођење избора раднич-
ких савета и управних одбора привредних преду-

,зећа („Службени лист ФНРЈ"% бр. 8/56). 

II. ИЗБОРИ РАДНИЧКИХ САВЕТА 

А. Р е д о в н и и з б о р и 
1. Избори радничких савета секција предузећа 

а) Расписивање и одржавање избора 

3. Редовни избори за радничке савете секција 
предузећа (секција) одржавају се почетком сваке го-
дине у роковима које одреди републичко извршно 
веће за изборе радничких савета привредних пре-
дузећа. 

4. У секцијама које немају више од 30 радника 
не в р ш е се избори радничких савета, него радничке 
савете сачињавају сви радници који имају бирачко 
право, 
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5. Раднички савет предузећа расписује изборе 
и утврђује дан избора за радничке савете својих 
секција у границама рока који одреди републичко 
извршно веће. 

Раднички савет предузећа дужан је о расписи-
вању избора и о утврђеном дану избора одмах оба-
вестити радне колективе секција за које су распи-
сани избори, орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове опште управе на чијем се 
подручју налази седиште поједине секције, као и 
управни одбор заједнице предузећа. 

Ако раднички савет предузећа не распише из-
боре у одређеном року, расписаће их и одредиће дан 
избора орган управе општинског народног одбора на-
длежан за послове опште управе на чијем се по-
дручју налази седиште предузећа. 

6. Расписивање избора мора се извршити нај-
доцније на 15 дана пре дана одређеног за одржа-
вана избора. 

7. Број чланова радничког савета секције од-
ређује се правилима предузећа. 

6) Органи за спровођење избора 
8. Органи за спровођење избора за раднички 

савет секција јесу: изборна комисија, комисија за 
израду спискова бирача и бирачки одбори. 

9. Изборна комисија састоји се од председника 
и 2 до 4 члана. У ову комисију раднички савет сек-
ције бира лица из реда радника секције која имају 
бирачко право. 

Раднички савет секције одређује изборну коми-
сију У року од три дана од дана расписивања из-
бора. 

У изборну комисију не могу бити одређени пред-
седник радничког савета и чланови управног одбора. 

Изборну комисију потврђује срески суд у року 
од 24 часа од дана пријема одлуке радничког савета 
о одређивању изборне комисије. 

Синдикална организација и сваки радник пре-
дузећа који има бирачко право могу уложити сре-
ском суду приговор у погледу састава изборне ко-
мисије. 

10. Изборна комисија руководи изборима за рад-
нички савет и: 

1) потврђује списак бирача и решава о приго-
ворима у погледу тог списка^ 

2) прима и потврђује листе кандидата; 
3) одређује време гласања; 
4) одређује колико ће у којој секцији бити гла-

сачких места; 
5) утврђује резултат избора и проглашава га; 
6) води записник о своме раду. 

11. Комисија за израду спискова бирача има 3 
до 5 чланова, а бира је раднички савет из реда рад-
ника секције који имају бирачко право. 

Ову комисију бира раднички савет истовремено 
кад и изборну комисију. 

Комисија за израду спискова бирача бира из-
међу својих чланова председника. 

12. Комисија за израду спискова бирача саставља 
списак бирача, излаже га на увид, прима приговоре, 
и списак са примљеним приговорима доставља из-
борној комисији, ако их сама не уважи. 

13. Бирачки одбор састављен је од 3 до 5 чланова, 
а одређује га изборна комисија из реда радника сек-
ције који имају бирачко право. 

Бирачки одбор бира између својих чланова 
председника. 

Бирачки одбор руководи изборима на свом гла-
сачком месту, води записник о свом раду и изборни 
материјал предаје изборној комисији. 

14. Да ли ће у једној секцији бити једно или 
више гласачких места, и где ће она бити, одређује 
се с обзиром на број бирача и удаљеност појединих 
погона^ пазећи при томе да број бирача на једном 
гласачком месту по могућству не буде већи од ЗОО. 

Четвртак, 2. март 1961. 

в) Бирачко право и списак бирача 
15. Бирачко право имају сви радници секције 

који су према важећим прописима засновали радни 
однос и који имају опште бирачко право. 

Ради утврђивања бирачког права за избор рад-
ничког савета, комисија за израду спискова бирача 
саставља у свакој секцији списак бирача. 

Неће се уносити у списак бирача, иако имају 
опште бирачко право: 

1) радници којима до дана избора или на дан 
избора престаје радни однос; 

2) лица у хонорарном односу, без обзира да ли 
су запошљена са пуним или са скраћеним радним 
временом; 

3) ученици у привреди. 
16. У списак бирача, који се саставља у два при-

мерка, бирачи се уписују по азбучном реду поро-
дичног имена, уписом само породичног, очевог и ро-
ђеног имена. 

Спискови бирача морају се израдити у свим сек-
цијама у року од три дана од дана одређивања ко-
мисије за израду спискова бирача. 

Списак бирача оверавају сви чланови комисије 
за израду спискова бирача. 

17. У секцијама са више гласачких места састав-
ља се посебан списак бирача за свако гласачко 
место у два примерка, и у њега се уписују само 
бирачи који ће гласати на односном гласачком месту. 

18. Кад је списак бирача састављен и оверен, ко-
мисија за израду спискова бирача излаже га на 
увид. Ако секција има више гласачких места, на 
сваком гласачком месту излаже се само списак оних 
бирача који ће гласати на том гласачком месту. 

19. Списак бирача остаје изложен три дана. За 
то време свако лице запошљено у секцији има право 
да стави приговор: што оно или неко друго лице 
није уписано у списак, или што је уписано а није 
требало да буде уписано. Поред приговора могу се 
ставити и упозорења због неисправног исписивања 
имена. 

Приговори се чине писмено или усмено ма ком 
члану комисије за израду спискова бирача. Члан 
коме је приговор учињен усмено, сачиниће о томе 
белешку. 

Комисија за израду спискова бирача решава о 
примљеним приговорима, па ако их не уважи, до-
ставља их на решавање изборној комисији. 

г) Кандидовање 
20. Кандидатску листу за чланове радничког са-

вета може поднети одређени број радника секције 
(тачка 23) који имају бирачко право и синдикална 
организација секције. 

21. Кандидатска листа подноси се писмено. 
Кандидатску листу коју подноси одређени број 

радника морају потписати сви предлагачи. 
Кандидатску листу коју подноси синдикална ор-

ганизација потписују председник и секретар и број 
предлагача одређен у тачки 23. овог упутства. 

Састав кандидатске листе (потпуне и непотпуне) 
мора бити такав да се обезбеди сразмеран однос из-
међу радника запошљених непосредно у извршној 
служби и осталих радника предузећа (секција), у 
смислу Основног закона о управљању државним 
привредним предузећима и вишим привредним 
удружењима од стране радних колектива („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 43/50). 

22. Кандидатска листа мора садржати имена оно-
лико кандидата колико се бира чланова радничког 
савета (потпуна кандидатска листа). 

Одређени број радника секције односно синди-
калне организације (тачка 23) може у потпуној кан-
дидатској листи предложити и већи број кандидата 
него што износи укупан број чланова радничког са-
вета који треба изабрати. 
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Ако је поднета потпуна кандид атска листа, од-
ређени број радника секције односно синдикалне ор-
ганизације (тачка 23) може предложити и мањи број 
кандидата него што је укупан број чланова раднич-
ког савета који треба изабрати (непотпуна канди-
д а т е ^ листа). Непотпуна кандидатска листа може 
бити везана за једну од потпуних кандидатских 
листа ако на то пристану предлагачи односне пот-
пуне кандидатске листе. 

23. У секцијама које имају до ЗОО радника број 
предлагача потпуне кандидатске листе мора изно-
сити најмање једну десетину радника који имају 
бирачко право, с тим да број предлагача не може 
бити мањи од 5. У секцијама које имају више од 
ЗОО радника, број 'предлагача потпуне кандидатом 
листе мора бити најмање онолики колико износи 
број чланова радничког савета који се има иза-
брати. 

Број предлагача непотпуне кандидатске листе 
мора износити најмање једну половину броја пред-
лагача одређеног у ставу 1. ове тачке за потпуну 
кандидатску листу. 

24. Не могу се кандидовати за чланове радничког 
савета: 

1) радници који нису уписани у списак бирача 
односне секције; 

2) чланови изборне комисије; 
„ 3) шеф секције. 

Ако је члан изборне комисије предложен за 
кандидата, бира се нови члан изборне комисије. 

Једно лице може бити кандидован само на јед-
ној кандидатској листи. 

25. Кандидатске листе предају се изборној ко-
мисији најдоцније на 7 дана пре дана избора. Уз 
кандидатску листу мора се поднети и писмена из-
јава сваког кандидата да се прима кандидатуре. Ова 
изјава може бити заједничка за све кандидате. 

Изборна комисија прегледа одмах по подноше-
њу сваку кандидатску листу и утврђује да ли је 
правилно састављена, да ли садржи довољан број 
кандидата и да ли кандидати имају бирачко право. 

Ако изборна комисија при прегледу кандидатске 
листе примети какву неуредност, неће примити ли-
сту, него-ће обавестити предлагаче у чему се неу-
редност састоји, упутити их како да је отклоне и 
саопштити им да поправљену листу моГ^ поднети 
најдоцније следећег дана. 

26. Ако је кандидатска листа уредна, изборна 
комисија прима је и ставља на њу потврду, у којој 
се означује: ко је листу предао, ког дана и у ко-
лико часова, као и да је листа уредна. Овакву по-
тврду комисија издаје и лицима која су поднела 
листу. 

Ако је кандидатска листа која је била неуредна 
накнадно поднета, уредност се цени само у погледу 
оних ранијих недостатак на које су предлагачи 
били упозорени при' првом подношењу листе. 

Ако је кандидатска листа која се подноси по 
други пут, неуредна, изборна комисија ће је одбити, 
наводећи разлоге одбијања. Своје решење комисија 
ће исписати ва самој листи и предаће је подносио-
цима листе. 

27. Жалбу због одбијања листе може изјавити 
сваки предлагач те листе. Жалба се подноси сре-
ском суду непосредно, у року од 24 часа од дана 
враћања одбијене листе подносиоцима. 

Поводом жалбе због одбијања листе суд може 
поништити решење изборне комисије којим је ли-
ста одбијена, решити да се она прими и потврдити 
је, или одредити да подносиоци листе отклоне њене 
недостатке и предају је избор-ној комисији у року 
од 24 часа од дана пријема, или одбити жалбу. 

т Решење о жалби доноси суд у року од 24 часа 
од дана пријема жалбе и доставља га изборној ко-
мисији, као и предлагачу који је изјав-ио жалбу. 

Против решења среског суда нема места жалби. 

28. Кандидатску листу коју је потврдила избор-
на комисија или срески суд, изборна комисија у-
множава у потребном броју примерака. 

Потврђене кандидатом листе изборна комисија 
истиче на свим гласачким местима, као и на дру-
гим местима лако приступачним бирачима, и то 
најдоцније на 5 дана пре дана избора. 

д) Гласање 
29. За избор радничког савета секције гласа се 

на гласачким местима и у време које је одредила 
изборна комисија. Време избора одређује изборна 
комисија тако да истог дана могу гласати радници 
који раде у сменама. Време одређено за гласање, по 
правилу, не може бити дуже од 12 часова. 

30. Гласању и преброј авању гласова може кри-
су ств ов ати по један представник сваке кандидатске 

4 листе. 
31. Уочи дана избора или на сам дан избора, 

али пре почетка времена одређеног за гласање — 
што зависи од удаљености гласачког места — избор-
на комисија предаје бирачком одбору изборни ма-
теријал и списак бирача за односно гласачко место. 

Бирачки одбор руководи изборима на свом гла-
сачком месту. 

32. У просторији где се гласа морају бити: сто 
са изборним материјалом, списак бирача, најмање 
онолико гласачких листића колико има бирача по 
списку бирача за односно гласачко место и гласачка 
кутија у коју се опуштају гласачки листићи. 

На сваком гласачком месту мора бити истакнут 
списак свих кандидата, и то одвојено по кандидат-
ским листама, ако је ових више. 

Сваки гласачки листић мора садржати имена 
свих кандидата, одвојено по кандидатским листама, 
и то оним редом којим су листе потврђене. 

33. Кад бирач уђе у просторију где се гласа, ка-
зује своје име председнику бирачког одбора. 

Председник проверава у списку бирача да ли 
је бирач уписан. Ако бирач није уписан, председник 
га неће пустити да гласа, осим ако бирач потврдом 
докаже да је уписан у списак бирача другог гла-
сачког места исте секције. 

Председник затим даје бирану један гласачки 
лист и упућује га на који се начин гласа. 

34. На гласачком ли-стићу бирач означава канди-
дате за које гласа, на тај начин што заокружава 
бројеве испред имена кандидата. Бирач треба, по 
правилу, да заокружи на гласачком листићу оно-
лики број кандидата колико се бира чланова рад-
ничког савета. Бирач не може на гласачком листићу 
дописивати имена лица за које жели да гласа. Би-
рач може гласати за кандидате разних кандидат-
ских листа, а не само за кандидате једне листе. 

Затим бирач пресавија гласачки листић,'прилази 
председник, показује му да има само један гла-
сачки листић и спушта листић у кутију за гласање. 
После тога бирач напушта гласачко место. 

35. Ако је бирач неписмен, може доћи на бира-
лиште са другим лицем које је писмено, а које ће 
по његовом налогу заокружити бројеве испред име-
на кандидата за које бирач жели да гласа, али ће 
гласачки листић у кутију спустити сам бирач. 

36. Радници и службеници секције за одржавање 
сигнално-сигурносних постројења и средстава-^еза 
запошљени у надзорништвима ван седишта секције, 
гласају у надзорништву. У том циљу изборна коми-
сија секције доставиће благовремено сваком над-
зорништву по једну од свих кандидатских листа и 
онолико гласачких листића колико има бирача, са 
упутствима о начину гласања. Ово достављање мора 
се извршити тако да радници запошљени у надзор-
ништвима могу гласати неколико дана пре самих 
избора, да би гласачки листићи стигли изборној ко-
мисији секције најдоцније на дан избора. 
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Бирач гласа на тај начин што гласачки листић 
са којим је постуцио у смислу тачке 34. односно 35. 
овог упутства, пресавија и ставл^ у један неадре-
СЈОван коверат, који лепи. Затим руководилац над-
з о р н и ц и ^ у присуству свих гласача ставља такве 
коверте са гласачким листићима, као и списак би-
рача који су гласали, у један заједнички коверат, 
који ће запечатити и као диспечерско писмо доста-
вити путем железничке поште изборној комисији 
секције. На адресованом коверту треба у углу испи-
сати текст: „За изборе радничког савета одређене 
за дан 

Председник изборне комисије секције ће у при-
суству чланова бирачког одбора односно бирачког 
одбора најближег гласачког места отворити при-
спеле коверте на дан избора и утврдити колико је 
бирача гласало према списку бирача који су гла-
сали, а колико према броју гласачких листића. За-
тим ће гласачке листиће не отварајући их спустити 
у гласачку кутију. У записнику бирачког одбора ово 
ће се констатовати и уписати колико је гласачких 
листића из сваког надзорништва секције приспело, 
и да ли су коверти стигли неповређени. 

Гласачки листићи који буду приспели после 
дана избора неће се узимати у обзир. 

37. Радници секција који су одређени на рад (пу-
товање) ван подручја секције и који неће моћи да 
се врате у јединицу до истека рока одређеног за 
гласање, гласаће пре поласка на рад (путовање). 
Изборна комисија обезбедиће за такве бираче благо-
времено потребан број гласачких листића и кове-
рата. 

Бирач гласа у присуству изборне комисије, и то 
на тај начин што гласачки листић са којим је по-
ступио у смислу тачке 34. односно 35. овог упутства, 
пресавија и ставља у један коверат, који лепи. За-
тим председник изборне комисије ставља такве ко-
верте са гласачким листићима, као и списак бирача 
који су гласали, у један заједнички коверат који 
ће запечатити. Председник изборне комисије ће у 
присуству чланова бирачког одбора отворити зајед-
нички коверат на дан избора и коверте са гласачким 
листићима не отварајући их спустити у гласачку 
кутију, у записнику бирачког одбора ово ће се кон-
статовати и уписати колико је бирача гласало на 
овај начин, да ли су коверти били неповређени. 

ђ) Утврђивање резултата гласања 
38. По закљученом гласању бирачки одбор пре-

бројава колико је бирача било на списку, колико их 
је укупно гласало и колико је гла-сова добио који 
кандидат. Ове чињенице бирачки одбор утврђује 
записнички и са осталим изборним материј алом до-
ставља изборној комисији. 

39. Кад изборна комисија добије материјал са 
свих гласачких места, утврђује резултат избора 
према подацима из записника са свих гласачких 
места. 

Ако у секцијивима^више гласачких места, из-
борна комисија сабира гласове дате за поједине кан-
дидате. Затим утврђује који су кандидати изабрани. 

Ако је бирач означио већи број кандидата него 
што износи број чланова радничког савета који 
треба изабрати, приликом утврђивања резултата 
гласања узима се у обзир само број кандидата који 
је једнак броју чланова радничког савета који треба 
изабрати, рачунајући од кандидата кога је као првог 
означио бирач у гласачком листићу. 

40. За чланове радничког савета сматра се да су 
изабрани кандидати предложени на потврђеним кан-
дидатским листама који су добили највећи број гла-
сова, без обзира на којој се кандидатској листи 
налазе. 

Ако су два или више последњих кандидата до-
били исти број гласова, сматраће се изабраним кан-

дидат са кандидатске листе са које је изабран на ј -
већи број кандидата. 

41. Изборна комисија проглашава одмах резул-
тат гласања и сваком изабраном кандидату издаје 
уверење о томе да је изабран. 

О резултату гласања изборна комисија обаве-
штава радни колектив секције, општински народни 
одбор на чијем се подручју налази седиште секције, 
као и управни одбор предузећа. 

42. Жалба због неправилности појединих избор-
них радњи или избора уопште, подноси се непо-
средно среском суду на чијем се подручју налази 
седиште секције, у року од 3 дана од дана прогла-
шења резултата гласања од стране изборне комисије 
секције. 

Жалбу могу изјавити: орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове опште управе 
сваке општине ва чијем подручју секција ради, јав-
ни тужилац, синдикална организација секције, као 
и сваки кандидат или предлагач кандидатске л г сте. 

Поводом жалбе суд може поништити изборе на 
свим гласачким местима, или само на некима, ако 
су неправилности утицале на резултат избора. 

Суд доноси своје решење у року од 3 дана од 
дана дријема жалбе, и против тог решења нема 
места жалби. 

Ако суд поништи изборе, раднички савет сек-
ције расписује поновне изборе у року од 15 дана 
од дана првих избора, и то само за она гласачка 
места на којима су избори поништени. Гласање на 
поновним изборима врши се по постојећим листама 
кандидата, а по изборном поступку прописаном за 
редовне изборе. 

е) Прво заседање радничког савета 

43. Прво заседање новоизабраног радничког са-
вета сазива председник ранијег радничког савета у 
року од 15 дана од дана извршених избора. 

44. На првом заседању новоизабрани раднички 
савет: 

1) бира записничара и два оверача записника; 
2) саслушава извештај председника изборне ко-

мисије о извршеним изборима, решава о правилно-
с т избора и потврђује мандате чланова радничког 
савета; 

3) бира председника савета; 
4) саслушава извештај председника ранијег 

управног одбора о досадашњем раду и завршном 
обрачуну секције; 

5) даје разрешницу ранијем управном одбору 
секције; 

6) утврђује број чланова управног одбора и по-
требан број заменика, ако та ј број није одређен 
пословним редом секције; 

7) бира управни одбор секције. 
Записничар не мора бити члан радничког савета. 
45. У циљу утврђивања исправност мандата 

својих чланова, раднички савет бира из своје сре-
дине верификациону комисију од 3 до 5 чланова. 

Верификациона комисија испитује правилност 
уверења издатих од стране изборне комисије и свој 
извештај подноси радничком савету, који о њему 
решава. 

46. До избора председника, првим заседањем 
радничког савета руководи најстарији члан ново-
изабраног радничког савета. 

47. Избор председника радничког савета' врши 
се јавно, дизањем руке, ако раднички савет друк-
чије не одлучи. 

48. Прво заседање радничког савета с е к ц и ј а ^ 
којима раднички савет сачињавају сви радници одр-
жава се на начин предвиђен у тач. 43. до 47. ово(г 
упутства. 



Четвртак, 2. март 1961. Број 8 — Страна 101 

2. Избора радничких савета предузећа 

49. На изборе радничких савета предузећа сход-
но ће се примењивати одредбе овог упутства о из-
борима радничких савета секција, уз следеће 
допуне: 

1) право да бирају и да буду бирани у раднички 
савет предузећа имају еви радници запошљени у 
секцијама предузећа и у радном колективу преду-
зећа који имају бирачко право; 

2) избори за раднички савет предузећа и за рад-
ничке савете секција врше се истог дана, у исто 
време, на основу истих бирачких спискова и пред 
истим бирачким одбором; 

3) избори чланова радничког савета предузећа 
спроводе се по изборним јединицама; 

4) раднички савет предузећа одређује, приликом 
ра спи сив ања избора, изборне јединице и број чла-
нова радничког савета који ће се бирати у свакој 
изборној јединици, као и седишта изборних коми-
сија у изборним јединицама; 

5) органи за спровођење избора јесу: изборна 
комисија предузећа, изборне комисије, комисије за 
израду спискова бирача и бирачки одбори у сек-
цијама; 

6) изборна комисија предузећа састоји се од 
председника и 4 до 6 чланова, које именује рад-
нички савет предузећа из реда радника предузећа 
који имају бирачко право. 

Седиште изборне комисије предузећа је у месту 
у коме је седиште предузећа. 

У изборну комисију предузећа не могу бити од-
ређени председник радничког савета и чланови 
управног одбора предузећа. 

Изборна комисија предузећа руководи изборима 
за раднички савет предузећа и утврђује резултат 
избора у предузећу према извештајима изборних 
комисија у изборним јединицама. 

Изборна комисија предузећа води записник в 
свом раду; 

7) кандидатска листа (потпуна или непотпуна) 
за избор чланова радничког савета предузећа по-
ставља се по изборним јединицама; 

8) гласа се по изборним јединицама, за канди-
дате на потврђеној листи кандидата односне избор-
не јединице. 

Резултат избора утврђује се посебно за сваку 
изборну јединицу. 

Укупне резултате избора у свим изборним једи-
ницама проглашава изборна комисија предузећа. 

За чланове радничког савета предузећа сматра 
се да су изабрани кандидати који су добили највећи 
број гласове у односној изборној јединици. 

Б. Д о п у н с к и и з б о р и 

50. Ако се услед престанка радног односа, опо-
зива, смрти или из других разлога број чланова 
радничког савета секције или предузећа смањи за 
више од једне трећине, раднички савет секције 
односно предузећа расписаће и одредиће дан до-
пунских избора за упражњена места чланова са-
вета. 

Изузетно, раднички савет може расписати до-
пунске изборе и кад је број чланова радничког са-
вета смањен за мање од једне трећине, ако је то 
неопходно за правилан рад секције односно пре-
дузећа. 

Одредбе овог упутства о спровођењу редовних 
избора радничких савета сходно ће се примењивати 
и на спровођење допунских избора. 

ЈН. ИЗБОРИ УПРАВНИХ ОДБОРА 

А. И з б о р и у п р а в н и х о д б о р а с е к ц и ј а 
п р е д у з е ћ а и п р е д у з е ћ а 

51. Избор чланова управног одбора и њихових 
заменика врши раднички савет на својој првој сед-
ници. 

Сваки члан радничког савета може предложити 
највише онолико кандидата колико се бира чла-
нова управног одбора, као и одређени број заменика. 

52. Најмање три четвртине кандидата за чла-
нове управног одбора и за њихове заменике морају 
бити радници запошлуени непосредно у извршној 
служби. 

53. У нови управни одбор може се бирати нај-
више једна трећина чланова управног одбора из 
претходне године. 

Нико не може бити члан управног одбора више 
од две године узастопно. 

54. Председник радничког савета не може бити 
биран за члана управног одбора. 

За члана управног одбора не може бити кан-
дидован шеф секције односно директор предузећа. 

Чланови изборне комисије за избор чланова 
управног одбора не могу бити кандидати за чланове 
управног одбора. Ако члан изборне комисије буде 
кандидован, изабраће се на његово место у изборну 
комисију други члан. 

55. Раднички савет бира изборну комисију од 
3 члана, која руководи избором чланова управног 
одбора. 

За чланове изборне комисије гласа се јавно, 
дизањем "-руке, ако раднички савет друкчије не 
одлучи. 

56. Изборна комисија објасниће члановима рад-
ничког савета да сваки члан радничког савета може 
предложити, писмено или усмено, највише онолико 
кандидата колико се бира чланова управног одбора, 
као и одређени број заменика, и позваће их да 
предложе кандидате. 

Истовремено изборна комисија упозорава чла-
нове радничког савета на одредбе тач. 53. и 54. овог 
упутства. 

57. По завршеном предлагању кандидата изборна 
комисија сачиниће списак свих предложених кан-
дидата, у коме прво исписује имена кандидата који 
раде непосредно у извршној служби, а затим оста-
лих кандидата, и то по реду којим су били пред-
ложени. 

Ако изборна комисија приликом састављања 
списка кандидата утврди да три четвртине канди-
дата од броја који треба бирати за чланове управ-
ног одбора не раде непосредно у извршној служби, 
позваће чланове радничког савета да накнадно 
предложе потребан број таквих кандидата. 

Исто тако, ако изборна комисија утврди да ме-
ђу предложеним кандидатима нема најмање две 
трећине кандидата који у претходној години нису 
били чланови управног одбора, позваће чланове 
радничког савета да накнадно предложе потребан 
број нових кандидата. 

58. Пошто изборна комисија утврди списак кан-
дидата, објављује имена кандидата. Ако се поједини 
кандидати не приме кандидатуре, изборна комисија 
позива чланове радничког савета да, уместо њих, 
цредложе нове кандидате. 

59. Коначно утврђен списак кандидата изборна 
комисија истиче на видном месту у просторији у ко-
јој се одржавају седнице радничког савета. 

60. Бирачи гласају гласачким листићима. 
На сваком гласачком листићу морају бити испи-

сана имена свих кандидата и њихових заменика, 
И то тако да прво буду исписана имена кандидата 
који раде у извршној служби, а затим осталих кан-
дидата. 
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Изборна комисија даће сваком присутном члану 
радничког савета по један гласачки листић. 

61. За чланове управног одбора гласа се и утвр-
ђује се резултат гласања на начин који је овим 
упутством прописан за избор чланова радничког 
савета. 

Ако се приликом утврђивања резултата гласа-
ња утврди да би, према резултату гласања, у нови 
управни одбор требало да уђе више од једне четвр-
тине кандидата који не раде непосредно у извршној 
служби, сматраће се изабраним онај број таквих 
кандидата који одговара једној четвртини чланова 
управног одбора које треба изабрати, и то они од 
њих који су добили највећи број гласова. У том 
случају на њихова места сматраће се да су изабрани 
они кандидати који су добили највећи број гласова 
између кандидата којт' раде непосредно у извршној 
служби. 

На исти начин поступа се ако се приликом 
утврђивања резултата гласања утврди да би тре-
бало, према резултату гласања, у нови управни од-
бор да уђе више од једне трећине чланова управног 
одбора из претходне године. 

62. Ако су два или више последњих кандидата 
добили исти број гласова, за њих се понавља избор. 

Резултат гласања објављује изборна комисија 
читањем имена изабраних кандидата и заменика. 

Записник са седнице радничког савета садржи 
следеће податке о избору чланова управног одбора: 
имена чланова изборне комисије, имена присутних 
чланова радничког савета, колико је чланова рад-
ничког савета гласало, колико је гласова добио који 
кандидат, који су кандидати изабрани, као и евенту-
алне приговоре у погледу неправилности избора. 

Раднички савет издаје изабраним кандидатима 
уверења о избору за чланове управног одбора. Уве-
рења потписује председник радничког савета. 

63. Жалба због неправилности избора чланова 
управног одбора подноси се среском суду непосред-
но, у року од 3 дана од дана проглашења резултата 
гласања. 

Жалбу могу изјавити орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове опште управе 
сваке општине на чијем подручју ради предузеће 
односно секција, јавни тужилац, синдикална орга-
низација, сваки кандидат за члана управног одбора, 
као и сваки члан радничког савета који је учество-
вао у избору чланова управног одбора. 

Поводом жалбе суд може поништити избор чла-
нова управног одбора ако су неправилности ути-
цале на резултат избора. 

Суд доноси своје решење у року од три дана 
од дана пријема жалбе, и против тог решења нема 
места жалби. 

Ако суд поништи избор, раднички савет врши 
поновни избор у року од 15 дана од дана првог 
избора. 

64. У секцијама које немају више од 30 радника 
не бира се управни одбор, већ права и дужности 
управног одбора врше сви чланови радног колек-
тива који имају бирачко право. 

65. Шеф секције односно директор предузећа не 
може бити изабран за председника управног одбора. 

Б. И з б о р и у п р а в н и х о д б о р а з а ј е д н и ц а 
п р е д у з е ћ а 

66. Редовни избори управних одбора заједница 
предузећа одржавају се сваке друге године, најдоц-
није на 30 дана од дана извршених избора раднич-
ких савета предузећа удружених у заједници пре-
дузећа. 

67. Управни одбор заједнице предузећа састоји 
се од чланова које бирају предузећа и установе 
удружене у заједници предузећа и чланова које 
именује републичко извршно веће. 

Број чланова управног одбора који бирају по-
једина предузећа и установе одређује се правили-
ма заједнице предузећа. 

68. Железничка транспорта предузећа и друга 
предузећа и установе удружени у заједници преду-
зећа и радни колектив заједнице предузећа бирају 
најмање две трећине чланова управног одбора за-
једнице предузећа, али тако да свако од ових пре-
дузећа и установа односно радни колектив заједни-
це предузећа, мора имати најмање једног свог 
представника као члана управног одбора. 

69. Републичко извршно веће именује највише 
једну трећину чланова управног одбора заједнице 
предузећа. 

70. Чланове управног одбора заједнице предузе-
ћа бирају раднички савети предузећа односно 
највиши органи управљања установа удружених 
у заједници предузећа. Радни колектив заједнице 
предузећа бира чланове управног одбора непосредно. 

71. Раднички савети предузећа односно највиши 
органи управљања установа врше избор одређеног 
броја чланова управног одбора заједнице предузећа 
на првој седници. 

72. Раднички савет предузећа, највиши орган 
управљања установе односно изборна комисија 
радног колектива заједнице предузећа издаје уве-
рења изабраним члановима управног одбора. 

73. Чланови управног одбора заједнице преду-
зећа бирају из своје средине председника управног 
одбора. 

Директор заједнице предузећа члан је управног 
одбора по свом положају и не може бити биран 
за председника управног одбора заједнице преду-
зећа. 

74. Мандат чланова управног одбора заједнице 
предузећа траје две године. 

Једно лице може бити бирано за члана управ-
ног одбора заједнице предузећа највише два пута 
узастопно. 

75. У поступку за избор чланова управног одбора 
заједнице предузећа сходно ће се примењивати од-
редбе овог упутства које се односе на избор чланова 
управног одбора предузећа. 

За избор чланова у п р а в н о г одбора заједнице 
предузећа које бира радни колектив, управни од-
бор заједнице предузећа расписује изборе, именује 
изборну комисију и комисију за израду спискова 
бирача. 

IV. ИЗБОРИ СКУПШТИНЕ И УПРАВНОГ ОДБИРА 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

76. Редовни избори за скупштину Заједнице Ју-
гословенских железница одржавају се сваке друге 
године, у року од 30 дана од дана извршених из-
бора управних одбора заједница предузећа. 

77. Скупштина Заједнице Југословенских же-
лезница састоји се од чланова које бирају организа-
ције и установе удружене у Заједници Југословен-
ских железница, чланова радног колектива Зајед-
нице Југословенских железница и чланова које 
именује Савезно извршно веће. 

Правилима Заједнице Југословенских железни-
ца одређује се укупан број чланова скупштине који 
бирају организације и установе удружене у Зајед-
ници Југословенских железница, као и мерила за 
утврђивање броја чланова који бира свака установа 
удружена у Заједници Југословенских железница 
односно радни колектив Заједнице Југословенских 
железница. 

Број чланова скупштине који бирају поједина 
предузећа и друге привредне организације удру-
жене у Заједници Југословенских железница одре-
ђује се према укупном приходу предузећа односно 
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привредне организације оствареном у претходној 
години. 

78. Заједнице предузећа, раднички савети пре-
дузећа и других привредних организација, највиши 
органи управљања установа удружених у Зајед-
ници Југо словенских железница и радни колектив 
Заједнице Југословенских железница бирају нај-
мање две трећине чланова скупштине, али тако да 
свака удружена организација, установа односно 
радни колектив буде заступљен у скупштини нај-
мање са једним чланом. 

79. Савезно извршно веће именује највише јед-
ну трећину чланова скупштине Заједнице Југосло-
венских железница. 

80. Мандат чланова скупштине Заједнице Југо-
словенских железница траје две године. 

Једно лице може бити бирано за члана скуп-
штине највише два пута узастопно. 

81. Генерални директор Заједнице Југословен-
ских железница је по свом положају члан скуп-
штине и не може бити биран за председника скуп-
штине. 

82. У поступку за избор чланова скупштине 
Заједнице Југословенских железница сходно ће се 
примењивати одредбе овог упутства које се односе 
ва избор чланова управног одбора предузећа. 

За избор чланова скупштине Заједнице Југо-
словенских железница које бира радни колектив 
ове заједнице, управни одбор Заједнице ЈутослОБАЛ-
СКИХ железница расписује изборе, именује изборну 
комисију и комисију за израду спискова бирача. 

83. Одредбе овог упутства о спровођењу избора 
чланова управног одбора предузећа сходно ће се 
примењивати и на спровођење избора чланова уп-
равног одбора Заједнице Југословенских железница. 

V. ПРИМОПРЕДАЈА УПРАВЉАЊА 

84. По извршеном избору нови управни одбор 
преузима управоБање од ранијег управног одбора 
у року од 15 дана од дана извршеног избора. 

Примопредаја управљања врши се на тај начин 
што председник ранијег управног одбора у прису-
ству шефа секције односно директора предузећа 
подноси новом управном одбору извештај о досада-
шњем раду, а нарочито о материјалном и финансиј-
ском стању, о основним и обртним сердствима и 6 
извршењу плана. Поред тота, председник ранијег 
управног одбора треба укратко да изложи и све 
тешкоће и успехе у дотадашњем управљању. 

О примопредаји управљања води се записник, 
који потписују председник и сви чланови новог уп-
равног одбора и председник и сви чланови ранијег 
управног одбора. 

85. У року од 8 дана од дана извршене примо-
предаје управљања од стране управних одбора сек-
ција односно предузећа, на седници радничког са-
вета председник новог управног одбора и председ-
ник ранијег управног одбора излажу ток извршења 
примопредаје управл^ања. 

Примопредаја управљања предузећем коначна 
је кад је потврди новоизабрани раднички савет 
предузећа. 

Ако надлежни државни орган да своју саглас-
ност на завршни рачун који је одобрио ранији рад-
нички савет, потврда из става 2. ове тачке сматраће 
се као потврда разрешнице ранијем управном од-
бору. У противном, чланови ранијег управног од-
бора одговарају по општим прописима. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

86. Расписивање првих избора м утврђивање 
дана избора за радничке савете предузећа и сек-
ција, као и за избор чланова управног одбора за-

једнице предузећа од стране радног колектива за-
једница, извршиће републичко извршно веће. 

87. На првим изборима за радничке савете 
предузећа бираће се од 30 до 120 чланова, а за сек-
ције — од 15 до 70 чланова, прала броју запошље-
них радника. 

88. Савет општинског народног одбора надлежан 
за послове опште управе на чијем се подручју на-
лази седиште предузећа односно секције именоваће 
за прве изборе изборне јединице, изборну комисију 
и комисију за израду спискова бирача, одредиће 
број чланова радничког савета у границама из тач-
ке 87. овог упутства, као и број чланова радничког 
савета који ће се бирати у појединим изборним је-
диницама, и сазваће прво заседање радничког са-
вета. 

За прве изборе управног одбора заједнице пре-
дузећа које бира радни колектив заједнице, изборну 
комисију и комисију за израду спискова бирача 
именоваће орган управе који одреди републичко 
извршно веће. 

89. За прве изборе укупан број чланова управног 
одбора заједнице предузећа и број чланова који ће 
бирати поједина предузећа и установе удружене у 
заједници и радни колектив заједнице предузећа 
одредиће републичко извршно веће. 

90. За прву скупштину Заједнице Југословен-
ских железница предузећа и установе удружене у 
заједницама предузећа бираће, и то: из Заједнице 
железгаичмшх предузећа у Београду — 20 чланова, 
из Заједнице железничких предузећа у Загребу — 
36 чланова, из Заједнице железничких предузећа у 
Љубљани — 18 чланова, из Заједнице железничких 
предузећа у Сарајеву — 24 члана, из Заједнице же-
лезничких предузећа у Скопљу — 5 чланова и из 
Заједнице ж е л е з н и ч к а предузећа у Новом Саду — 
13 чланова. 

Остале организације и установе удружене у За-
једници Југословенских железница бираће, и то: 
Железничко транспортно предузеће из Титограда — 
2 члана, а заједнице железничких предузећа, радни 
колектив Заједнице Ј угосл овенских железница, 
Железнички институт и Завод за студије, пројекто-
вање и надзор грађења — по једног члана. 

91. Број чланова који у границама броја из 
тачке 89. овог упутства бирају поједина предузећа 
и установе удружене у заједницу предузећа, одре-
диће управни одбор заједнице предузећа. 

92. Здравствени домови железничара и желез-
ничке школе не бирају своје представнике у управ-
ни одбор заједнице предузећа односно у скупштину 
Заједнице Јутоеловенских железница, пошто не 
учествују у обезбеђивања услова превоза путника и 
робе у смислу члана 1. став 3. Закона о организа-
цији Југословенских железница. 

93. На прве изборе органа управљања на Југо-
словенским железницама сходно ће се применити 
одредбе овог упутства које се односе на редовне 
изборе, ако одредбама ове главе није друкчије од-
ређено. 

94. Прво заседање управног одбора заједница 
предузећа сазива директор заједнице предузећа, а 
прво заседање скупштине Заједнице Југ осл ов епских 
железница сазива генерални директор Заједнице 
Југословеискиж железница. 

УП. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

95. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове опште управе врши надзор 
над правилним спровођењем избора радничких са-
вета и управних одбора оних предузећа и секција 
чија се седишта налазе на његовом подручју. 
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96. Потребан материјал и техничку помоћ у по-
словима око спровођења избора радничких савета 
и управних одбора секција и предузећа, обезбеђују 
шефови секција односно директори предузећа. 

97. Даном ступања на снагзГ овог упутства пре-
стаје да важи Упутство за спровођење избора рад-
ничких савета и управних одбора на Југословенским 
железницама („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/54). 

98. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 15 
22. фебруара 1961. године ^ 

Београд "" 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредсадник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

73. 
На основу члана 147. став 2. Закона о органи-

зацији Југословенских пошта, телеграфа и теле-
фона („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60), Савезно 
извршно веће ^пописује \ 

V П У т с т в о 
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОРГАНЕ УПРАВ-
ЉАЊА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ПОШТАМА, ТЕ-

ЛЕГРАФИМА И ТЕЛЕФОНИЈА 
т ОПШТЕ ОДРЕДБА 

1. Избори радничких савета и управних одбора 
предузећа поштанског, телеграфског и телефон-
ског саобраћаја (предузећа) и њихових основних 
и извршних јединица, као и избори управних од-
бора заједница предузећа поштанског, телеграфског 
и те летонског саобраћаја (заједнице предузећа) и 
скупштине Заједнице Јутословенских пошта, теле-
графа и телефона, спроводе се по одредбама овог 
упутства. 

2. Избори радничких савета и управних одбора 
осталих привредних организација удружених у 
заједницама предузећа и Заједници Југословен-
ских пошта, телеграфа и телефона, као и избори 
радничких савета и управних одбора погона пре-
дузећа, спроводе се по одредбама Упутства за спро-
вођење избора радничких савета и управних од-
бора привредних предузећа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. ̂ 8/56). 

IX. ИЗБОРИ РАДНИЧКИХ САВЕТА И УПРАВ-
НИХ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА 

1. Избори радничких савета 

А. Р е д о в н и и з б о р и 

а) Расписи вање и одржавање избора 
3. Редовни избори за радничке савете преду-

зећа одржавају се почетком сваке године у роко-
вима које одреди републичко извршно веће за 
изборе радничких савета привредних предузећа. 

4. У року који одреди републичко извршно 
веће, раднички савет предузећа расписује изборе 
и утврђује дан избора. 

Раднички савет предузећа дужан је о распи-
сивању избора и о утврђеном дану избора одмах 
обавестити радне колективе основних и извршних 
јединица и погона, као и орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове опште упра-
ве на чијем се подручју налази седиште предузећа. 

Ако раднички савет предузећа не распише бла-
говремено изборе у одређеном року, расписаће их 
и одредиће дан избора орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове опште упра-
ве на чијем је подручју седиште предузећа. 

Расписивање избора мора се извршити нај-
доцније на 15 дана пре дана одређеног за одржа-
вање избора. 

5. Раднички савет предузећа одређује, прили-
ком расписивања избора, изборне јединице и који 
ће се број чланова радничког савета бирати у којој 
изборној јединици, као и седишта изборних коми-
сија у изборним јединицама. 

6. Укупан број чланова радничко!- савета који 
ће се бирати у свим изборним јединицама мора 
бити једнак броју чланова радничког савета који 
је одређен правилима предузећа. 

б) Органи за спровођење избора 
7. Органи за спровођење избора за раднички 

савет предузећа јесу: централна изборна комисија, 
изборне комисије у изборним јединицама, коми-
сије за израду спискова бирача и бирачки одбори. 

8. Централна изборна комисија састоји се од 
председника и 4 до 6 чланова, које бира раднички 
савет предузећа из реда радника предузећа који 
имају бирачко право. 

Седиште централне изборне комисије је у месту 
у коме је седиште предузећа. 

9. Централна изборна комисија руководи избо-
рима за раднички савет предузећа и утврђује ре-
зултат избора у предузећу према извештајима 
изборних комисија у изборним јединицама. 

Централна изборна комисија води записник о 
свом раду. 

10. Изборна комисија изборне јединице састоји 
се од председника и 2 до 4 члана. Ову изборну ко-
мисију бира раднички савет предузећа онда кад 
и централну изборну комисију. Чланови комисије 
одређују се из реда радника запошљених у основ-
ним и извршним јединицама на подручју изборне 
јединице који имају бирачко право. 

11. У централну изборну комисију и изборне 
комисије не могу бити одређени председник рад-
ничког савета и чланови управног одбора преду-
зећа. 

Централну изборну комисију и изборне коми-
сије потврђује срески суд у седишту предузећа, у 
року од 24 часа од дана пријема одлуке радничких 
савета о одређивању ових комисија. 

Синдикална организација и оваки радник- пре-
дузећа који има бирачко право могу уложити при-
говор среском суду у погледу састава изборне ко-
мисије. 

12. Изборна комисија руководи изборима у из-
борним јединицама и: 

1) потврђује списак бирача и решава о приго-
ворима у погледу тог списка; 

2) прима и потврђује кандидатске листе; 
3) одређује време гласања; 
4) одређује број гласачких места; 
5) утврђује резултат избора и проглашава га. 
Изборна комисија води записник о свом раду. 
13. Комисија за израду спискова бирача има 

3 до 5 чланова, а бира је раднички савет из реда 
радника изборне јединице који имају бирачко 
право. 

Ову комисију бира раднички савет истовре-
мено кад и изборну комисију. 

Комисија за израду спискова бирача бира 
између својих чланова председника. 

Комисија за израду спискова бирача саставља 
списак бирача, излаже га на увид, прима приго-
воре, и списак са. примљеним приговорима до-
ставља изборној комисији, ако их сама не уважи. 
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14. Бирачки одбор састављен је од 3 до 7 чла-
нова, а одређује га изборна комисија из реда рад-
ника изборне јединице који имају бирачко право. 

Бирачки одбор бира између својих чланова 
председника. 

Бирачки одбор руководи изборима на гласач-
ком месту, води записник о свом раду и изборни 
материјал предаје изборној комисији. 

15. Да ли ће у једној изборној јединици бити 
једно или више гласачких места, и где ће она бити, 
одређује се с обзиром на број бирача и удаљеност 
појединих основних и извршних јединица или ра-
дилишта, пазећи да број бирача на једном гласач-
ком месту не буде већи од ЗОО. 

еј Бирачко право и списак бирача 
16. Бирачко право имају сви радници преду-

зећа који су према важећим прописима засновали 
радни однос и који имају опште бирачко право. 

Ради утврђивања бирачког права за избор 
радничког савета, комисије за израду спискова 
бирача састављају у изборним јединицама спискове 
бирача. 

Неће се уносити, у списак бирача, иако имају 
опште бирачко право: 

1) радници којима до дана избора престаје 
радни однос; 

2) лица у хонорарном односу, без обзира да ли 
су запошљена са пуним или са скраћеним радним 
временом; 

3) ученици у привреди. 
17. У списак бирача, који се саставља у два 

примерка, бирачи се уписују по азбучном реду 
породичног имена, уписом само породичног, очевог 
и рођеног имена. 

Спискови бирача морају се израдити^ у свим 
изборним јединицама у року од 3 дана од дана од-
ређивања комисије за израду спискова бирача. 

Списак бирача оверавају сви чланови комисије 
за израду спискова бирача. 

18. У изборним јединицама са бише гласачких 
места саставља се посебан списак бирача за свако 
гласачко место у 2 примерка, и у њега Се уписују 
само бирачи који ће гласати на односном гласач-
ком месту. 

19. Кад је списак бирача састављен и оверен, 
комисија за израду спискова бирача излаже га на 
увид. Ако изборна јединица има више гласачких 
места, на сваком гласачком месту излаже се само 
списак оних бирача који ће гласити на том гласач-
ком месту. 

20. Списак бирача остаје изложен три дана. За 
то време свако лице запошл^ено у основним и из-
вршним јединицама, као и сваки члан радног ко-
лектива предузећа, има право да стави приговор: 
што оно или неко друго лице није уписано у спи-
сак, или што је уписано а није требало да буде 
уписано. Поред приговора могу се стављати и 
упозорења због неисправног исписивања имена. -

Приговори се чине писмено или усмено ма ком 
члану комисије за израду спискова бирача. Члан 
коме је приговор учињен усмено, саставиће о томе 
белешку. 

Комисија за израду спискова бирача решава 
о примљеним приговорима, па ако их не уважи, 
доставља их на решавање изборној комисији из-
борне јединице. 

г) Кандидовање 
21. Кандидатске листе за чланове радничког 

савета предузећа постављају се по изборним једи-
ницама. 

22. Кандидате^ листу за чланове радничког 
савета у изборној јединици може поднети одре-
ђени број радника изборне јединице који имају 
бирачко право и синдикална организација. 

Изборна јединица може бирати једног или 
више чланова радничког савета предузећа, према 
томе колики је број одређен од стране радничког 
савета предузећа. 

23. Кандидатска листа подноси се писмено. 
Кандидатску листу коју подноси одређени број 

радника морају потписати сви предлагачи. 
' Кандидатску листу коју подноси синдикална 

организација потписују председник и секретар и 
број предлагача одређен у тачки 25. овог упутства. 

Састав кандидатске листе (потпуне и непот-
пуне) мора бити такав да се обезбеди сразмеран 
однос између радника запошљених непосредно у 
основним и извршним јединицама и погонима и 
осталих радника предузећа, у смислу Основног за-
кона о управљању државним привредним предузе-
ћима и вишим привредним удружењима од стране 
радних колектива („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/50). 

24. Кандидатска листа мора садржати имена 
онолико кандидата колико се бира чланова рад-
ничког савета у изборној јединици (потпун-а канди-
д а т е ^ листа), а може и више. 

Ако је поднета потпуна кандидатска листа, од-
ређени број радника односно синдикална органи-
зација може предложити и мањи број кандидата 
него што је укупан број чланова радничког савета 
који треба изабрати (непотпуна кандидатска листа). 
Непотпуна кандидатска листа може бити везана 
за једну од потпуних кандидатских ( листа ако на 
то пристану предлагачи односне потпуне канди-
датске листе. 

25. У изборним јединицама које имају до 500 
радника број предлагача потпуне кандидатске 
листе мора износити најмање једну десетину рад-
ника који имају бирачко право, с тим да број пред-
лагача не може бити мањи од 5. У изборној једи-
ници која има више од 500 радника, број предла-
гача потпуне кандида теке листе мора бити најмање 
онолики колико износи број чланова радничког са-
вета предузећа који се има изабрати. 

Број предлагача непотпуне кандидатске ли-
сте мора износити најмање једну половину броја 
предлагача одређеног у ставу 1. ове тачке за пот-
пуну кандидатску листу. 

26. Не могу се кандидовати за чланове рад-
ничког савета: 1) радници који нису уписани у списак бирача 
односне изборне јединице; 

2) чланови изборне комисије; 
3) директор предузећа, помоћник директора и 

руководиоци сектора-одељења у управи предузећа. 
Ако је члан изборне комисије кандидован, би-

ра се нови члан изборне комисије. 
Једно лице може бити кандидовано само на 

Једној кандидатској листи. 
27. Кандидатске листе предају се изборној ко-

мисији изборне јединице најдоцније на 7 дана пре 
дана избора. Уз кавдидатску листу мора се под-
нети и писмена изјава сваког кандидата да се при-
ма кандидатуре. Ова изјава може бити заједничка 
за све кандидате. 

х Изборна комисија прегледа одмах по подноше-
њу сваку кандидатску листу и утврђује да ли је 
правилно састављена, да ли садржи довољан број 
кандидата и да ли кандидати имају бирачко право. 

Ако изборна комисија при прегледу кандидат-
ске листе примети какву неуредност неће примити 
листу, него ће обавестити предлагане у чему се не-
уредност састоји, упутити их како да је отклоне 
и саопштити им да поправљену листу могу пре-
дати најдоцније следећег дана. 

28. Ако је кандидатом листа уредна, изборна 
комисија прима је и ставља ва њу потврду, у ко-
јој се означује: ко је листу предао, ког дана и у 
колико часова, као и да је листа уредна. Овакву 
потврду комисија издаје и лицима која су поднела 
листу. 
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Ако је кандидатска листа која је била неуред-
на накнадно поднета, уредност се цени само у по-
гледу оних ранијих недостатака на које су пред-
лагачи били упозорени при првом подношењу 
листе. 

Ако је кандидатска листа која се подноси по 
други пут, неуредна, изборна комисија ће је одбити, 
наводећи разлоге одбијања. Своје решење комиси-
ја ће исписати на самој листи и предаће је подно-
сиоцима листе. 

29. Жалбу због одбијања кандидатске листе 
може изјавити сваки предлагач те листе. Жалба се 
подноси среском суду у седишту изборне комисије 
непосредно, у року од 24 часа од дана враћања од-
бијене листе подносиоцима. 

Поводом жалбе због одбијања листе суд може 
поништити решење изборне комисије којим је ли-
ста одбијена, решити да се она прими и потврдити 
јз, или одредити да подносиоци листе отклоне ње-
не недостатке и предају је изборној комисији у 
року од 24 часа од дана пријема, или одбити жалбу. 

Решење о жалби доноси суд у року од 24 часа 
од дана пријема жалбе и доставља га изборној ко-
мисији, као и предлагачу који је изјавио жалбу. 

Против решења среског суда нема места жалби. 
30. Кандидатску листу коју је потврдила из-

борна комисија или срески суд, изборна комисија 
умножава у потребном броју примерака. 

Потврђене кандидатске листе изборна комисија 
истиче на свим гласачким местима, као и на дру-
гим местима лако приступачним бирачима, и то 
најдоцније на 5 дана пре дана избора. 

- д) Гласање 
31. За избор радничког савета предузећа гласа 

се на гласачким местима и у време које је одре-
дила изборна комисија. Време избора одређује из-
борна комисија тако да истог дана могу гласати 
радници који раде у сменама. Време одређено за 
гласање, по правилу, не може бити дуже од 12 
часова. 

32. Гласању и преброј авању гласова може при-
суствовати по један представник сваке кандидат-
о м листе. 

33. Уочи дана избора или на сам дан избора, 
али пре почетка времена одређеног за гласање — 
што зависи од удаљености гласачког места — из-
борна комисија предаје бирачком одбору изборни 
материјал и списак бирача за односно гласачко 
место. 

Предаја изборног материјала може се изврши-
ти и раније, за удаљена гласачка места. 

Бирачки одбор руководи изборима на свом гла-
сачком месту. 

34. У просторији где се гласа морају бити: сто 
са изборним' материјалом, списак бирача, најмање 
онолико гласачких листића колико има бирача 
по списку бирача за односно гласачко место и гла-
сачка кутија у коју се спуштају гласачки листићи. 

На сваком гласачком месту мора бити истакнут 
списак свих кандидата, и то одвојено по канди-
датским листама, ако је ових више. 

Сваки гласачки листић мора садржати имена 
свих кандидата, одвојено по кандидатским листама, 
и то оним редом којим су кандидатске листе по-
тврђене. 

35. Кад бирач уђе у ,просторију где се гласа, 
казује своје име председник би,рачког одбора. 

Председник проверава у списку бирача да ли је 
бирач уписан. Ако бирач није уписан, председник 
га неће пустити да гласа, осим ако бирач потврдом 
докаже да је уписан у списак бирача другог гла-
сачког места у ма којој изборној јединици преду-
зећа. 

Председник затим даје бирану један гласачки 
листић и упућује га на који се начин гласа. 

Зв. На гласачком листићу бирач означава кан-
дидате за које гласа, на тај начин што заокружава 
бројеве испред имена кандидата. Бирач треба, по 
правилу, да Заокружи на гласачком листићу оно-
лики број кандидата колико се бира чланова рад-
ничког савета. Бирач не може на гласачком ли-
стићу дописивати имена лица за која жели да 
гласа. Бирач може гласати за кандидате разних 
кандидатских листа, а не само за кандидате једне 
листе. 

Затим бирач пресавија гласачки листић, при-
лази председник, показује му да има само један 
гласачки листић и спушта листић у кутију за гла-
сање. После тога бирач напушта гласачко место. 

Ако је бирач неписмен, може доћи на бира-
лиште са другим лицем које је писмено и које ће 
по његовом налогу заокружити бројеве испред 
имена кандидата за које бирач жели да гласа, али 
ће гласачки листић у кутију опустити сам бирач. 

37. У основним или извршним јединицама или 
радилипггима који имају само неколико радника, 
тако да се не могу образовати посебна гласачка 
места, радници запошљени у тим јединицама и 
радилиштима, као и радници запошљени ван се-
дишта својих организационих јединица, могу гла-
сати путем поште. У том циљу изборна комисија 
изборне јединице доставиће благовремено свакој 
таквој јединици или радилишту, као и раднику 
запошљеном ван седишта своје организационе је-
динице, по једну од својих кандидатских листа и 
онолико гласачких листића колико има гласача, 
са упутством о начину гласања. Ово достављање 
мора се извршити тако да ови радници могу гла-
сати неколико дана пре самих избора, како би 
гласачки листићи стигли изборној комисији избор-
не јединице најдоцније на дан избора. 

Бирач гласа на тај начин што гласачки листић, 
оа којим је поступио у смислу тачке 36. односно 
37. овог упутства, пресавија и ставља у један 
неадресован коверат, који лепи. Затим руководи-
лац јединице или радилишта, у присуству свих 
гласача, ставља такве коверте са гласачким листи-
ћима, као и списак бирача који су гласали, у један 
заједнички коверат који ће запечатити и експрес-
препоручено доставити путем поште изборној ко-
мисији. На адресованом коверту треба у углу испи-
сати текст: „За изборе радничког савета одређене 
за д а н . . . " . 

Ако је у питању само један радник који треба 
да гласа путем поште, гласање ће се извршити на 
тај начин што такав радник по извршеном гласа-
њу коверат шаље експрес-препоручено изборној 
комисији своје изборне јединице. 

Председ,ник изборне комисије ће у присуству 
чланова бирачког одбора односно бирачког одбора 
најближег гласачког места отворити приспеле ко-
верте на дан избора и утврдити колико је бирача 
гласало према спи-ску бирача који су гласали, а 
колико према броју гласачких листића. Затим ће 
гласачке листиће не отварајући их спустити у гла-
сачку кутију. У записнику бирачког одбора ово ће 
се констатовати и уписати колико је гласачких 
листића из сваке јединице односно појединачних 
гласачких листића приспело, и да ли су коверти 
били неповређени. 

Гласачки листићи који буду приспели после 
дана избора, неће се узимати у обзир. 

Радници одређени на рад или путовање ван 
седишта предузећа односно основне или извршне 
јединице који неће моћи да се врате у предузеће 
односно основну или извршну јединицу до истека 
рока одређеног за гласање, гласаће пре поласка на 
рад (путовање). Изборна комисија обезбедиће за 
такве бираче благовремено потребан број гласачких 
листића. 

Бирач гласа у присуству изборне комисије, и 
то на тај начин што гласачки листић са којим је 
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поступио у смислу тачке 36. односно 37. овог упут-
ства, пресавије и ставља у један коверат, који 
лепи. Затим председник изборне комисије ставља 
такве коверте са гласачким листићима, као и спи-
сак бирача који су гласали, у један заједнички 
коверат који ће запечатити. Председник изборне 
комисије ће у присуству чланова бирачког одбора 
отворити коверте на дан избора и гласачке листи-
ће, не отварајући их спустити у гласачку кутију. 
У записнику бирачког одбора ово ће се констато-
вати и уписати колико је бирача гласало на овај 
начин, и да ли су коверти били неповређени. 

ђ) Утврђивање резултата гласања 
38. По закљученом гласању бирачки одбор пре-

бројава колико је бирача било на списку, колико 
их је укупно гласало и колико је гласова добио 
који кандидат. Ове чињенице бирачки одбор утвр-
ђује записнички и са осталим изборним матери-
јалом доставља изборној комисији. 

Кад изборна комисија добије материјал са свих 
гласачких места, утврђује резултате избора према 
подацима из записника са свих гласачких места. 

Ако има више гласачких места, изборна ко-
мисија сабира гласове дате за поједине кандидате. 
Затим утврђује који су кандидати изабрани. 

Ако је бирач означио већи број кандидата него 
што износи број чланова радничког савета које 
треба изабрати, приликом утврђивања резултата 
гласања узима се у обзир само број кандидата 
који је једнак броју чланова радничког савета који 
треба изабрати, рачунајући од кандидата кога је 
као првог означио бирач у гласачком листићу. 

За чланове радничког савета сматра се да су 
изабрани кандидати предложени на потврђеним 
кандидатским листама који су добили највећи број 
гласова, без обзира на којој се кандидатској листи 
налазе. 

Ако су два или више последњих кандидата до-
били исти број гласова, сматраће се изабраним 
кандидат са кандидатске листе са које је изабран 
највећи број кандидата. 

39. Изборна комисија проглашава одмах ре-
зултат гласања и сваком изабраном кандидату 
издаје уверење о томе да је изабран. 

О резултату гласања изборна комисија обаве-
штава радне колективе изборне јединице, централ-
ну изборну комисију и општински народни одбор 
на чијем је подручју седиште изборне комисије. 

40. Централна изборна комисија утврђује ре-
зултат избора радничког савета предузећа и листу 
новоизабраног радничког савета доставља основ-
ним и извршним јединицама, погонима, радном ко-
лективу предузећа и општинском народном одбору 
на чијем је подручју седиште предузећа. 

41. Жалба због неправилности појединих избор-
них радњи или избора уопште, подноси се непо-
средно среском суду на чијем је подручју седиште 
изборне комисије, у року од 3 дана од дана прогла-
шења резултата гласања од стране изборне коми-
сије у изборној јединици. 

Жалбу^оту изјавити: орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове опште управе 
сваке општине на чијем подручју раде основне и 
извршне јединице, јав-ни тужилац, синдикална ор-
ганизација, као и сваки кандидат или предлагач 
кандида теке листе. 

Поводом жалбе суд може поништити изборе на 
свим гласачким местима, или само на. некима, ако 
су неправилно-сти утицале на резултат избора. 

Суд доноси своје решење у року од 3 дана од 
дана пријема жалбе, и против тог решења нема 
места жалби. 

Ако суд поништи изборе, раднички савет преду-
зећа у року од Г5 дана од дана првих избора, распи-
сује поновне изборе, и то само за она гласачка ме-

ста на којима су избори поништени. Гласање на 
поновним изборима врши се по постојећим листама 
кандидата, а по изборном поступку прописаном за 
редовне изборе. 

е) Прво заседање радничког савета 
42. Прво заседање новоизабраног радничког са-

вета сазива председник ранијег радничког савета 
у року од 15 дана од дана извршених избора. 

43. На првом заседању новоизабрани раднички 
савет: 

1) бира заплени нара и два оверача записника; 
2) саслушава извештај председника централне 

изборне комисије о извршеним изборима; 
3) решава о правилност избора и потврђује 

мандате чланова радничког савета; 
4) бира председника савета; 
5) саслушава извештај председника ранијег 

управног одбора о досадашњем раду и завршном 
рачуну предузећа; 

6) даје разрешницу ранијем управном одбору 
предузећа; 

7) утврђује број чланова управног одбора и по-
требан број заменика, ако тај број није одређен 
правилима предузећа; 

8) бира управни одбор предузећа. 
Записничар не мора бити члан радничког са-

вета. 
44. У циљу утврђивања исправност мандата 

својих чланова, раднички савет бира из своје сре-
дине верифика(циону комисију од 3 до 5 чланова. 

Верификациона комисија испитује правилност 
уверења издатих од стране изборне комисије и свој 
извештај подноси радничком савету, који о њему 
решава. 

45. До избора председника првим заседањем 
радничког савета руководи најстарији чла-н ново-
изабраног радничког савета. 

Избор председника радничког савета врши се 
јавно, дизањем руке, ако раднички савет друкчије 
не одлучи. 

Б. Д о п у н с к и и з б о р и 
46. Ако се услед престанка радног односа, опо-

зива, смрти или из других разлога, број чланова рад-
ничког савета смањи за више од једне трећине, 
раднички савет расписаће и одредиће дан допун-
ских избора за сва упражњена места чланова са-
вета. 

Изузетно, раднички савет може расписати до-
пунске изборе и кад се број чланова радничког 
савета смањи за мање од једне трећине, ако је то 
неопходно за правилан рад предузећа. 

47. Одредбе овог упутства о спровођењу редов-
них избора радничког савета сходно ће се приме-
њивати и за спровођење допунских избора. 

2. Избори управних одбора 
48. Избор чланова управног одбора и њихових 

заменика врши раднички савет на својој првој сед-
ници. 

Оваки члан радничког савета може предложи-
.ти највише онолико кандидата колико се бира чла-
нова управног одбора, као и одређени број заменика. 

49. Најмање три четвртине кандидата за члано-
ве управног одбора и за њихове заменике морају 
бити раденици који раде у основним и извршним је-
диницама и погонима. 

50. У нови управни одбор може бити бирала нај-
више једна трећина чланова управног одбора из 
претходне године. 

Нико не може бити члан управног одбора више 
од Две године узастопно. 
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Председник радн-ичког савета не може бити би-
ран за члана управног одбора. 

За члана управног одбора не може бити канди-
дован директор предузећа. 

Чланови изборне комисије за избор чланова 
управног одбора не могу бити кандидати за члано-
ве управног одбора. Ако члан изборне комисије буде 
кандидован, изабраће се на његово место други 
члан изборне комисије. 

51. Раднички савет бира своја 3 члана у изборну 
комисију која руководи избором чланова управног 
одбора. За чланове изборне комисије гласа се јавно, 
дизањем руке, ако раднички савет друкчије не 
одлучи. 

Изборна комисија објасниће члановима раднич-
ког савета да сваки члан радничког савета може 
предложити, писмено или усмено, највише онолико 
кандидата колико се бира чланова управног одбора, 
као и одређени број заменика, и позваће их да пред-
ложе кандидате. Истовремено, изборна комисија 
упозорава чланове радничког савета на одредбе тач. 
48. и 49. овог упутства. 

По завршеном предлагању кандидата, изборна 
комисија сачиниће списак свих предложених канди-
дата, у коме прво исписује имена кандидата који 
раде непосредно у основним и извршним једини-
цама и погонима, а затим осталих кандидата, и то 
по реду кот им су били предложени. 

Ако изборна комисија приликом састављања 
списка кандидата утврди да три четвртине канди-
дата од броја који треба бирати за чланове управ-
ног одбора не раде непосредно у основним и извр-
шним јединицама и погонима, позваће чланове рад-
ничког савета да накнадно предложе потребан број 
таквих кандидата. 

Исто тако. ако изборна комисија утврди да међу 
предложеним кандидатима нема најмање две тре-
ћине кандидата који у претходној години нису били 
чланови управног одбора, позваће чланове раднич-
ког савета да накнадно предложе потребан број 
нових кандидата 

52. Пошто изборна комисија утврди списак кан-
дидата, објављује имена кандидата. Ако се поје-
дини кандидати не приме кандидатуре, изборна ко-
мисија позива чланове радничког савета да, уместо 
њих, предложе нове кандидате. 

Коначно утврђен списак кандидата изборна ко-
мисија истиче на видном месту у просторији у којој 
ое одржавају седнице радничког савета. 

53. Бирачи гласају гласачким листићима. 
На сваком гласачком листићу морају бити испи-

сана имена ових кандидата и њихових заменика, 
и то тако да прво буду исписана имена кандвдата 
који раде у основним и извршним јединицама и по-
гонима, а затим осталих кандидата. 

Изборна комисија даће сваком пр-исутном члану 
радничког савета по један гласачки листић. 

За чланове управног одбора гласа се и утврђује 
се резултат гласања на начин који је овим упут-
ством прописан за избор чланова радничког савета. 

Ако се приликом утврђивања резултата гласа-
ња утврди да би, према резултату гласања, у нови 
управни одбор требало да уђе више од једне четвр-
тине кандидата који не раде непосредно у основ-
ним и извршним јединицама и погонима, сматраће 
се изабраним само онај број таквих кандидата који 
одговара једној четвртини чланова управног одбора 
које треба изабрати, и то они од њих који су доби-
ли највећи број гла-сова. У том случају на њихова 
места сматраће се да су изабрани они кандидати 
који су добили највећи број гл асова ̂ између канди-
дата који раде непосредно у основним и извршним 
јединицама и погонима. 

На исти начин поступа се ако се приликом утвр-
ђивања резултата гласања утврди да би требало, 
према резултату гласања, у нови управни одбор да 

уђе више од једне трећине чланова управног одбора 
из претходне године. 

54. Ако су два или више последњих кандидата 
добили исти број гласова, за њих се понавља избор. 

Резултат гласања објављује изборна комисија, 
читањем имена изабраних кандидата и заменика. 

55. Записник са сервице радн-ичког савета са-
држи следеће податке о избору чланова управног 
одбора: имена чланова изборне комисије, имена 
присутних чланова радничког савета, колико је чла-
нова радничког савета гласало, колико је гласова 
добио који кандидат, који су кандидати изабрани, 
као и евентуалне приговоре у погледу неправилно-
сти избора. 

Раднички савет издаје изабраним кандидатима 
уверења о избору за чланове управног одбора, која 
потписује председник радничког савета. 

56. Жалбе због неправилности избора за члано-
ве управног одбора подносе се непосредно среском 
суду на чијем је подручју седиште предузећа, у року 
од 3 дана од дана проглашења, резултата гласања. 

Жалбу могу изјавити: орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове опште 
управе на чијем се подручју налази седиште преду-
зећа, јавни тужилац, синдикална организација, сва-
ки кандидат за члана управног одбора, као и сваки 
члан радничког савета који је учествовао у избору 
чланова управног одбора. 

Поводом жалбе суд може поништити избор за 
члана управног одбора, ако су неправилности ути-
цале на резултат избора. 

Суд доноси своје решење у року од 3 дана од 
дана пријема жалбе, и против тог решења нема 
места жалби. 

Ако суд поништи избор, раднички савет врши 
поновни избор у року од 15 дана од дана првог из-
бора. 

ПТ. ИЗБОР РАДНИЧКИХ САВЕТА И УПРАВНИХ 
ОДБОРА ОСНОВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА 

57. На изборе радничких савета и управних од-
бора основних јединица предузећа примениће се 
сходно одредбе овог упутства о изборима раднич-
ких савета и управних одбора предузећа, уз следе-
ће допуне: 

1) редовне изборе расписује раднички савет пре-
дузећа, а они се одржавају почетком сваке године, 
истог дана кад се врши и избор радничког савета 
предузећа. 

Раднички савет предузећа дужан је о распи-
сивању и утврђеном дану избора одмах обавестити 
основне и извршне јединице, погоне и орган управе 
општинског народног одбора надлежан за послове 
опште управе на чијем су подручју седишта основ-
них јединица; 

2) број чланова радничког савета и управног од-
бора кој-и ће се бирати у основној јединицу, одре-
ђује се правилима предузећа; 

3) у основним јединицама које имају мање од 
30 радника! не врше се избори радничког савета, 
него радничке савете сачињавају сви радници који 
имају бирачко право; 

4) за члана радничког савета основне јединице 
не може бити кандидован нити биран управник 
основне јединице, вити он може бити кандидован и 
биран у управни одбор с обзиром да већ по свом 
положају улази у управни одбор основне јединице. 

Управник основне јединице не може бити кан-
дидован нити биран за председника радничког саве-
та у основним јединицама у којима цео радни ко-
лектив сачињава раднички савет, нити он може 
бити кандидован и бффан за председника управног 
одбора; 



Четвртак, 2. март 1961. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 8 — Стра-на 117 

5) органи за спровођење избора за раднички 
савет основне јединице су: изборна комисија, коми-
сија за израду спискова бирача и бирачки одбори. 

Изборну комисију одређује раднички савет ос-
новне јединице. 

Ако се подручје изборне јединице за избор рад-
ничког савета предузећа поклапа са подручјем 
основне јединице, неће се одређивати посебна из-
борна комисија, комисије за израду спискова бира-
ча и бирачки одбори за спровођење избора раднич-
ког савета основне јединице, него ће послове ових 
органа вршити органи за спровођење избора рад-
ничког савета предузећа; 

6) о резултату гласања изборна комисија ће 
обавестити радне колективе основне и извршне је-
динице, општински народни одбор на чијем је под-
ручју седиште основне јединице и управни одбор 
предузећа. 

IV. ИЗБОР РАДНИЧКИХ САВЕТА И УПРАВНИХ 
ОДБОРА ИЗВРШНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА 

58. Ако је правилима предузећа предвиђено да 
се у појединим извршним јединицама бирају органи 
управљања, на изборе органа управљања у тим је-
диницама сходно ће се примењивати одредбе овог 
упутства о избору радничког савета и управних од-
бора основних јединица предузећа. 

V. ПРИМОПРЕДАЈА УПРАВЉАЊА 

39. По извршеном избору нови управни одбор 
преузима управљање од ранијег управног одбора у 
року од 15 дана -од дана извршеног избора. 

Примопредаја управљања врши се на тај на-
чин што председник ранијег управног одбора, у 
присуству директора предузећа односно управника 
основне или извршне јединице, подноси новом 
управном одбору извештај о дотадашњем раду, а 
нарочито о материјалном и финансијском стању, о 
основним и обртним средствима, и о проценту из-
вршења плана у новчаним и материјалним показа-
тељима. Поред тога, председник ранијег управног 
одбора дужан је да укратко изложи тешкоће и 
успехе у дотадашњем управљању. 

О примопредаји води се записник, који потвр-
ђују председник и чланови новог управног одбора 
и председник ранијег управног одбора. 
' После тога, а у року од 8 дана од дана извршене 

примоиредаје управљања од стране управних од-
бора, на седници радничког савета председник но-
вог управног одбора и председник ранијег управ-
ног одбора излажу ток извр-шене примопредаје 
управљања. 

Примопредаја управљања предузећем коначна 
је кад је потврда новоизабрана раднички савет пре-
дузећа. 

Амо надлежни општински н а р о д у одбор да 
своју сагласност на завршни рачун који је одобрио 

, ранији раднички савет, потврда из става 5. ове тач-
ке сматраће се као потврда разрешнице ранијем 
управном одбору. У противном, чланови ранијег 
управног одбора одговарају по општим прописима. 

VI. ИЗБОРИ ЗА УПРАВНИ ОДБОР ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПРЕДУЗЕЋА . 

во. Редовни избори за управни одбор заједнице 
предузећа одржавају се сваке друге године у року 
од 30 дана од дана извршених избора радничких 
савета предузећа удружених у за-једници предузећа. 

61. Управни одбор заједнице предузећа састоји 
се од чланова које бирају предузећа и друге при-
вредне организације и установе удружене у зајед-
ници предузећа и радни колектив заједнице преду-

зећа, као и од члано-ва које именује републичко 
извршно веће. 

62. Предузећа и друге привредне орга-низације 
и устано-ве удружене у заједници предузећа и рад-
ни колектив заједнице предузећа бирају најмање 
две трећине чланова њеног управног одбора. 

Републичко извршно веће именује нај-више јед-
ну трећину чланова упра-вног одбора заједнице пре-
дузећа. 

63. Правилима заједнице предузећа одређује се 
број и начин избора чланова управног одбора које 
бирају поједина предузећа и друге привредне орга-
низације и установе удружене у заједници преду-
зећа и радни колектив заједнице предузећа, али 
тако да свака удружена организација, установа од-
носно радни колектив - .опа имати на.јмање једног 
представника као члана управног одбора. 

Директор заједнице предузећа је по свом поло-
жају члан управног одбора. 

64. Чланови управног одбора за-једнице преду-
зећа бирају из своје средине председника управног 
одбора. 

Директор заједнице не може бити биран за 
председника управног одбора заједнице предузећа. 

65. Мандат чланова управног одбора заједнице 
предузећа траје две године. 

Једно лице може бити бирано за члана управног 
одбора заједнице предузећа највише два пута уза-
стопно. 

66. У поступку за избор чланова управног одбо-
ра заједнице предузећа сходно ће се примењивати 
одредбе овог упутства које се односе на избор чла-

^ нова управног одбора предузећа. 
За избор чланова управног одбора за.једнице 

предузећа које бира радни колектив, управни одбор 
заједнице предузећа расписује изборе, именује из-
борну комисију и комисију за израду спискова би-
рача. 

VII. ИЗБОРИ СКУПШТИНЕ И УПРАВНОГ ОДБО-
РА ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПОШТА, ТЕ-

ЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА 

67. Редовни избори за скупштину Заједнице Ју-
гословенских пошта, телеграфа и телефона одржа-
вају се сваке друге године у року од 30 дана од дана 
извршених избора управних одбора зајед-ница пре-
дузећа. 

68. Скупштина Заједнице Југословеноких по-
шта, телеграфа и телефона састоји се од чланова 
које бирају предузећа и друге привредне организа-
ције и установе удружене у Заједници Југословен-
сжих пошта, телеграфа и телефона, заједнице пре-
дузећа и радни колектив Заједнице Југословенских 
пошта, телеграфа и телефона, као и од чланова 
које именује Савезно извршно веће. 

69. Раднички савети предузећа и других при-
вредних организација, највиши органи управљања 
установа удружених у Заједници Југословенских 
пошта, телеграфа и телефона, управни одбори за-
једница предузећа и радни колектив Заједнице Ју-
гословенских пошта, телеграфа и телефона бирају 
најмање две трећине чланова скупштине. 

70. Заједнице предузећа бирају по једног чла-
на скупштине, а свако предузеће и друге привредне -41 

организације и установе удружени у Заједници Ју-
гословенских по-шта, телеграфа и телефона и рад-
ни колектив заступљени су у скупштини најмање 
са једним чланом. 

71. Број чланова скупштине које бира свако по-
једино предузеће и друга привредна организација 
удружена у Заједници Југословеноких пошта, теле-
графа и телефона одређују се сразмерно укупном 
приходу предузећа односно привредне организације 
оствареном у претходној години. 
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Правилима Заједнице Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона одређује се укупан број члано-
ва скупштине, као и мерила за утврђивање броја 
чланова моје бира свака поједина установа удру-
жена у Заједници Југословен ски х пошта, тел-егра-
фа и телефона односно радни колектив Зг.ј жутице 
Југос лов епских пошта, телеграфа и телефона. 

72. Савезно извршно веће именује највише јед-
ну трећину чланова скупштине. 

73. Мандат чланова скупштине Заједнице Ју-
гословенских пошта, телеграфа и телефона траје 
две године. 

Једно лице може бити бирано за члана скуп-
штине највише два пута узастопно. 

74. Генерални директор Заједнице Југослозон-
ских пошта, телеграфа и телефона је по овом по-
ложају члан скупштине и не може бити биран за 
председника скупштине. 

75. У поступку за избор чланова скупштине За-
једнице Ју гос лов епских пошта, телеграфа и теле-
фона сходно ће се примењивати одредбе овог упут-
ства о избору чланова управних одбора предузећа. 

За избор чланова скупштине Заједнице Јутосло-
в-енокмх пошта, телеграфа и телефона које бира 
радни колектив ове заједнице, управни одбор За-
једнице Југословенских пошта, телеграфа и теле-
фона расписује изборе, именује изборну комисију и 
комисију за израду спискова бирача. 

76. Одредбе овог упутства о спровођењу избора 
чланова управног одбора предузећа сходно ће се 
примењивати и на спровођење избора чланова 
управног одбора Заједнице Југословенских пошта, 
телеграфа и телефона. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

77. Рпописивање првих избора и утврђивање 
дана избора за радничке савете предузећа и њихо-
вих основних јединица и погона као и за избоду 
чланова управног одбора заједнице предузећа од 
стране радног колектива заједнице, извршиће ре-
публичко извршно веће. 

78. На првим изборима за радничке савете пре-
дузећа и њихове основне јединице бираће се од 15 
до 120 чланова, према броју запошљених радника. 

79. Савет општинског народног одбора надлежан 
за послове опште управе на чијем се подручју на-
лази седиште предузећа, одредиће за прве изборе 
укупан број чланова радничких савета у границама 
броја одређеног у тачки 78. овог упутства, изборне 
јединице, број чланова радничког савета који се 
бира у појединим изборним јединицама, и именова-
ће изборне комисије и комисије за израду спискова 
бирача. 

За прве изборе управног одбора заједнице пре-
дузећа које бира радни колектив заједнице, изборну 
комисију и комисију за израду спискова бирача 
именоваће орган управе који одреди републичко 
извршно веће. 

80. Прво заседање радничког савета предузећа 
и њихових основних јединица сазива савет општин-
ског народног одбора надлежан за послове опште 
управе на чијем је подручју седиште предузећа од-
носно јединице. 

81. Укупан број чланова за пр-ве изборе управ-
ног одбора заједнице предузећа и број чланова који 
ће бирати поједина предузећа и установе удружене 
у заједници и радни колектив заједнице предузећа, 
одредиће републичко извршно веће. 

82. За прву скупштину Заједнице Југослстеп-
ских пошта, телеграфа и телефона бирају предузе-
ћа и установе удружене у заједницама предузећа и 
управни одбор заједнице предузећа, и то: из Зајед-
нице предузећа Београд — 24 члана, из Заједнице 
предузећа Загреб — 26 чланова, из Заједнице пре-
дузећа Љубљана — 13 чланова, из Заједнице преду-
зећа Сарајево — 11 чланова, из Зајед-нице предузећа 

Скопље — 8 чланова, из Заједнице предузећа Тито-
град — 4 члана и из Заједнице предузећа Нови Сад 
— 9 чланова. 

Поред тога, за прву скупштину Заједнице Југо-
словенских пошта, телеграфа и телефона бирају: 
Поштанска штедионица једног члана и радни ко-
лектив Заједнице Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона једног члана. 

83. Број чланова који у границама броја ио тач-
ке 82. став 1. овог упутства бирају поједина преду-
зећа удружена у заједницама предузећа, утврђују 
управни одбори тих заједница, водећи рачуна о 
укупном приходу који ће поједина предузећа оства-
рити у текућој години, као и о томе да поједине 
установе и заједнице предузећа буду заступљене по 
једним чланом. 

84. На прве изборе за органе управљања у Ју-
гослов епским поштама, телеграфима и телефонима 
сходно ће се применити одредбе овог упутства које 
се односе на редовне изборе, уколико прелазним од-
редбама овог упутства није друкчије одређено. 

85. Прво заседање управног одбора заједнице 
предузећа сазива директор заједнице предузећа, а 
прво заседање скупштине Заједнице Југосл ов епских 
пошта, телеграфа и телефона сазива генерални ди-
ректор Заједнице Југословенсиих пошта, телегра-
фа и телефона. 

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

86. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове опште управе врши надзор над 
правилним спровођењем избора радничких савета и 
управних одбора оних предузећа и основних и из-
вршних јединица чија се седишта налазе на њего-
вом подручју. 

87. Потребан материјал и техничку помоћ у по-
словима око спровођења избора радничких савета и 
управ них одбора рбезбеђују управници основних 
односно извршних јединица и директори предузећа. 

88. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство за спрвођење избора рад-
ничких савета и управних одбора у Југос лоренс ким 
поштама, телеграфима и телефонима (,,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/54). 

819. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 16 
22. фебруара 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

74. 
На основу члана 70. став 2. Уредбе о тр гов ни-

ској делатности и трговинским предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60 и 
19/60), у сагласности са савезним Државним секре-
тару атом за послове финансија и Секретаријатом 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство, савезни Државни секрет ари јат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕНА-

МА ЖИТАРИЦА РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. У Наредби о гарантованим ценама житарица 
рода 1961. године („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/60) 
у тачки 1. алинеја 1. мења се и гласи: 

„пшеницу 38". 
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2. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1271/1 ^ 
27. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

,75. 

На основу члана 52. тачка' 7. и чл. 72. и 73. 
Закона о штампи и другим видовима информација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60), савезни Др-
жавни секретари јат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА 

ЛИСТА „ТНЕ ЛЕУ? УОКК Т1МЕ8" 
Забрањује се уношење и растурање у Федера-

тивној Народној Републици Југославији броја 37.646 
листа аТће Кент Уогк Трпезе од 18. фебруара 1961. 
године. 

Бр. 3 
23. фебруара 1961. године 

Београд 
По овлашћењу државног секретара 

државни подсекретар, 
Ђуро Станковић, с. р. 

76. 
На основу тач. 2. и 11. Одлуке о евиденцији и 

контроли - цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), у вези оа тачком 2. став 1. 
и тачком 4. Одлуке о престанку важења највиших 
продајних цена за поједине производе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/61), савезни Државни секрета-
ри јат за послове робног промета прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА 
СУДОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ И 

КОНТРОЛИ ЦЕНА ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. У Списку производа на које се односи ввЈго-
денција и контрола цена, који је саставни део Упут-
ства за спровођење Одлуке о евиденцији и контроли 
цена одређених производа („Службени лист ФНРЈ", 
7/58, 30/58, 40/58, ^/50, 30/50, 41/58, 1/60, 6/60, 8/60, 
11/60, 15/60, 20/60, 31/60, 41/60, 44/60, 51/60 и 4/61) 
испред текста гране ИЗ додаје се нови текст гране 
112, који гласи: 

„Грана 112 
1) Камени угаљ 
2) Мрки угаљ 
3) Лигнит". 
У грани ИЗ тач. 2. и 5. бришу се. 
У грани 120 после тачке 20. додаје се нова тачка 

21, која гласи: 
„21) Сумпорна киселина". 
2. Под повишењем цена у смислу Одлуке о 

евиденцији и контроли цена одређених производа, 
не сматра се формирање цена: 

1) за мрки угаљ и лигнит — до 10% а за ка-
мени угаљ — до 15%, изнад досадашњих 
одређених највиших продајних цена; 

2) за сумпорну киселину — до 2 динара за 1 кг 
изнад досадашњих одређених највиших про-
дајних цена. 

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

Бр. 1238/1 
25. фебруара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Бреце^, с. р. 

77. 
На основу члана 238. Закона о радним односима 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 и 1/59) и 
члана 12. Одељак I под ађ тачка 2. алинеја 6. Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58 и 18/59), Секретари јат Савезног извршног 
већа за рад прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДУЖЕМ ПЛАЋЕНОМ ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ 
ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВАЗДУ-

ШНИ САОБРАЋАЈ „ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
АЕРОТРАНСПОРТ" 

Члан 1. 
Радници предузећа за ваздушни саобраћај „Ју-

гословенски аеротраиспорт" (у даљем тексту: ЈАТ), 
који врше летачку дужност а рашоређени су на 
радна места пилота саобраћајне и привредне ави-
јације, инструктора — летача, раднотелеграфиста-
летача^ ради он алигатора-летача, навигатора-летача, 
авио-механичара-летача или домаћице односно до-
маћина авиона-летача (у даљем тексту: летачко 
особље), имају право на плаћени ,годишњи одмор 
за 10 радних дана дужи од годишњег одмора који 
им припада по одредбама члана 236. у вези члана 
26. Закона о радним односима и по одговарајућим 
одредбама правилника о радним односима ЈАТ-а. 

Члан 2. 
ЈАТ може својим правилником о радним одно-

сима одредити услове и начин коришћења дужег 
плаћеног годишњег одмора из члана 1. овог пра-
вилника у циљу подизања психофизичке кондиције 
летачког особља, у ком случају, је дужан сносити 
трошкове настале таквим коришћењем овог одмора. 

Члан 3. 
Поред накнаде из члана 241. Закона о радним 

односима, летачком особљу припада за време ко-
ришћења дужег плаћеног годишњег одмора под 
условима предвиђеним у члану 2. овог правилника 
и накнада за смештај и исхрану у висини днев-нице, 
као и трошкови превоза по тарифном правилнику 
ЈАТ-а, 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

05 бр. 40/5 
6. фебруара 1961. године 

Београд 
Секретар за' рад, 

Љупчо Арсон, с. р. 
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78. 

И 3 В Е Ш Т А Ј 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ДОПУНСКИМ 
ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ВЕЋА 
ПРОИЗВОЂАЧА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИ-

НЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ т и т о в ВЕЛЕС 

САВЕЗНОЈ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
В е ћ у п р о и з в о ђ а ч а 

Б е о г р а д 

Савезна изборна комисија примила је изборна 
акта која се односе на допунске изборе, који су 
одржани у 163. Изборном срезу Титов Велес, па у 
смислу чл. 201. 190. и 146. Закона о правима и 
дужностима, избору и опозиву савезних народних 
посланика подноси следећи 

И з в е ш т а ј 

1) Допунски избори за избор народног посланика 
Већа произвођача у групи индустрије, трговине и 
занатства у 163. Изборном срезу Титов Велес, одре-
ђени одлуком Већа произвођача Савезне народне 
скупштине од 2. децембра 1960. године, одржани 
су 19. фебруара 1961. године. 

2) Спровођењем избора, под надзором Савезне 
изборне комисије, руководиле су Изборна комисија 
НР Македоније и Среска изборна комисија у Тито-
вом Велесу надлежна за спровођење ових избора. 

3) Гласање је извршено за кандидата зборова 
бирача Стоева Апостолова Душка из Титовог Велеса, 
чија је кандидатура била потврђена од Среске из-
борне комисије у Титовом Велесу и објавл^на од 
стране Савезне изборне комисије под бројем 4 од 
4. фебруара 1961. године у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 5 од 8. фебруара 1961. године. 

4) Среска изборна комисија у Титовом Велесу 
утврдила је резултате на начин прописан у чл. 201, 
190, 187. и 188. Закона о правима и дужностима, 
избору и опозиву савезних народних посланика. 

Резултати избора су следећи: 
Укупно 
гласова Проценат 

— Чланова изборног тела — 35 12.735 
— Гласало члаш^ва изборног тела 32 11.616 91,43 

— За кандидата Стоева Апосто-
лова Душка — — — — 32 11.616 100,00 

— Неважећих гласачких ли6-
егића није било. 

На основу тога Среска изборна комисија за 
Изборни срез Титов Велес прогласила је за народ-
ног посланика Стоева Апостолова Душка из Титовог 
Велеса. 

, У прилогу достављају се сва изборна акта која 
се односе на ове изборе. 

Бр. 7 
23. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезна изборна комисија / 

Секретар, Заменик председника, 
Стеван Бабић, с.р. Тихомир Јанић, с,р. 

79. 

И З В Е Ш Т А Ј 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ДОПУНСКИМ 
ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ВЕЋА 
ПРОИЗВОЂАЧА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИ-

НЕ у ИЗВОРНОМ СРЕЗУ ЛАЗАРЕВАЦ 

САВЕЗНОЈ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
В е ћ у п р о и з в о ђ а ч а 

Б е о г р а д 

Савезна изборна комисија примала је изборна 
акта која се односе на допунске изборе, који су 
одржани у 18. Изборном срезу Лазаревац, па у 
смислу чл. 201, 190. и 146. Закона о правима и 
дужностима, избору и опозиву савезних народних 
посланика, подноси следећи 

И з в е ш т а ј 
1) Допунски избори за избор народног посланика 

Већа произвођача у групи индустрије, трговине и 
занатства у 18. Изборном срезу Лазаревац, одређени 
одлуком Већа произвођача Савезне народне скуп-
штине од 2. децембра 1960. године, одржани су 
19. фебруара 1961. године. 

2) Спровођењем избора, под надзором Савезне 
изборне комисије, руководиле су Изборна комисија 
НР Србије и Среска изборна комисија у Ваљеву 
надлежна за спровођење избора у Изборном срезу 
Лазаревац. 

3) Гласање је извршено за кандидата зборова 
бирача Симоновића Илије Момчила из Лазаревца, 
чија је кандидатура била потврђена од стране Сре-
ске изборне комисије у Ваљеву и објављена од 
стране Савезне изборне комисије под бројем 5 од 
4. фебруара 1961. године у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 5 од 8. фебруара 1961. године. 

4) Среска изборна комисија у Ваљеву утврдила 
је резултате избора на начин прописан у чл. 201, 
390, 187. и 188. Закона о правима и дужностима, 
избору и опозиву савезних народних посланика. 

Резултати избора су следећи: 
Укупно I 
гласова Проценат 

— Чланова изборног тела — — 17 8.126 
— Гласало чланова изборног тела 16 7.648 94,12 
— За кандидата Симоновић Илије 

Момчила из Лазаревца — — 15 7.170 93,75 /I 
— Неважећих гласачких листића 

био је један 

На основу тога Среска изборна комисија за 
Изборни срез Лазаревац ! са седиштем у Ваљеву 
прогласила је за народног посланика Симоновића 
Илије Момчила из Лазаревца. 

У прилогу достављају се сва изборна акта која 
ое односе на ове изборе. 

Бр. 8 
23. фебруара 1961. године 

Београд 

Савезна изборна комисија 

Секретар, Заменик председника, 
Стеван Бабић, с.р. Тихомир Јанић, с.р. 
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80. 
На основу чл. 39, 44. и 45. Основног закона о 

заштити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ44, бр. 26/54), Савезна управа за заштиту 
биља објављује 

С П И С А К 
ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПРИВРЕМЕНЕ ДОЗВОЛЕ 
ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУ-
ГОСЛВИЈЕ, А ЧИЈЕ ЈЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАЛО 

Савезна управа за заштиту биља утврђује да је 
престало важење привремених дозвола за ставља-
ње у промет следећих хемијских средстава за 
заштиту биља: 

1) Вгеб1ап (УР производи Гагвтоегке Ноесћбб А.О. 
19—40) — Егапк1ш1/Мат. Заступник „Ју-

гохемија" — Београд. Број при-
времене дозволе чије је важење 
престало: 02/3-394/1 од 7. фебру-
ара 1959. године. Објављено под 
редним бројем 31 Списка хемијских 
средстава за заштиту биља за 
која је издата дозвола за став-
љање у промет на територији 
Ју гос лави је („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 7/59); 

2) БЈаетоп^ производи Ј. Е. Ое1%у А. О. — Ва-
СецЈу 20 ве1. Заступник гСоттегсев — Љу-
ЕтмИтоп блудна. Број привремене дозволе 

чије је важење престало: 02/3-383/5 
од 24. јуна 1959 године. Објављено 
под редним бројем 7 Списка хе-
мијских средстава за заштиту би-
ља за која је издата дозвола за 
стављање у промет на територији 
Југославије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/59); 

3) ГМахтоп производи Ј, В. Стегну А. О. — Ва-
Се1^У 20 бе1. Заступник гСоттегсес — Љу-
прашак за бљана. Број привремене дозволе 
прскање чиде је ваокење престало: 02/3-380/5 

од 24. јуна 1959. године. Објављено 
под редним бројем 8 Списка хе-
мијских средстава за заштиту биља 
за која је издата дозвола за став-
љање у промет на територији ЈГу-
гославије („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/59); 

4) ХМтесгоп производи СЉа А. С. — Баве! у са-
радњи са СаШогта бргау Сћегтса1 
СогрогаИоп. Заступник „Алфа", 
спољнотрговинско предузеће — Бе-
оград. Број привремене дозволе 
чије је важење престало: 02/3-1016/7 
од 23. октобра 1959. године. Објав-
љено под редним бројем 3 Списка 
хемијских средстава за заштиту 
биља за која је издата дозвола за 
стављање у промет на територији 
Југославије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 33/60); 

0) ЕкаИп производи 8аш!о2 А. С. — Баве!. 
Заступник „Велебит" — Загреб. 
Број привремене дозволе чије је 
важење престало: 02/3—44/3 од 12. 
фебруара 1958. године. Објављено 
под редним бројем 39 Списка хе-
мијских средстава за заштиту биља 
за која је издата дозвола за став-
љање у промет на територији Ју-
гославије („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/58); 

6) ЕИтазИ производи ГагЈоепЈаћпкеп Вауег А. 
О. — Леуегкизеп. Заступник „Но-
вим" — Љубљана, Пословница 
„Запо-Рћагта" — Загреб. Број 
привремене дозволе чије је важење 
престало: 02/3—511/3 од 13. марта 
1959. године. Објављено под редним 
бројем 10 Списка хемијских сред-
става за заштиту биља за која 
је издата дозвола за стављање у 
промет на територији Ју гос лави је 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/59); 

7) ЕегпМе производи Р1ап1 Рго1есИоп 1Л4. 
— Г,ошЈоп. Заступник „Интерекс-
порт" — Београд. Број привреме-
не дозволе чије је важење пре-
стало: 02/3—1228/1 од 16. маја 1958. 
године. Објављено под редним 
бројем 40 Списка хемијских сред-
става за заштиту биља за која је 
издата дозвола за стављање у 
промет на територији Југославије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 321/58); 

8) 1Лгосиргох производи О. 1лз1егтое1; иш! 2ооп 
— КоНегдат. Заступник „Алфа", 
спољнотрговинско предузеће — 
Београд. Број привремене дозволе 
чије је важење престало: 3327 бд 
31. децембра 1957. године. Објавље-
но под редним бројем 22 Списка 
хемијских средстава за заштиту 
биља за која је издата дозвола 
за стављање у промет на терито-
рији Југославије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/58); 

Џ) О1еосшуте производи ТЈСХжАЗГ — Р а т . За-
ступник „Алфа", спољнотрговин-
ско предуз,еће — Београд. Број 
привремене дозволе чије је ва-
жење престало: 3326 од 31. децем-
бра 1957. године. Објављено под 
редним бројем 24 Списка хемијских 
средстава за заштиту биља за која 
је издата дозвола за стављање у 
промет на територији Ју гос лави је 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 8/58); 

10) Рћепкар1оп производи Ј. Н. Се1ду А. Сх. — 
Сефу 20 Вазе1. Заступник „Соттегсе" — 
прашак за Љубљана. Број привремене дозво-
прскање ле чије је важење престало: 02/3— 

382/5 од 24. јуна 1959. године. 
Објављено под редним бројем 12 
Списка хемијских средстава за 
заштиту биља за која је издата 
дозвола за стављање у промет на 
територији Југославије („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 32/59); 

11) Новог I. производи Моп1есаНџ1 — МПапо. 
Заступник „МегкапШе" — Загреб. 
Број привремене дозволе чије је 
важење престало: 02/3—947/1 од 
9. априла 1958. године. Објављено 
под редним бројем 43 Списка хе-
мијских средстава за заштиту 
биља за која је издата дозвола за 
стављање у промет на територији 
Ју гос лави је („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/58); 

12) Новог Р производи МопФесаИп! — МИапо. 
Заступник „МегкапШе" — Загреб. 
Број привремене дозволе чије је 
важење престало: 02/3—948/1 од 
9. априла 1958. године. Објављено 
под редним бројем 44 Списка хе-
мијских средстава за заштиту би-
ља за која је издата дозвола за 
стављање у промет на територији 
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Југославије („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/58); 

13) 2ук1оп производи Ве^езсћ — ГгапкГиг!/ 
Мат . Заступник „Интерсервис" — 
Нови Сад. Број привремене до-
зволе чије је важење престало: 
02/3—71/4 од 13. марта 1959. го-
дине. Објављено под редним 
бројем 14 Списка 'хемијских сред-
става за заштиту биља за која је 
издата дозвола за стављање у 
промет на територији Југославије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 
32/59). 

Бр. 01—505Д 
10. фебруара 1961. године 

Београд 
Директор 

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

81. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Уредбе о 
давању потрошачких кредита радницима, службе-
ницима и другим одређеним категоријама корисн-и-
ка („Службени лист ФНРЈ", бр. 36/56 и 18/57) и чла-
на 2. одељак I под а) тачка 42. Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и реггубличких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 
18/59), у сагласности са савезним Државним секре-
таријатом за послове финансија, Народна банка 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОДРЕЂИВАЊУ РОКА У КОМЕ СЕ МОГУ ДАВА-
ТИ ПОТРОШАЧКИ КРЕДИТИ ЗА КУПОВИНУ 

УГЉА 

1. Потрошачке кредите за куповину угл^а дају 
банке и штедионице од 1. марта до 30. јуна 1961. го-
дине закључно у смислу одредаба Уредбе о давању 
потрошачких кредита радницима, службеницима и 
другим одређеним категоријама корисника, и то: 

1) радницима и службеницима — преко преду-
зећа, органа, установа или организација у којима су 
заоошљени; 

2) осталим категоријама корисника из члана 3. 
поменуте уредбе — непосредно; 

3) радницима, службеницима и другим катего-
ријама корисника из члана 3. поменуте уредбе који 
станују у зградама са централним грејањем, преко 
кућних савета. 

2. Барирани чекови издати по основу ових кре-
дита могу се користити у року од два месеца од 
дана њиховог издавања. 

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

О. бр. 12 
14. фебруара 1961. године 

Београд -

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тачка 

4. Уставног закона, а на предлог државног секре-
тара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМО-

ЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У РЕПУБЛИЦИ 
МАЛИ 

I 
Поставља се 
Војо Даковић, досадашњи саветник у Државном 

секретари јату за иностране Послове, за изванредног 
и опуномоћеног амбасадора Федеративне Народне 
Републике Југославије у Републици Мали. 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

III 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 4 
23. фебруара 1961. године 

Београд ^ 
Замењује 

Председника Републике 
п о т р е дседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с.р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 3. став 2. Уредбе о Институту 

за међународну политику и привреду („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 46/56), у вези с чланом 25. ст. 1. и 4. 
Закона о организацији научног рада („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 34/57) и чланом 33. Уредбе о орга-
низацији и раду Савезног извршног већа („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/58 и 21/59), Савезно из-
вршно веће ,доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ САВЕТА ИНСТИТУТА 
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ 

I. С обзиром да је досадашњим члановима Са-
вета Института за међународну политику и привре-
ду истекао рок за који су именовани, у нови Савет 
Института именују се, и то: 

за председника: 
Коча Попов-ић, државни секретар за иностране 

послове; 
за чланове: 
Владимир Симић, потпредседник Савезне народ-

не скупштине; 
др Јоже Вилфан, потпредседник Извршног већа 

НР Словеније; 
Никола Миљанић, савезни народни посланик; 
Киро Глигоров, секретар Савезног извршног 

већа за опште привредне послове; 
др Радивоје Увалић, директор Института дру-

штвених наука; 
др Борислав Благојевић, ректор Универзитета у 

Београду; 
др Антон Вр ату ша, држав,ни под секретар у Са-

везном извршном већу; 

Гувернер 
Народне батаке ФНРЈ, 

Јанко Смоле, с. р. 
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Богдан Црнобрња, помоћник државног секрета-
ра у Државном секретари јату за иностране послове; 

Јосип Ђерђа, помоћник државног секретара У 
Државном секретару ату за иностр-ане послове; 

др Милан Бартош, амбасадор — главни правни 
саветник у Државном секретару ату за иностране 
послове; 

др Драгослав Тодоровић, професор Економског 
факултета у Београду. 

II. У Савет Института улазе и чланови које, пре-
ма .Правилима Инст^^тута^ бира научно-стручни ко-
лектив Института. 

ТП. Директор Института је по положају члан 
Савета. 

Б. бр. 7 
7. фебруара 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 4. Уредбе о Савезном заводу за 
урбанизам и комунална и стамбена питања („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 30/97), у вези с чланом 33 
Уредбе о организацији ц раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/58 и 
21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА САВЕЗНОГ 
ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНА И 

СТАМБЕНА ПИТАЊА 

I. С обзиром да је известан број досадашњих 
чланова Савета Савезног завода за урбанизам и ко-
мунална и стамбена питања отишао на друге ду-
жности тако да је спречен да обавља функције у 
Савету, у нови Савет Савезног завода за урбанизам 
и комунална и стамбена питања именују се и то: 
за председника: 

1. Вјећеслав Хољевац, председник Народног од-
бора града Загреба; 
за чланове: 

2. Киро Атанасов, председник Одбора за кому-
налне службе Сталне конференције градова; 

3. Александар Ђорђевић, директор Урбанистич-
ког завода града Београда; -

4. Бешка Фгггтић. народни посланик Сабора НР 
Хрватске; 

5. др Паја Иван декић, ишли научни сарадник 
Економског института НР СроиЈе; 

6. Драгутин Косовац, председник Народног од-
бора среза Сарајево; 

7. Борко Новаковић, председник Савеза урба-
нистичких друштава Југославије; 

8. Урош Остојић, председник Савета за соци-
јалну политику и комуналне послове Аутономне По-
крајине Војводине; . 

9. Франц Рупрет, председник Народног одбора 
општине Цеље; 

10. Танкосава Симић, председник Савета за со-
цијалну политику и комуналне послове Аутономне 
Косоеско-Метохијске Области; 

11. Берислав^Шефер, начелник одељења у Саве-
зном заводу за привредно планирање; 

12. Хасан Шиљак, пуковник Југословенске на-
родне армије; 

13. Фрањо Широла, председник Народног одбора 
среза Ријека; 

14. Марко Шлајмер, председник Одбора за урба-
низам Сталне конференције градова; 

15. Иван Таубман, доцент Универзитета у Сара-
ј у . 

II. Поред именованих, по овом положају чла-
нови Савета су секретари републички^ секретари-

јата надлежних за послове урбанизма и комунално-
сгамбене делатности. 

III. Директор Савезног завода за урбанизам и 
комунална и стамбена питања је члан Савета по 
положају (члан 4. став 4. Уредбе о Савезном заводу 
за урбанизам и комунална и стамбена питања). 

Б. бр. 8 
8. фебруара 1961 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ 

СЕКРЕТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се за помоћника државног секретара 

за иностране послове, са звањем амбасадора, Вла-
димир Роловић, досадашњи изванредни и о-п ун о-
моћени министар ФНРЈ у Исланду. 

Б. бр. 10 
21. фебруара 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 27. став 2. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56) у вези 
с чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ44, бр. 20/58), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 
У СЕКРЕТ АРИ ЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 
Поставља се за државног подсекретара у Секре-

таријату Савезног извршног већа за саобраћај и 
везе Јосип Томи, савезни народни посл-а""7^. 

Б. бр. 9 
21. фебруара 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

блике Хрватске у броју 1. од 11. јануара 1961. го-
дине објављују: 

Одлуку о оснивању Завода за унапређивање 
продуктивности рада; 

Одлуку о оснивању Завода за заштиту при раду; 
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Одлуку о измени и допуни Одлуке о броју чла-
нова Савета Високе техничке школе за погонске 
инжењере које бирају настаеничко веће, студенти 
и привредне и стручне организације; 

Одлуку о измени Одлуке о висини дневница, 
накнаде због одвојеног живота од породице и кило-
метраже за службенике републичких органа и 
установа; 

Правилник о регистрацији споменика културе; 
Правилник о регистрацији заштићених објеката 

природе; 
Наредбу о обавезном цепљењу против дечје па-

рализе (полиомиелитиса); 
Упутство о издавању дозволе за извоз споменика 

културе у иностранство; 
Упутство за издавање дозволе за извоз зашти-

ћених покретних објеката природе; 
Упутство о преузимању имовине и имовинских 

права и обавеза народних одбора укинутих општина; 
Упутство о предаји и преузимању нерешених 

предмета и архива народних одбора укинутих оп-
штина; 

Позив на подношење пореских пријава за 1960. 
и 1961. годину. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГО Г̂С 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе^ 
У броју 33. од 15. децембра 1960. године објављује: 

Одлуку о плаћању пореских обавеза путем че-
ковних уплатница; 

Правилник о просторијама и опреми коју мо-
рају имати лекари стоматолози и зубари који обав-
љају приватну праксу; 

Наредбу о здравственим услугама и највишим 
износима накнада за поједине врсте здравствених 
услуга које могу пружати лекари стоматолози и 
зубари који обављају приватну праксу; 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за једног одборника Општинског 
већа НОО Плав; 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за једног одборника Општинског 
већа НОО Плужине. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

59. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о средствима привредних 
организација — — — — — — — — 86 
Закон о изменама и допунама Закона о 
средствима привредних организација — 85 

60. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о радним односима — — 89 
Закон о изменама и допунама Закона о 
радним односима — — — — — — — 89 

61. Указ о проглашењу Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација — — 96 
Закон о доприносу из дохотка привредних 
организација — — — — — — — — 96 

Страна 
62. Указ о проглашењу Закона о доприносу 

гш ванредне приходе привредних органи-
зација — — — — — — — — — 99 
Закон о доприносу на ванредне приходе 
привредних организација — — — — — 90 

68. Указ о проглашењу Закона о установим ању 
камате на фондове у привреди — — — 100 
Закон о установљен^ камате на фондове 
у привреди — .— — — — — — — 190 

64. Указ о проглашењу Закона о доприносу 
друштвеним инвестиционим фондовима — 101 
Закон о доприносу друштвеним инЈвести-
ционим фондовима —- — — — — — 101 

65. Одлука о стопама доприноса из дохотка 
привредних организација — — — — — 102 

06. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
стопама доприноса,, за социјално осигурање 103 

67. Одлука о каматним стопама на фондове у 
привреда — — — — — — — — — 108 

68. Одлука о одређивању премија за пшеницу 
„ рода 1081. године — — — — — — 104 

69. Одлука о престанку важења најшивих 
продајних цена за поједине производе — 104 

ТО. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
минималним заштитним ценама и преми-
јама у 1960 и, 1961 години за свиње, говеда, 
овце и живину одређеног квалитета — — 105 

71. Одлука о изменама у саставу неких одбора 
Савезног извршног већа — — — — — 106 

72. Упутство о спровођењу избора за органе 
управљања на Југословенским железни-
цама — — — — — — — — — — 106 

73. Упутство о спровођењу избора за органе 
управљања на Јутословенским поштама, 
телеграфима и телефонима — — — — 112 

74. Наредба о измени Наредбе о гаранггованим 
ценама житарица рода 1961. године — — 118 

75. Решење о забрани уношења и "растурања 
листа ^Тће ЗЧето Уогк Типезк — — — — 119 

76. Упутство о изменама и допунама Упутства 
за спровођење Одлуке о евиденцији и кон-
троли цена одређених производа — — — 119 
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