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333. 

На основу одредбе под 1 тачке 1. главе XVI Са-
везног друштвеног плана за 1962. годину и члана 
18. Закона о Савезном буџету за 1962. годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈЕ ЗА ПШЕНИЦУ И 

РАЖ РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. Земљорадничким задругама (опште земљо-
радничке задруге, сељачке радне задруге и специ-
јализоване земљорадничке задруге), пољопривред-
ним добрима, пољопривредним комбинатима, еконо-
ми ј ама и привредним организацијама које газдују 
шумама обезбеђује се за количине пшенице и ражи 
које испоруче од 1. јула 1962. године овлашћеном 
предузећу за промет житарица на велико или Ди-
рекцији за исхрану, поред продајне цене, и премија 
у износу од 8 динара за 1 килограм испоручене 
пшенице односно ражи. 

Премија за пшеницу и р а ж рода 1962 године 
исплаћиваће се организацијама из става 1. ове тач-
ке и за све количине семенске пшенице рода 1962. 
године за које ове организације добијају званичан 
атест — цертификат од овлашћених установа за 
контролу семена. 

2. Премија из тачке 1. ове одлуке исплаћиваће 
се на терет средстава предвиђених савезним бу-
џетом. 

3. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство да, у са-
гласности са Секретари ј атом Савезног извршног 
већа за трговину и туризам и савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, донесе ближе 
прописе о условима и начину исплате премије која 
се исплаћује по овој одлуци. 

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

Р. п. бр. 126 
19- јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

334. 

На основу члана 16. став 3- Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр 8/61. 26/61 и 12/62), у вези са чла-
ном 17. став 2. и чланом 51. Закона о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/61, 44/61 и 52/61), савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ИЗДА-
ЦИМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, РАД НА 
ТЕРЕНУ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ ОД ПОРОДИЦЕ 
КОЈИ СЕ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ПРИЗНАЈУ КАО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

1. У Наредби о издацима за службена путовања, 
рад на терену и одвојен живот од породице који се 
привредним организацијама признају као матери-
јални трошкови („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/60, 
16/61, 28/61 и 5/62) у тачки 1. став 3. речи: „из 
претходног става" замењују се речима: „из ст. 1-
и 2. ове тачке". 

2. У тачки 3. став 1. .под 1 и 2 износ: ,,2.000" 
замењује се износом: „2Ј500" а у одредбама под 3 
до 5 износ: „1.700" — износом: „2.000". 

У ставу 2- износ: „1.100" замењује се износом: 
„1.300". 

3. У тачки 6. после речи: „до доласка у то 
место" додају се речи: „и за време које радник 
проведе на путу од поласка из тог места до доласка 
у место седишта предузећа, пословне или погонске 
јединице где је запошљен,". 

4. У тачки 10. став 1. под 1 до 3 износ: „1.140" 
замењује се износом: „1.300", износ: „1 020" — из-
носом: „1.200" а износ: „990" — износом: „1.150". 

5. У тачки 11. износ: „5.000" замењује се изно-
сом: „6.000". 

6. У тачки 13- став 1. речи: „до износа од 47 ди-
нара по часу — за машиновође и ложаче, а за 
остало особље — до 38 динара по часу," замењују 
се речима: „до износа од 56 динара по часу — за 
машиновође и ложаче, а за остало особље — до 
46 динара по часу,". 

7. У тачки 14. став 1. под 1 до 4 износ: „750" 
замењује се износом: „850", износ: „600" — износом: 
„700", износ: „450" — износом: „550" а износ: „ЗОО" 
— износом: „400". 

8. У тачки 15. став 1. под 1 до 4 износ: „450" 
замењује се износом: „500", износ: „360" — износом 
„400", износ: „ЗОО" — износом: „350" а износ: „180" 
— износом: „250"-

9. У тачки 16. став 1. под 1 до 2 износ: „960" 
замењује се износом: „1.100" а износ: „840" — изно-
сом: „1.000". 

10. У тачки 18. став 7. у одредби под 3 речи: 
„стручног удружења" замењују се речима: „савета 
гране коморе". 
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11. У тачки 22. износ: „30" замењује се износом: 
„36". 

12. У тачки 27. став 1. под а) у одредбама под 
1 до 5 износ: „1.020" замењује се износом: „1.100", 
износ: „780" — износом: „90*0", износ: „540" — изно-
сом: „600", износ: ,.180" — износом: „250" а износ: 
„130" — износом: „200". 

13. У тачки 31. после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 

„Привредној организацији не признају се као 
материјални трошкови издаци за дневнице и нак-
наде за рад на терену за време које радник од до-
ласка из места теренског рада до повратка у место 
теренског рада проведе по службеном послу у ме-
сту седишта предузећа, пословне или погонске је-
динице, осим ако је радник непосредно пре одласка 
на теренски рад имао право на накнаду због одво-
јеног живота од породице." 

Досадашњи ст. 2 до 5. постају ст. 3. до 6. 
14- У тачки 32. став 1. под 1 и 2 износ: „12.000" 

замењује се износом: „13.000" а износ: „9.000" — 
износом: „10.000". 

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

Бр. 12-14521/1 
6. јуна 1962. године 

Београд 

Замењује 
државног секретара за 

послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р-

335. 

На основу члана 18. став 2- Закона о оснивању 
и пословању одмаралишта („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/58 и 24/59), у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за трговину и туризам, 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВИСИНИ ДОТАЦИЈЕ КОЈУ ПРИВРЕДНА ОРГА-
НИЗАЦИЈА МОЖЕ ДАТИ ОДМАРАЛИШТИМА ЗА 

СНИЖЕЊЕ ЦЕНА ПАНСИОНСКИХ УСЛУГА 

1. Привредна организација може дати одмара-
лиштима дотацију за снижење цена пансионских 
услуга, у смислу члана 18. став 1. Закона о осни-
вању и пословању одмаралишта, у висини коју од-
реди привредна организација, а највише до износа 
од 500 динара по једном пансиону. 

2. Под привредном организацијом, у смислу од-
редаба ове наредбе, подразумева се и самостална 
установа која послује по принципима пословања 
привредних организација и образује фонд зајед-
ничке потрошње. 

3. Приликом одређивања висине дотације из 
тачке 1. ове наредбе, привредна организација може 
веће износе дотације одредити за раднике са мањим 
личним дохоцима, а мање износе дотације — за 
раднике са већим личним дохоцима. Дотација може 
бити одређена у различитим износима и за раднике 
са једнаким личним дохоцима зависно од животних, 
радних и других услова радника-

4. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о висини дотације коју привредна 

организација може дати одмаралишту за снижење 
цена пансионских услуга („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 30/58). 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се и у целој 1962. години. 

Бр. 12-15109/2 
22. јуна 1962. године 

Београд 

336. 

На основу члана 70. став 1. тачка 6. и став 2. 
Уредбе о трговинској делатности и трговинским пре-
дузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60. 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), у сагла-
сности са савезним Државним секретару атом за по-
слове финансија и Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство, савезни 
Државни секретаријат за послове робног промета 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ГАР АНТОВ АНИМ ЦЕНАМА ПШЕНИЦЕ И РА-

ЖИ РОДА 1962. ГОДИНЕ 

1. Земљорадничким задругама (опште земљо-
радничке задруге, сељачке радне задруге и специ-
јализоване земљорадничке задруге), пољопривред-
ним добрима, пољопривредним комбинатот^, еко-
номи јама и привредним организацијама које газ-
дују шумама, обезбеђују се гарантован цене за 
пшеницу и раж (у дал^ем тексту: житарице) рода 
1962. године, и то: 

1) за пшеницу — — — Зв динара за 1 кг; 
2) за раж — — — — — 33 динара за 1 кг. 
2. Дирекција за исхрану дужна је по ценама и 

под условима из ове наредбе куповати све количине 
житарица рода 1962. године које јој организације из 
тачке 1. ове наредбе понуде ради куповине. 

Дирекција за исхрану дужна је преузети жита-
рице које јој продавац стави на располагање, у ро-
ку од три месеца од дана стављања на располагање. 
Ако Дирекција за исхрану у наведеном року не пре-
узме житарице, дужна је признати продавцу тро-
шкове ускладиштења за непреузете количине, рачу-
нај ући те трошкове од истека рока у коме је Ди-
рекција за исхрану била дужна извршити преу-
зимање. 

3. Цене из тачке 1. ове наредбе подразумевају 
се франко вагон утоварна станица продавца, или 
франко магацин железничка станица продавца, или 
франко магацин млина, и то за житарице зреле, 
здраве, без знакова плесни и страног укуса и ми-
риса, способне за људску исхрану, незаражене 
житним болестима и штеточинама, следећег ква-
литета: 

1) пшеница — 76 кг хектолитарске тежине, са 
2% уродице и нечистоће и 13% влаге; 

2) раж — 70 кг хектолитарске тежине, са 2% 
уродице и нечистоће и 13% влаге. 

4. Ако житарице имају већу или мању хектоли-
тарску тежину од оне која је предвиђена у тачки 3. 
ове наредбе, одређена цена повећава се односно 
смањује за 0.50% за сваки килограм изнад или 
испод предвиђене хектолитарске тежине. Разломци 
се узимају у обзир. 

Ако житарице имају већи или мањи процент 
уродице, нечистоће или влаге од оног који је пред-
виђен у тачки 3. ове наредбе, одређена цена ће се 
за процент уродице, нечистоће или влаге испод или 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Киро Глигоров, с. р. 
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изнад предвиђеног процента — смањити односно по-
већати за исти процент. Разломци се узимају у об-
зир. Ломљена зрна испод половине, рачунају се у 
уродицу. 

На пшеницу која има хектолитарску тежину 
мању од 74 кг или уродице и нечистоће више од 5%, 
не примењују се одредбе ове наредбе. • 

5. Дирекција за исхрану није дужна куповати 
понуђене јој житарице које имају процент влаге 
већи од 14%. 

Дирекција за исхрану може, изузетно, преузи-
мати житарице које имају процент влаге већи од 
14%, е тим што ће се одређена цена смањити због 
повећаног процента влаге и за трошкове сушења. 
Трошкови сушења утврђују се уговором између 
организација из тачке 1. ове наредбе и Дирекције 
за исхрану. 

За снетљивост житарица у јачем степену, као 
и за замазаност и запрљаном житарица, одбиће се 
до 5% од одређене цене. 

6. Дирекција за исхрану и организације из тачке 
1'. ове наредбе регулишу уговором рокове преузима-
ња и остале услове испоруке житарица. 

7. Дирекција за исхрану може овластити поје-
дине привредне организације да за њен рачун ку-
пују житарице на основу одредаба ове наредбе. 

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

Бр. 2088/1 
22. априла 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета. 
Марјан Вредел., е. p. 

337. 

На основу члана 22. став 2. Закона о мерним 
јединицама и мерилима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/61), савезни Државни секретаријат за посло-
ве робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВРСТАМА И ОБЛИЦИМА ЖИГОВА И ДРУГИХ 
ЗНАКОВА КОЈИМА СЕ ПОТВРЂУЈЕ ИСПРАВ-

НОСТ МЕРИЛА 
1. Органи Управе за мере и драгоцене метале 

(органи контроле) приликом првог и повременог 
прегледа мерила потврђују исправност мерила став-
љањем жигова који имају облик одређен овом на-
редбом. 

2. Жиг за обична мерила, струјомере, водомере, 
плиномере и таксаметре има облик круга у коме се 
налази равнокрака вага са висећим зделицама. Из-
над ваге је ознака „ФНРЈ", између висећих здели-
ца — ознака органа контроле кош је извршио пре-
глед и жигосање мерила, а испод ваге — последње 
две цифре године жигосања. 

Жиг за прецизна мерила има облик жига опи-
сан у ставу 1. ове тачке са том разликом што се са 
леве и са десне стране године жигосања налази по 
једна петокрака звезда. 

Жиг за ситна мерила (обична и прецизна) има 
облик штита у коме се налазе последње две цифре 
године жигосања, а испод тих цифара — ознака 
органа контроле који је извршио преглед и жиго-
сање мерила. 

Жиг за мерила израђена од стакла која не под-
леже повременом прегледу има облик круга у ко-
ме се налази ознака „ФНРЈ", испод те ознаке је 
ознака органа контроле који је извршио преглед и 
жигосање мерила, а са леве и са десне стране оз-
наке органа контроле који је извршио преглед и 
жигосање мерила налази се по једна петокрака 
звезда. Жиг за угоститељске судове може да има 

и облик великог слова „Ј а у коме се налази ознака 
органа контроле који је извршио преглед и жиго-
сање мерила. 

Жиг за бурад има облик правоутаоника изнад 
кога се налази стилизовани грб Федеративне На-
родне Републике Југославије. У горњем делу пра-
воутаоника налази се ознака органа контроле који 
је извршио преглед и жигосање мерила, а у доњем 
делу — последње три цифре године жигосања. 

Жиг за тара тегове који служе за испитивање 
мерила има облик правоугаоника у коме се налазе 
једно поред другог велика слова „КМ" и последње 
три цифре године жигосања. 

Жиг за поништавање жигова има облик вели-
ког слова „X" са лучним крацима. 

3. Ознака органа контроле који Ј е извршио пре-
глед и жигосање мерила, а која се уноси у облике 
жигова прописане овом наредбом је: 

1) за органе контроле мера и драгоцених метала 
и станица за контролу буради — редни број; 

2) за органе контроле струјомера — почетно 
слово њиховог седишта; 

3) за Управу за мере и драгоцене метале — 
троугао. 

4. Управа за мере и драгоцене метале објавиће 
у свом Гласнику цртеже жигова, величину жигова, 
као и редне бројеве из одредбе под 1 тачке 3. ове 
наредбе. 

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

Бр. 2854/1 
30. маја 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

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

^38. 

На основу члана 17. у вези са чланом 13. Закона 
о удр>гжењима, зборовима и другим јавним скупо-
вима („Службени лист ФНРЈ", бр* 51/46 и 29/47), 
савезни Државни секретаријат за унутрашње по-
слове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА 

РВАЧКИХ СПОРТОВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава се оснивање и рад Савеза рвачких 
спортова Југославије, према поднесеном статуту, 
са седиштем у Београду а са делатношћу на тери-
торији Федеративне Народне Републике Југосла-
в и ј а 

Бр. II/3-9522/1 
13. јуна 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р-

329. 
На основу члана 50. Уредбе о накнадама путних 

и других трошкова јавних службеника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/60, 15/61 и 24/61) Секретаријат 
Савезног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАК-
НАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И СЕ-

ЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО 
Члан 1. 

У Правилнику о накнадама за службена путо-
вања и селидбе у иностранство („Службени лист 
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ФНРЈ", бр. 15/59, 48/50, 30/60 и 27/61) у члану 8. 
врше се измене досадашњих износа дневница за 
следеће иностране земље, тако да измењени текст 
за те земље гласи: 

„за Авганистан: 
службеницима I групе 800 афганиса 

И v 700 и 
III 700 11 

IV 600 г> 

Тану: 
службеницима I групе 7 ганских фунти 

и м 7 
III „ 6 » 
IV м 6 

Гвинеју: 
службен ицн ма I групе 7.000 ЦФА франака 

И 7.000 „ 
III „ 6.000 „ „ 
IV » 6.000 и » 

Републику Мали: 
службеницима I групе 7.000 ЦФА франака 

И и 7.000 »» »» 

ш 6.000 » 11 

IV » 6.000 it » 

Тајланд: 
служб-еницима I групе '25 САД долара 

и »» 25 >> »» 

Ш 20 it 

IV » 20 
• • 11 

Бугарску: 
службеници*« I групе 15 нових лева 

И »» 13 51 „ 
III „ 12 „ 11 

IV 11 

Члан 2. 
У члану 9. додаје се нови став 2, који гласи: 

v „Службеницима које Државни секретаријат за 
иностране послове упућује на службено путовање 
ради вршења послова визно-пасошке службе у ди-
пломатским и конзуларним представништвима, као 
и у одређеним хитним случајевима, уместо пропи-
сане дневнице припада паушална накнада до ви-
сине износа плате службеника X платне групе за 
одговарајуће време, прописане за односну земљу 
Правилником о извршењу Уредбе о принадлежно-
стима службеника на служби у иностранству. Из-
нос паушалне накнаде одређује се за сваки поје-
дини случај решењем, које је истовремено и налог 
за службено путовање." 

! Члан 3. 
' У члану 11. став 1. процент: „20W замењује се 
процентом: „40%". 

' Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-8882/1 
21. јуна 1962. године 

Београд 
Секретар 

за савезни буџет и општу управу, 
Зоран Полин, с. р. 

340. 

На основу члана 70. став 1. тач. 1. и 2. Уредбе О 
трговинској делатности и трговинска! предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61. 27/61 6/62 и 16/62), у вези са чланом 1. 
Уредбе о оснивању и укидању одређених савезних 
органа управе („Службени лист ФНЃЈ", бр. 25/62), 
Секретаријат Савезног извршног већа за трговину 
и туризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ТРОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

КОЈА СЕ МОГУ БАВИТИ ПРОМЕТОМ НА 
1 ВЕЛИКО ХМЕЉА 

1. Прометом на велико хмеља могу се бавити 
трговинска предузећа на велико која за то добију 
посебно одобрење од Секретаријата Савезног извр-
шног већа за трговину и туризам (овлашћена пре-
дузећа). 

2. Одобрење из тачке 1. ове наредбе може добити 
само оно трговинско предузеће на велико које има 
потребне стручне кадрове, као и уређаје и опрему, 
који омогућују правилно манилулисање хмељом. 

Приликом издавања одобрења Секретаријат Са-
везног извршног већа за трговину и туризам цениће, 
поред услова из става 1. ове тачке, и да ли постоји 
економска оправданост за издавање тог одобрења. 

3. У одобрењу из тачке 1. ове наредбе одредиће 
се и подручје на коме овлашћено предузеће може 
куповати хмељ од земљорадничких задруга (опште 
земљорадничке задруге, сељачке радне задруге и 
специјализоване земљорадничке задруге), пољопри-
вредних добара, пољопривредних комбината и еко-
номија. 

4. Трговинско предузеће на велико које жели 
да се и даље бави прометом на велико хмеља, 
дужно је у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове наредбе поднети Секретаријату Савезног 
извршног већа за трговину и туризам захтев за 
издавање посебног одобрења. 

Трговинско предузеће на велико које у року из 
става 1. ове тачке не поднесе захтев за издавање 
посебног одобрења, не може се по истеку тог рока 
бавити прометом на велико хмеља. 

Одредба става 2. ове тачке не односи се на про-
дају постојећих залиха хмеља. 

5. Под трговинском предузећима на велико, У 
смислу ове наредбе, подразумевају се и предузећа 
која се баве извозом хмеља. 

6. На трговинско предузеће на велико које по-
ступи противно одредбама тач. 1. и 3. ове наредбе 
примениће се казнена одредба члана 107. став 1. 
тачка 1. Уредбе о трговинску} делатности и трго-
винским предузећима и радњама, а на одговорно 
лице у том трговинском предузећу — одредба става 
3. тог члана. 

7. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 2975/1 
21. јуна 1962. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам, 
Марјан Вредел,, с. р. 
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341. 
На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 

4. Закона о организацији Југословенеких пошта, 
телеграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60), Заједница Југословенских пошта, телеграфа 
и телефона донесе 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАН-

СКИХ МАРАКА ПОВОДОМ VII ПРВЕНСТВА 
ЕВРОПЕ У АТЛЕТИЦИ 

На дан 10. јула 1962. године пустиће се у течај 
серија од осам пригодних поштанских марака, а на 
дан 12. септембра 1962. године и спомен-блок за 
ваздушну пошту, поводом одржавања у Београду 
VII првенства Европе у атлетици, у следећим вред-
ностима, са следећим мотивима и бојама: 

1) од 15 динара, скок е мотком (мушкарац), све-
тлоплава и црна; 

2) од 25 динара, бацање диска (жена), црвено-
јаргованаста и црна; 

3) од 30 динара, трчање на дуге стазе (мушкар-
ци), зелена и црна; 

4) од 50 динара, бацање копља (мушкарац), 
карминскоружичаста и црна; 

5) од 65 динара, бацање кугле (жена), живо-
ултрамарин и црна; 

6) од 100 динара, старт за трчање на кратким 
стазама (жене), смарагднозелена и црна; 

7) од 150 динара, троскок (мушкарац), лососто-
црвена и црна; 

8) од 200 динара, скок у вис (жена), карминско-
мрка и црна; 

9) спомен-блок са марком од 600 динара за ваз-
душну пошту, стадион Југословенско народне арми-
је, плавољубичаста, црна и окерастосива. 

На свакој од ових марака одштампан је натпис 
„Југославија", и то ћирилицом на маркама од 15, 25, 
65 и 150 динара, а латиницом на маркама од 30, 50, 
100, 200 и 600 динара. Поред ознаке вредности, на 
свакој од марака одштампан је латиницом скраћен 
званичан назив такмичења са „РЕА-1962-Београд". 
На марки спомен-блока уцртан је и мали авион као 
знак да марка првенствено служи за франкирање 
авионских пошиљака. 

На спомен-блоку, испод марке, одштампан је 
назив такмичења на француском: „Vile Champion -
nat Europeen cl'Athletisme" и „РЕА-Београд-1962". 

Ове марке са спомен-блоком биће у продаји код 
свих већих пошта до утрошка, а за франкмрање 
поштанских пошиљака важиће до 31. децембра 1963. 
године. 

Заједница Југословенских пошта, телеграфа и 
телефона 

Бр. 01-811/1 
5. јуна 1962. године 

Београд 
Генерални директор. 

Првослав Васиљевић, с. р. 

342. 
На основу члана 16. Уредбе о организацији за-

вода за социјално осигурање („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/55), члана 7. Статута Савезног завода 
за социјално осигурање („Службени лист ФНРЈ 4 , 
бр. 24/56, 51/58 и 25/60) и члана 33. став 2. и члана 
147. став 2. Закона о здравственом осигурању („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Скупштина Савезног 
завода за социјално осигурање доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ УЧЕШЋА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У 

ТРОШКОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИЗДАТИХ 
ЛЕКОВА 

1. На име учешћа у трошковима за коришћење 
издатих лекова, осим лекова за чију примену је 

потребна непосредна интервенција стручног здрав-
ствено г радника, осигурано лице плаћа приликом 
издавања лека у апотеци или другој здравствено^ 
установи 60 динара по издатом леку. 

2. Заводи за социјално осигурање регулисаће цо 
30. јуна 1962. године допунским уговорима са апо-
текама и другим здравственим установама начин 
обрачунавања наплаћених износа. 

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

Бр. 01-6641/1 
21. јуна 1962. године 

Београд 
Савезни завод за социјално осигурање 

Директор, Потпредоедник, 
Зденко Хас, с. р. др Јерко Радмиловић, с. р. 

343. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у вези 
са тачком 13. ст. 2. и 3. и тачком 16. ст. 1. и 2. Од-
луке о смерницама за коришћење средстава Општег 
инвестиционог фонда за инвестиције у пољопривре-
ди („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Управни од-
бор Југословенско пољопривредне банке доноси 

З А К Љ У Ч А К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА ЋЕ ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА РЕ-
ПУБЛИЧКИМ И КОМУНАЛНИМ БАНКАМА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ОДОБРАВАТИ КРЕДИТЕ РАДИ ДАВАЊА ПУТЕМ 
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ КРЕДИТА НЕПОСРЕД-

НИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ 

1. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће из средстава Општег инвестиционог фонда под 
условима из Одлуке о смерницама за коришћење 
средстава Општег инвестиционог фонда за инвести-
ције у пољопривреди и условима из- овог закључка 
републички^ банкама, укључујући ту и банке ауто-
номних јединица, и комуналним банкама (у даљем 
тексту: банке) кредите за учешће Општег инвести-
ционог фзнда за следеће намене: 

1) за куповину пољопривредне меха-низације се-
ријске производње (трактора, пољопривредних ма-
шина. сплава и уређаја за обрађивање пољопри-
вредног земљишта и дпуге пољопривредне механи-
зам! је ко^а се ке угра пу је) која ће служити пољо-
привредној производњи и резервних делова за ту 
механизацију; 

2) за вредност прираштаја основног стада го-
веда, свиња и оваца који је настао у току 1961. го-
дине у сопственој производњи пољопривредних ор-
ганизација и других организација и установа у по-
љопривреди; 

3) за трошкове издвајања и груписања обра-
дивих површина земљишта ради припајања дру-
штвеним газдинствима. 

2. Право на добивање кредита из тачке 1. овог 
закључка имају само ба<нке које су претходно, са-
гласно одредбама овог закључка, размотриле за-
хтеве тражилаца кредита и донеле решење да кре-
дите одобре ако за то од Југословена^ пољопри-
вредне банке добију средства из Општег инвести-
ционог фонда. 

3. Кредите из тачке 1. под 1 овог закључка за 
куповину пољопривредне моханизације и резервних 
делова за ту механизацију, банке ће одобравати пу-
тем непосредне погодбе у току 19G2. године под сле-
дећим условима: 
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\ 1) уз камату по стопи од најмање 2в/о годишње; 
2), уз рокове за враћање кредита који не могу 

бити дужи од рокова одређених за амортизацију 
купљене механизације, е тим да кредити за купови-
ну лаке механизације морају бити исплаћени у ро-
ку од 8 година, а кредити за куповину тешке ме-
ханизам.] е — у року од 10 година; 

3) уз учешће средстава Општег инвестиционог 
фонда према висини вредности пољопривредне ме-
ханизације која се набавља — од 8096. 

Пољопривредна механизација из става 1. ове 
тачке обухвата: све врсте трактора; све врсте трак-
торских прикључних оруђа; све врсте комбајна са 
потребним уређајима; тракторске приколице; уређа-
је за мужу крава; елеваторе за крупну и ситну 
храну и за силажу; моторне селекторе; моторне 
круњаче; уређаје за спремање и мешање концен-
троване сточне хране; моторне сечке; млинове че-
кићаре; прскалице и запрашиваче за заштиту биља 
и атомизере; уређаје за наводњавање; комушаљке; 
моторе за погон пољопривредних машина које не-
мају уграђене моторе; аутоматске хранилице и по-
јилице; сушаре за воће, поврће, зрнасту храну, де-
телину и сунцокрет; исклицаљке; цистерне за го-
риво, и вентилаторе без уређаја за загревање и 
хлађење. 

Кредити за куповину пољопривредне механи-
з а м је чије је коришћење везано за изградњу гра-
ђевинских објеката (разне врсте сушара, уређаји за 
мешање сточне хране, и сл.) или за монтажу, могу 
се давати по овом закључку само ако тражилац кре-
дита докаже да располаже одговарајућим објекти-
ма односно ако код банке положи на посебан рачун 
пун износ средстава потребних за изградњу ових 
објеката и Монтирање опреме. 

Кредите за куповину пољопривредне механи-
зације и резервних делова банке могу одобравати 
само под условом да механизација буде набављена 
и кредит искоришћен до 31. децембра 1962. године. 

Кредите за куповину пољопривредне механиза-
ције банке ће одобравати само ако продајне цене 
ове механизације не премашају цене које спора-
зумно утврде секретаријати Савезног извршног већа 
за индустрију и за пољопривреду и шумарство. 

Кредит за куповину резервних делова за пољо-
привредну механизацију, банке ће одобравати за-
једно са кредитом за куповину пољопривредне ме-
ханизације, и то највише до 10% од предрачуне^ 
вредности те механизације. 

4. Кредите из тачке 1. под 2 овог закључка за 
вредност прираштаја основног стада говеда, свиња 
и оваца насталог у току 1961. године у сопственој 
производњи пољопривредних организација и других 
привредних организација и установа у пољопри-
вреди, банке ће одобравати путем непосредне погод-
бе само у 1962. години под следећим условима: 

1) ако постоји позитивна разлика у вредности 
прираштаја говеда, свиња и оваца, између стања на 
почетку и на крају 1961. године, е тим што ће се 
обрачунавање те разлике вршити према ценама меса 
живе мере односно врсте стоке које су биле у важ-
ности на дан 31. децембра 1961. године у срезу тра-
жиоца кредита; 

2) уз рокове враћања кредита који не могу бити 
дужи: 

а) за говеда — од 8 година; 
б) за свиње и овце — од 5 година; 
3) уз камату по стопи од најмање 2% годишње; 
4) уз учешће средстава Општег инвестиционог 

фонда према висини вредности прираштаја сточног 
фонда која служи као основа за одобравање кре-
дита — од 50%. 

Кредите из става 1. ове тачке банке могу одо-
бравати само под условом да буду искоришћени 
до 1. септембра 1962. године. 

5. Кредите из тачке 1'. под 3 овог закључка за 
трошкове издвајања и груписања обрадивих повр-
шина земљишта ради припајања друштвеним газ-
динствима, банке ће одобравати путем непосредне 
погодбе у 1962. и 1963. години под следећим усло-
вима: 

1) уз камату по стопи од најмање 1% годишње; 
2) уз рокове враћања кредита који не могу бити 

дужи од 20 година; 
3) уз учешће средстава Општег инвестиционог 

фонда према висини трошкова издвајања и групи-
сања пољопривредног земљишта — од 85%. 

Кредити за трошкове спровођења поступка ко-
масације земљишта не могу се давати на основу 
овог закључка. 

6. Банке могу тражити кредит од Југословен-
ско пољопривредне банке за даље давање кредита 
за намене из тачке 1. овога закључка само за оне 
тражиоце кредита који су доказали да испуњавају 
следеће услове: 

1) да су пољопривредне и друге привредне ор-
ганизације (индустријска и друга предузећа која се 
баве пољопривредом производњом) и установе у 
пољопривреди, осим ако су у питању кредити из 
тачке 1. под 1 и 3 овог закључка, који се могу 
одобравати и политичкотериторијалним јединицама 
— за предузећа у оснивању; 

2) да кредит траже само за сврхе из тачке 1. 
овог закључка; 

3) да су кредитно способни; 
4) да су према свом укупном пословању способ-

ни да врате кредит у роковима предвиђеним у тач-
ки 3. под 2, тачки 4. под 2 и тачки 5. под 2 овог 
закључка, као и да изврше друге обавезе према 
друштвеној заједници. 

Тражиоци кредита из тачке 1. под 2 овог за-
кључка, поред тога, морају доказати и: 

1) да имају остварен прираштај говеда, свиња и 
оваца у свом основном стаду; 

2) да имају обезбеђен смештај и крмну базу за 
повећани број грла говеда, свиња и оваца. 

Тражиоци кредита из тачке 1. под 3 овог за-
кључка, поред тога да испуњавају услове из става 
1. ове тачке, морају доказати и да су трошкови 
издавања односно груписања земљишта реално об-
рачунати. 

7. За доказивање испуњења услова из тачке 6. 
овог закључка банке су дужне од тражилаца кре-
дита, поред документације коју саме одреде, при-
бавити и следеће податке односно документацију: 

1) за давање кредита из тачке 1. под 1 овог за-
кључка: упрошћени инвестициони елаборат за ку-
повину пољопривредне механизације израђен на 
обрасцу Југословенске пољопривредне банке П. Б. 
бр. 3137 или П. Б. бр. 3138, са овером да је овај ела-
борат одобрен од стране радничког савета односно 
задружног савета тражиоца кредита; 

2) за давање кредита из тачке 1. под 2 овог зак-
ључка: 

а) инвестициони елаборат за набавку приплодне 
стоке израђен на обрасцу Југословенско пољопри-
вредне банке П. Б. бр. 3191, са овером да је овај 
елаборат одобрен од стране радничког савета одно-
сно задружног савета тражиоца кредита; 

б) податке о врсти и раси стоке, о обезбеђењу 
смештаја и крмне базе, о тежини основног стада, 
са поштеним листовима и од стране радничког са-* 
вета односно задружног савета одобреним завршним 
рачуном за 1960. и 1961. годину, о тржишним це-
нама меса живе мере одговарајуће врсте стоке које 
су биле у важности на подручју среза тражиоца 
кредита на дан 31. децембра 1961. године; 

в) обрачун позитивне разлике у вредности при-
раштаја говеда, свиња и оваца у основном стаду 
насталог у тенку 1961. године: 1 
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3) за давање кредита из тачке 1. под 3 овог за-
кључка, прописану документацију која треба да са-
држи и податке: 

а) о начину груписања земљишта, са образло-
жењем могућности формирања предвиђених ком-
плекса. Ако се груписање земљишта врши путем 
арондације, треба прибавити решење савета среског 
народног одбора надлежног за послове пољопривре-
де о дозволи спровођења те арондације; 

б) о ближој локацији земљишта на коме ће се 
организовати производња, са приказом удаљености 
овог" земљишта од постојећих површина газдинства 
тражиоца кредита; 

в) о производњи која ће се засновати на групи-
саним површинама, и приказ приноса који се могу 
очекивати на овим површинама кад их буде обра-
ђивао тражилац кредита; 

г) о механизацији и објектима који се могу ко-
ристити за производњу на груписаном земљишту и 
приказ потреба за новом пољопривредном механи-
з а м јом; 

д) остале податке о тражиоцу кредита које 
предвиђају ЗУП — обрасци које је издала Југосло-
венска пољопривредна банка. 

8. Уз свој захтев за кредит, банке подносе Југо-
словен ској пољопривредној банци: 

1) списак тражилаца кредита са подацима и на 
начин које ће Југословенска пољопривредна банка 
непосредно саопштити банкама; 

2) извод из записника са седнице управног од-
бора банке из кога ће се видети да је управни од-
бор банке донео решење о одобрењу кредита, е тим 
да ово решење може бити условно везано само за 
добивање кредита из средстава Општег инвестици-
оног фонда за учешће у давању кредита из тачке 
1. овог закључка. 

Ако је у питању давање кредита из тачке 1. под 
2 овог закључка, банке подносе и реферат односно 
предлог на основу кога је управни одбор банке до-
нео решење о одобрењу кредита; 

3) писмену обавезу банке да ће Југословенско] 
пољопривредној банци платити пенале у висини од 
1% од износа траженог кредита за сваког тражиоца 
кредита еа којим у року од 30 дана од дана пријема 
решења о одобрењу кредита од стране Југословен-
ско пољопривредне банке, не склопе уговор о кре-
диту; 

4) за организације које су у свом завршном ра-
чуну за 1961. годину исказале губитак — писмену 
гаранцију да ће, ако кредит буде одобрен, таквој 
организацији санирати пословање у року од једне 
године од дана одобрења кредита. 

9. Банке ће склопити уговор о кредиту са крај -
њим корисницима тек кад код њих буду положена 
средства инвеститора односно других фондова који, 
поред Општег инвестиционог фонда, учествују у 
трошковима инвестиција из тачке 1. овог закључка. 

10. За правилно извршење уговора о кредиту и 
за уредно враћање кредита Југословенска пољо-
привредна банка може тражити гаранцију друге 
банке или по литичкотеритори јалне јединице. 

11. Југословенска пољопривредна банка одо-
браваће банкама кредите само за оне тражиоце кре-
дита за које банке поднесу податке и документа-
цију У смислу тачке 7. овог закључка да су испу-
нили услове из овог закључка. 

Југословенска пољопривредна банка одбациће 
захтеве за кредит ако утврди да нису испуњени ус-
лови из овог закључка односно евентуално одобрене 
кредите отказаће ако ово утврди после одобрења 
кредита прегледом инвестиционог елабората и уви-
дом на лицу места. 

12. Средства Општег инвестиционог фонда до-
бивена од Југословенске пољопривредне банке ради 

давања кредита за сврхе из тачке 1. овог закључка, 
банке су дужне вратити под истим условима под 
којима су одобриле кредите крајњим корисницима 
уз учешће средстава Општег инвестиционог фонда. 

13. Техничка упутства у вези са подношењем 
захтева за кредит од стране банке. Југословенска 
пољопривредна банка даће непосредно републичким 
и комуналним банкама. 

14. Захтеве за кредит из тачке 1. овог закључка 
банке подносе територијално надлежној филијали 
Југословенске пољопривредне банке. 

15. Примљене захтеве за кредит по овом за-
кључку Југословенска пољопривредна банка ће ре-
шавати постепено по реду пријема захтева од ба-
нака, осим захтева за кредит из тачке 1. под 3 овог 
закључка које ће решавати једанпут месечно, е тим 
што ће прво решавање бити по истеку 30 дана од 
дана објављивања овог закључка у „Службеном 
листу ФНРЈ". 

О. бр. 146 
15. јуна 1962. године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Председник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Бранко Карановић, с. р. Никола Кмезић, с. р. 

344. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ \ бр. 10/61), у вези 
са тачком 15. став 2. Одлуке о смерницама за ко-
ришћење средстава Општег инвестиционог фонда 
за инвестиције у пољопривреди („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/62), Управни одбор Југословенско 
пољопривредне банке доноси 

З А К Љ У Ч А К 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА ЋЕ ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА РЕ-
ПУБЛИЧКИМ И КОМУНАЛНИМ БАНКАМА 
ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ФОНДА ОДОБРАВАТИ КРЕДИТЕ РАДИ ДАВА-
ЊА ПУТЕМ КОНКУРСА КРЕДИТА НЕПОСРЕД-
НИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПО-

ЉОПРИВРЕДИ 

1. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће из средстава Општег инвестиционог фонда 
републичким банкама, укључујући ту и банке 
аутономних јединица, и комуналним банкама (у 

даљем, тексту: банке) кредите за учешће Општег 
инвестиционог фонда у трошковима инвестиција у 
пољопривреди које се. на основу конкурса распи-
саних од стране ових банака, финансирају из сред-
става других друштвених инвестиционих фондова, 
банака и самих организација, а које се односе на: 

1) нову производњу или проширење, рекон-
струкцију или,, рационализам^у постојеће произ-
водње шећерне репе, меса од свиња и говеда, млека 
и индустријске прераде млека; 

2) нову производњу или проширење, рекон-
струкцију или рационализацију постојеће производ-
ње осталих пољопривредних производа. 

Кредити из тачке 1. овог закључка ће се одо-
бравати и за све техничке намене. 

2. Право на добивање кредита из тачке 1. овог 
закључка имају само банке које су претходно, са-
гласно одредбама овог закључка, путем својих кон-
курса извршиле избор објеката и инвеститора 
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које ће обавезно финансирате ако добију кредит 
од Југословенско пољопривредне банке. 

3. Банке могу тражити кредит од Југословен-
ско пољопривредне банке само за оне тражиоце 
кредита који су доказали да испуњавају следеће 
услове: 

1) да су корисници кредита из тачке 4. Одлуке 
о смерницама за коришћење средстава Општег ин-
вестиционог фонда за инвестиције у пољопривреди 
(у даљем тексту: Одлука); 

2) да су кредитно способни; 
3) да кредит траже само за сврху из тачке 1. 

овог закључка; 
4) да својим инвестиционим програмом и ин-

в е с т ционом техничком документацијом доказују да 
траженим кредитима за основна и обртна средства 
обезбеђују најповољнија економска, технолошка и 
техничка решења за високопродуктивну и рента-
билну производњу; 

5) да, по измирењу свих доприноса, висина 
чистог прихода у једној години, који се постиже 
само новим улагањима у основна и трајна обртна 
средства, буде једнака износу предрачуне^ вред-
ности улагања у основна и трајна обртна средства 
подељеном пондерисаним максималним роковима 
отплаћиван^ кредита из тачке 6. овог закључка, 
или већа од тог износа; 

6) да су, према свом укупном пословању, способ-
ни да врате кредит и изврше друге обавезе према 
друштвеној заједници. 

4. За доказивање да постоје услови из тачке 3. 
овог закључка банке су дужне од тражи лаца кре-
дита, поред документације коју саме одреде, при-
бавити и следећу документацију: 

1) инвестициони програм израђен према одред-
бама Основног закона о изградњи инвестиционих 
објеката („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/61) и извод 
из записника са седнице радничког савета односно 
задружног савета на којој је донет инвестициони 
програм — ако је инвеститор привредна органи-
зација, односно са седнице оснивача предузећа или 
органа који оснивач одреди — ако је инвеститор 
предузеће у изградњи. 

Инвестициони програм мора да садржи и обра-
чун потребних обртних средстава за функциониса-
ње основних средстава за чију се изградњу односно 
набавку тражи кредит по конкурсу расписаном од 
стране банке. Овај обрачун треба да буде израђен 
детаљно, и то посебно за трајна обртна средства 
а посебно за повремена обртна средства. 

Ако се захтевом за кредит траже средства за 
трошкове привођења земљишта култури или за 
откуп земљишта од приватних еопственика, ин-
вестиционом програму морају се приложити подаци 
и документација које садржи Закључак о еко-
номско-техничкој документации која се подноси 
уз захтев за кредит за подмиривање трошкова 
привођења култури земљишта или за куповину 
земљишта од приватних сопственика („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 21/62). 

Ако се захтевом за кредит траже средства за 
трошкове груписања земљишта путем арондације, 
уз захтев се подноси решење савета среског на-
родног одбора надлежног за послове пољопривреде 
о дозволи спровођења те арондације. 

Рачун рентабилност у инвестиционом програму 
треба да буде израђен и образложен детаљно, да 
се несумњиво може утврдити: 

а) рентабилност и ефекти само нових инвести-
ционих улагања за које се тражи кредит ка основу 
конкурса које су расписале банке, и то израчунати 
посебно за групу производа из тачке 1. под 1 овог 
закључка, а посебно за групу осталих пољоприв-
редних производа; 

б) рентабилност пословања тражиоца кредита у 
целини пре и после улагања. 

Ако се рачун рентабилност за нова улагања 
заснива на производним ценама репродукционог 
материјала, потребно је дати и посебан рачун рен-
табилност који се заснива на тржишним ценама, 
оа одговарајућим калкулацијама за онај репродук-
циони материјал који има тржишне цене; 

2) инвестициону техничку документацију за 
сваки инвестициони објект (пројект технолошког 
процеса, пројект грађевинског дела објекта, пројект 
инвестиција и други пројекти) за чију се изградњу 
односно реконструкцију тражи кредит, израђену 
према одредбама Основног закона о изградњи ин-
вестиционих објеката. 

Предмер мора бити израђен по свим позиција-
ма пољопривредних, грађевинских, грађевинско-
занатских, инсталатерских и других радова, тако 
да се из њега може видети како се дошло до по-
јединих количина радова у појединим позицијама 
предмера. 

Предрачун мора бити израђен по свим позици-
јама предмера на основу јединичних цена на тр-
жишту у време подношења захтева за кредит. За 
грађевинске радове предрачун мора бити израђен 
на бази трошкова извођења радова од стране гра-
ђевинског предузећа. 

Уз предрачун треба поднети анализе цена 
главних позиција у предрачуну, списак цена основ-
ног инвестиционог материјала са анализом спољњег 
транспорта, бруто плате радне снаге и структуру 
фактора за радну снагу. 

Ако инвестициони објект за чију се изградњу 
односно реконструкцију тражи кредит, зависи од 
посебних услова (на пример: од режима воде, или 
је од утицаја на тај режим; од саобраћаја и других 
веза, и сл.), техничка документација треба да са-
држи сагласност водопривредног органа односно 
сагласност других заинтересованих органа, кад је 
то предвиђено посебним прописима; 

3) опецификацију опреме, са назначењем глав-
них карактеристика и цена за сваку позицију 
опреме, и то посебно за домаћу а посебно за увозну 
опрему, као и трошкове транспорта опреме и мон-
тажних радова; 

4) спецификацију осталих трошкова (за кад-
рове, пројектовање, истраживачке радове и сл.), са 
детаљним образложењем сваког од ових трошкова. 

5. Уз свој захтев за кредит банке подносе Ју -
гословенској пољопривредној банци: 

1) списак тражилаца кредита, са подацима и 
на начин које ће Југословенска пољопривредна 
банка накнадно саопштити банкама; 

2) реферат односно предлог за свакот тражиоца 
кредита на основу кога је управни одбор банке по 
захтеву поднетом на основу конкурса банке донео 
решење о одобрењу кредита, као и извод из запис-
ника са седнице управног одбора банке, из кога се 
види да је управни одбор банке донео решење о 
одобрењу кредита, е тим да ово решење може бити 
условљено само добивањем кредита из Општег ин-
вестиционог фонда за учешће. Југословенска по-
љопривредна банка може, по потреби, тражити на 
увид поједине инвестиционе елаборате; 

3) писмену обавезу банке да ће Југословенско] 
пољопривредној банци платити пенале у висини од 
1°/о од траженог кредита ако у року од 60 дана од 
дана пријема решења о одобрењу кредита од стране 
Југословенско пољопривредне банке не склопи са 
тражиоцем кредита уговор о кредиту; 

4) за организације које су у својим завршним 
рачунима исказале губитке — писмену гаранцију 
да ће, ако кредит буде одобрен, таквој ор ганиза-
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ци ји санирати пословање у року од једне године 
од дана одобрења кредита. 

6. Остали услови за добивање кредита из тачке 
1. став 1. овог закључка су следећи: 

1) каматна стопа износи најмање 1% годишње 
за кредите за куповину земље или њено привођење 
култури, а најмање 2°/о за остале инвестиције; 

2) рок враћања не може бити дужи за кредите: 
а) за грађевинске објекте и радове — од 30 го-

дина; 
б) за дугогодишње засаде — од 20 година; 
в) за куповину земље или њено привођење кул-

тури — од 20 година; 
г) за набавку стоке или пољопривредне опреме 

— од одређеног рока за амортизацију техничког 
средства или производног капацитет«; 

д) за трајна обртна средства — од рока враћања 
за основна средства, осим ако је овај рок краћи 
од 15 година. У том случају рок враћања за обртна 
средства не може бити дужи од 15 година. 

Ако банка из својих средстава или из сродстава 
других друштвених инвестиционих фондова одобри 
кредит појединим корисницима кредита уз рокове 
враћања краће од рокова наведених у овој тачки, 
и кредити из средстава Општег инвестиционог фон-
да одобриће се само уз те рокове; 

ђ) висина учешћа у трошковима инвестиција 
Општег инвестиционог фонда за улагања у основна 
средства не може бити већа: 

— за кредите из тачке 1. став 1. под 1 овог зак-
ључка — од 49*/©; 

— за кредите из тачке 1. став 1. под 2 овог зак-
ључка — од 35л/о. 

7. Банке ће враћати кредите Југословенској по-
љопривредној банци под истим условима под којима 
су оне, према овом закључку, одобриле кредите 
крајњим корисницима. 

8. За правилно извршење уговора о кредиту и 
за уредно отплаћићање ануитета Југословенска по-
љопривредна банка може тражити гаранцију друге 
банке или политичкотериторијалне јединице. 

9. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће банкама кредите само за оне тражиоце креди-
та за које банке поднесу документацију у смислу 
тачке 5. овог закључка, а који су доказали да су 
испунили све услове из овог закључка. 

10. Југословенска пољопривредна банка одба-
циће захтеве за кредит ако утврди да нису испу-
њени услови из овог закључка или да су производ-
ни и економски ефекти нереално приказани, 
односно евентуално одобрене кредите отказаће 
банкама ако ово утврди после одобрења кредита 
разматрањем инвестиционог елабората и увидом на 
лицу места. 

11. Захтеви за кредит подносе се територијално 
надлежној филијали Југословенов пољопривредне 
банке. 

12. Све захтеве за кредит из тачке 1. став 1. 
овог закључка Југословенска пољопривредна банка 
ће, по правилу, решавати у месечним роковима и 
утврђивати да ли су испуњени услови из овог зак-
ључка, е тим што ће прво решавање обухватити 
захтеве примљене до 1. октобра 1962. године. 

О. бр. 144 
12. јуна 1962. године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Председник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Бранко Карановић, с, р. Никола Кмезић, с. р. 

345. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у вези 
са тачком 6. став 3. под 1 и тачком 13. став 1. Од-
луке о смерницама за коришћење средстава Општег 
инвестиционог фонда за инвестиције у пољопривре-
ди („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Управни од-
бор Југословенов пољопривредне банке доноси 

З А К Љ У Ч А К 
О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА ЋЕ ЈУГОСЛОВЕН-
СКА ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА ДАВАТИ ПУТЕМ 
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ КРЕДИТЕ ИЗ СРЕДСТА-
ВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ПРО-
ИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 
КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОСЕБАН ИНТЕРЕС НА УНУ-

ТРАШЊЕМ ТРЖИШТУ 

1. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће путем непосредне погодбе кредите из сред-
става Општег инвестиционог фонда за улагања у 
основна и трајна обртна средства за производњу 
пол>опривредних производа за које постоји посебан 
интерес на унутрашњем тржишту и могућност по-
стизања брзих и нарочито повољних економских 
ефеката. 

Кредите из става 1. ове тачке Банка ће давати 
за све техничке намене. 

2. Кредите из тачке 1. став 1. овог закључка 
Банка ће одобравати само тражиоцима кредита који 
докажу да испуњавају следеће услове: 

1) да су корисници кредита из тачке 4. Одлуке 
о смерницама за коришћење средстава Општег ин-
вестиционог фонда за инвестиције у пољопривреди 
(у даљем тексту: Одлука); 

2) да кредит траже за сврхе из тачке 1. овог за-
кључка; 

3) да својим инвестиционим програмом и *шве-
стиционом техничком документацијом доказују да 
траженим кредитом за основна и трајна обртна 
средства обезбеђују најповољнија економска, техно-
лошка и техничка решења и да су у стању постићи 
изразито високу продуктивну и рентабилну произ-
водњу; 

4) да враћање кредита могу, по измирењу свих 
доприноса, обезбедити из чистог прихода који по-
стижу само новим улагањима, без ангажовања сред-
става амортизације, обрачунавајући отплате на пун 
износ иредрачунске вредности инвестиција; 

5) да су способни, према свом укупном посло-
вању, поред отплаћивања кредита, извршити и дру-
ге обавезе према друштвеној заједници; 

6) да су кредитно способни. 
3. За доказ да испуњавају услове из тачке 2. 

овог закључка тражиоци кредита дужни су поднети: 
1) инвестициони програм израђен према одред-

бама Основног закона о изградњи инвестиционих 
објеката („Службени лист фНРЈ" , бр. 45/61) и извод 
из записника са седнице радничког савета односно 
задружног савета на којој је донет инвестициони 
програм — ако је инвеститор привредна организа-
ција, односно са седнице органа надлежног за до-
ношење одлуке — ако је инвеститор установа. 

Инвестициони програм мора садржати и обра-
чун потребних обртних средстава за функциони-
сање основних средстава за чију се изградњу од-
носно набавку тражи кредит. Овај обрачун треба 
да буде израђен детаљно, и то посебно за трајна 
обртна средства а посебно за повремена обртна 
средства. 

Ако се захтевом за кредит траже средства за 
трошкове привођења земљишта култури или за от-
куп земљишта од приватних сопственика, инвести-
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ционом програму морају бити приложени подаци и 
документација наведени у Закључку о економско-
техничкој документации која се подноси уз захтев 
за кредит за подмирив ање трошкова привођења 
култури земљишта или за куповину земљишта од 
приватних сопственика („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 21/62). 

Ако се захтевом за кредит траже средства за 
трошкове груписања земљишта путем арондације, 
уз захтев се подноси решење савета соесхог народ-
ног одбора надлежног за послове пољопривреде о 
дозволи спровођења те арондације. 

Рачун рентабилност у инвестиционом програму 
треба да буде израђен и образложен детаљно, да се 
несумњиво може утврдити: 

а) рентабилност и ефекти само нових инвести-
ционих улагања за која се тражи кредит; 

б) рентабилност газдинства тражиоца кредита 
у целини, пре и после улагања. 

Ако се рачун рентабилност за нова улагања 
заснива на производним ценама репродукционог ма-
теријала, потребно је дати и посебан рачун ренга-
билности који се заснива на тржишним ценама, са 
одговарајућим калкулацијама за онај репродукци-
они материјал који има тржишне цене; 

2) инвестициону техничку документацију за 
сваки инвестициони објект (пројект технолошког 
процеса, пројект грађевинског дела објекта, пројект 
инвестиција и други пројекти) за чију се изградњу 
односно реконструкцију тражи кредит, израђен пре-
ма одредбама Основног закона о изградњи инве-
стиционих објеката. 

Предмер мора бити израђен по свим позицијама 
пољопривредних, грађевинских, грађевинско-занат-
ских, инсталатерских и других радова, тако да се 
из њега може видети како се дошло до појединих 
количина радова у појединим позицијама предмера. 

Предрачун мора бити израђен по свим позици-
јама предмера на основу јединичних цена на тржи-
шту у време подношења захтева за кредит. За гра-
ђевинске радове предрачун мора бити израђен на 
бази трошкова извођења радова од стране грађе-
винског предузећа, 

Уз предрачун треба поднети анализе цена глав-
них позиција у предрачуну, списак цена основног 
инвестиционог материјала са анализом спољњет 
транспорта, бруто плате радне снаге и структуре 
фактора за радну снагу. 

Ако инвестициони објект за чију се изградњу 
односно реконструкцију тражи кредит, зависи од 
посебних услова (на пример: од режима вода, или 
је од утицаја на тај режим; од саобраћаја и других 
веза, и сл.), техничка документација треба да са-
држи сагласност водопривреднот органа односно 
сагласност других заинтересованих органа, кад је 
то предвиђено посебним прописима; 

3) спецификацииу опреме, са назначењем глав-
них карактеристика и цена за сваку позицију опре-
ме, и то посебно за домаћу а посебно за увозну 
опрему, као и трошкове транспорта опреме и мон-
тажних радова; 

4) спецификацију осталих трошкова (за кадро-
ве, пројектовање, истраживачке радове и сл.), са 
детаљним образложењем сваког од ових трошкова; 

5) за организације које су у свом последњем 
завршном рачуну исказале губитак — писмену га-
ранцију републичке или комуналне банке да ће, ако 
тражени кредит буде одобрен, тој организацији са-
нирати пословање у року од једне године од дана 
одобрења кредита. 

4. Остали услови за добивање кредита из тачке 
1'. став 1. овог закључка су следећи: 

1) каматна стопа: 
а) за кредите за куповину земље или за њено 

привођење култури износи најмање 1%>; 
6) за кредите за остало износи 3%; 
2) рок враћања не може бити дужи за кредите: 

а) за грађевинске објекте и радове од 15 година; 
б) за дугогодишње засаде од 15 година; 
в) за стоку и остало од 5 година; 
г) за куповину земље или њено привођење кул-

тури од 20 година; 
д) за трајна обртна средства — од рока враћања 

кредита за основна средства; 
3) учешће Општег инвестиционог фонда — по 

слободној погодби, е тим да оно не може бити веће 
од 50°/о; 

4) висина износа за правилно извршење уговора 
о кредиту (гарантни износ) је 5% од износа кредита, 
е тим што се овај износ не полаже за кредите за 
набавку стоке и пољопривредне механизације. 

5. Захтеве за кредит тражиоца су дужни под-
нети на обрасцима које пропише Југословенска по-
љопривредна банка. 

6. За уредно враћање кредита Банка може тра-
жити гаранцију политичкотериторијалне јединице. 

7. Банка може одредити да тражилац кредита, 
у случају одобрења кредита, поднесе гаранцију ре-
публичке или комуналне банке да ће уредно пола-
гати учешће и износе за правилно извршење уго-
вора о кредиту. 

8. Захтеви за кредит са инвестиционим елабо-
ратом и свим прилозима подносе се у два примерка 
територијално надлежној филијали Југословенско 
пољопривредне банке. 

О. бр. 145 
12. јуна 1962. године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
Председник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Бранко Карановић, с. р. Никола Кмезић, с. р. 

Приликом накнадно извршеног сравњења утвр-
ђено је да се у тексту Закона о организацији и 
финансирању социјалног осигурања, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 22/62, поткрала 
грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

У члану 217. став 3. у четвртом реду уместо речи: 
„дана ступања на снагу" треба да стоје речи: 
„дана одређеног за почетак применувања". 

Из Савезне народне скупштине, 23. јуна 1962. 
године, Београд. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. та-

чка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОТжЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У НАРОД-
НОЈ РЕПУБЛИЦИ БУГАРСКОЈ И О ПОСТАВЉЕ-
ЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБА-
САДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГО СЛАВИЈЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ 
БУГАРСКОЈ 

I 
Опозива се 
Радош Јовановић са дужности изванредно? и 

опуномоћеног амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Југославије у Народној Републици Бугар-
ској. 
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II 
Поставља се 
Предраг Ајтић, досадашњи опуномоћени мини-

стар у Државном секретари јату за иностране посло-
ве, за изванредног и опуномоћеног амбасадора Фе-
деративне Народне Републике Ју гос лави је у На-
родној Републици Бугарској. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 8 
13. јуна 1962. године 

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

РЕШЕЊА 
На предлог Државног секретаријата за унутра-

шње послове ФНРЈ, а на основу тачке 3. Одлуке о 
оснивању и раду Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима („Службени лист ФНРЈ", бр. 47/61), у 
вези са чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
I. У Савет за безбедност саобраћаја на путевима 

именују се, и то: 
За председника: 

1. Владо Зечевић, председник Одбора за орга-
низацију власти и управу Савезне народне скуп-
штине. 
За чланове: 

2. Срба Андрејевић, потпредседник Туристичког 
савеза Југославије; 

3. Ђорђе Бошковић, савезни народни посланик; 
4- Боро Чушкар, генерал Народне милиције; 
5. Инж. Василије Драговић, директор Савезне 

управе за путеве; 
6. Чедомир Друловић, генерал-мајор, начелник 

Саобраћајне управе Државног секретаријата за по-
слове народне одбране; 

7. Никола Ђаконовић, савезни народни посланик; 
8. Милорад Ђинић, секретар Савета за друмски 

саобраћај у Саобраћај ној секцији Савезне привредне 
коморе; 

9. Марко Ферић, генерални инспектор желез-
ничког саобраћаја при Заједници југословенских 
железница; 

10. Анте Гранић, начелник Одељења за безбед-
ност саобраћаја савезног Државног секретаријата 
за унутрашње послове; 

11. Инж. Владимир Иванов, секретар комисије 
Савета мотора и моторних возила у Секцији за 
индустрију Савезне привредне коморе; 

12. Блажо Јанковић, генерал-потпуковник, пред-
седник Југословенског друштва за путеве; 

13- Иво Јанковец, помоћник генералног дирек-
тора Југословенов заједнице осигурања; 

14. Чедо Капор, савезни народни посланик; 

15. Миливоје Керечки, секретар Савезног завода 
за проучавање школских и просветних питања; 

16. Инж. Стјепан Ламер, директор Заједнице 
удружења за путеве у Загребу; 

17. Драгутин Ленард, начелник управе у савез-
ном Државном секретари јату за унутрашње послове; 

18. Вера Липовшћак, руководилац службе здрав-
ствено социјалне заштите у Југословенски црвеном 
крсту; 

19. Милисав Лукић, начелник Секретаријата за 
унутрашње послове Народног одбора града Београда; 

20. Инж. Мирослав Марковић, професор Грађе-
винског факултета у Београду; 

21. Инж- Владимир Ненадовић, виши саветник 
у Савезном заводу за урбанизам, комунална и стам-
бена питања; 

22. Андрија Пејовић, државни подсекретар у 
савезном Државном секретаријат^ за унутрашње 
послове; 

23. Др Анте Премеру, професор Медицинског 
факултета у Новом Саду; 

24. Инж. Златомир Раковић, асистент на Сао-
браћајном факултету у Београду; 

25. Инж. Славко Симоновић, члан Извршног од-
бора Савеза инжењера и техничара Југославије; 

26. Душан Шијан, председник Централног одбора 
Синдиката радника саобраћаја и веза; 

27. Јосип Томц, државни подсекретар у Секре-
тари јату Савезног извршног већа за саобраћај и 
везе; 

28- Урош Видовић, потпредседник Ауто-мото 
савеза Југославија, 

29. Божидар Воркапић, председник Југословен-
о в савеза против алкохолизма; 

30. Милан Жежељ, генерал-потпуковник, пред-
седник Савеза удружења возача и аутомеханичара 
Ју гос л авије; 

31. Др. инж. Бранко Жнидарчич, професор Гра-
ђевинског факултета у Љубљани. 

II. Поред именованих, чланови Савета су по 
свом положају и пред седници републичких коорди-
национо« тела за безбедност саобраћаја. 

Б. бр. 45 
21. јуна 1962- године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседниж, 
В е љ А Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

На основу члана 53. Општег закона о органи-
зацији здравствене службе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/60) и члана 27. став 2 Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
у вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ 

ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

Др Херберт Краус разрешава се дужности др-
жавног под секретара у Секретаријату Савезног из-
вршног већа за народно здравље и социјалну поли-
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тику и поставља за директора Савезног завода за 
здравствену заштиту. 

Б. бр. 44 
18. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 39. став 3. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) 
и члана 53. Општег закона о организацији здрав-
ствено службе („Службени лист ФНРЈ", бр 45/60) 
у вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ'4, 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТ АРИ ЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПО-

ЛИТИКУ 

Др Војислав Ђукановић разрешава се дужности 
директора Савезног завода за здравствену заштиту 
и поставља за помоћника секретара у Секретари*-
јату Савезног извршног већа за народно здравље 
и социјалну политику. 

Б. бр. 43 
18. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 27. став 2. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) 
у вези е чл. 9. и 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 
У СЕКРЕТАРИЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕ-
ЋА ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПО-

ЛИТИКУ 

Поставља се за државног подсекретара у Сек-
ретари јату Савезног извршног већа за народно 
здравље и социјалну политику Војо Видановић, 
савезни народни посланик. 

Б. бр. 42 
18. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

Среда, 27. јун 1962, 

И 5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
Н А Р О Д Н И Х РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

МАКЕДОНИЈЕ 
„Службен весник Народне Републике Македо-

није" у броју 10. од 12. априла 1962.. године објав-
љује: 

Правилник о регистрацији здравствених уста-
нова; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о спро-
вођењу обавезног здравственог реосигурања пољо-
привредних произвођача. 

_ ј ^ ј — — — — — 1 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

333. Одлука о одређивању премије за пшени-
цу и раж рода 1962. године — — — — 481 

334. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о издацима за службена путовања, рад на 
терену и одвојен живот од породице који 
се привредним организацијама признају 
као материјални трошкови — — — — 481 

335. Наредба о висини дотације коју привред-
на организација може дати одмаралишти-
ма за снижење цена пансионских услуга 482 

336. Наредба о гарантованим ценама пшенице 
и ражи рода 1962. године — — — — 482 

337. Наредба о врстама и облицима жигова и 
других знакова којима се потврђује ис-
правност мерила — — — — — — 483 

338. Решење о одобравању оснивања и рада 
Савеза рвачких спортова Југослав^ е — 483 

339. Правилник о измени и допуни Правил-
ника о накнадама за службена путовања 
и селидбе у ин ©странство — — — — 483 

340. Наредба о одређивању тровинских пре-
дузећа која се могу бавити прометом на 
велико хмеља — — — — — — — 484 

341. Решење о пуштању у течај пригодних по-
штанских марака поводом VII првенства 
Европе у атлетици — — — — — — 485 

342. Одлука о висини учешћа осигураних лица 
у трошковима за коришћење издатих ле-
кова — — — — — — — — — 485 

343. Закључак о ближим условима под којима 
ће Југословенска пол>опривредна банка 
републичким и комуналним банкама из 
средстава Општег инвестиционог фонда 
одобравати кредите ради давања путем 
непосредне погодбе кредита непосредним 
корисницима за инвестиције у пољопри-
вреди — — — — — — — — — 485 

344. Закључак о ближим условима под којима 
ће Југословенска пољопривредна банка 
републичким и комуналним банкама из 
средстава Општег инвестиционог фонда 
одобравати кредите ради давања путем 
конкурса кредита непосредним корисни-
цима за инвестиције у пољопривреди — 487 

345. Закључак о условима под којима ће Ју-
гословенска пољопривредна банка давати 
путем непосредне погодбе кредите из 
средстава Општег инвестиционог фонда 
за производњу пољопривредних произ-
вода за које постоји посебан интерес на 
унутрашњем тржишту — — — — — 489 

Исправка Закона о организацији и финанси-
рању социјалног осигурања — — — — 490 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


