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124. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ 

КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

На основу члана 71. т ачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративна Народне Републике Ј у г о с л а в ^ е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о допуни 
Кривичног законика, ко ји је Савезна народна скуп-
штина усвојила на седници Савезног већа од 13. 
марта 1962. године. 

П.Р. бр. 6 
14. марта 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

Члан 1. 
У Кривичном законику („Службени лист ФНРЈ" , 

бр. 30/59) после члана 320. додаје се нови члан 320а, 
ко ји гласи: 

»Одавање података којим се наноси штета интере-
сима друштвене заједнице 

Члан 320а 
(1) Ко непозваном лицу саопшти, преда или на 

други начин учини доступним поверљиве документе 
или податке које је сазнао у вршењу службене ду-
жности или приликом вршења поверених му д р -
ж а в н и х или друштвених послова, па тиме нанесе 
или је могао да нанесе штету политичким, привред-
ним или другим интересима друштвене заједнице, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини објав-
љиЕањем поверљивих докумената или података пу-
тем штампе, радија или на други начин. 

казниће се строгим затвором. 
(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено 

из нехата, 
учинилац ће се казнити затвором н а ј -
мање три месеца." 

Ч л а н 2. 
Овај закон ступа на снагу даном о б ј а в љ и в а н ^ 

у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

125. 

На основу одељка I I Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист Ф Н Р Ј " , бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Уредби о порезу на промет („Службени лист 

ФНРЈ" , бр. 19/61 и 6/62) у члану 2. после ста а 2. 
додаје се нови став 3, који гласи: 

„Народне републике могу овлашћење из става 
2. овог члана у погледу увођења пореза на промет 
хмеља пренети на све или на поједине народне 
одборе." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном об јављиван^ 

у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 35 

Ѕ. марта 1962. године 
Бео1рад 

Председник Републике, 
Јосип Б Р О З Тито, с. р. 

126. 

На основу одељка I I Одлуке о потврди уредбава 
Савезног извршног већа и о даљем раду на припре-
ми закона о привредном систему („Службегш лист 
ФНРЈ" , бр. 8/54), у вези са чланом 3. Уредбе о по-
резу на промет („Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 19/61 
и 6/62), Савезно извршно веће доноси 

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

НА ПРОМЕТ 

Ч л а н 1. 
У Т а р и ф и пореза на промет („Службени лист 

Ф Н Р Ј " , бр. 19/61, 27/61, 31/61, 45/61 и 6/62) у делу 
I I Тарифе, у тар. броју 105 стопа: „23%" замењује 
се стопом: „25%". 

У том тар. броју додаје се нова н а п о м е н а ^ , која 
гласи: 

„2) Привредне организације ко је су откупљива-
ле и обрађивале дуван има ју право на накнаду за 
све количине 'ферментисаног дувана стављеног у 
промет од 1. ј ануара до 15. новембра 1961. године, 
обрачунату по стопи од 7% од постигнуте фактурне 
цене ферментисаног дувана стављеног у промет у 
•земљи и од примљене нето цене извезеног дувана. 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј 

Ова накнада исплатиће се привредним органи-
зацијама које су откушБивале и обрађивале дуван 
на терет савезних прихода од пореза иа промет. 

Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 
послове финансија да донесе ближе прописе о на-
чину обрачунавања и исплакувања ове накнаде." 

Досадашња напомена уз овај тар. број постаје 
напомена 1. 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 34 
6. марта 1962. године 

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

127. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УГОСТИТЕЉСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА 

Члан 1. 
У Уредби о угоститељским предузећима и рад-

њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/54, 47/54, 51/58, 
12/61 и 6/62) после члана 58в. додаје се нови члан 
58г, који гласи: 

„Домаћинова могу вршити услуге исхране ту-
ристима и путницима. Ове услуге домаћинства могу 
вршити у оквиру својих стамбених просторија и за 
то користити само радну снагу чланова свог дома-
ќинства." 

Члан 2. 
У члану 59. после става 1. додаје се нови став 

2, који гласи: 
„Под абонентима, у смислу става 1. овог члана, 

подразумевају се лица која користе услуге исхране 
у домаћинову, а стално су настањена или запо-
шљена месту где се домаћинство налази." 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 36 
б. марта 1062. године 

београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

128. 

На основу члана 80. Закона о друштвеном књи-
говодству („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕГЛЕДУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА, САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА И 
ФОНДОВА 

1. Служба друштвеног књитводства преузима 
послове прегледа завршног рачуна државних орга-

на, самосталних установа и фондова и доноси ре-
шења о исправност завршног рачуна у смислу 
члана 42. Закона о друштвеном књиговодству. 

2. Одредбе тачке 1. ове одлуке примењиваће се 
на завршни рачун за 1961. годину корисника дру-
штвене имовине наведених у тој тачки, осим на за-
вршни рачун фондова социјалног осигурања. 

Послове прегледа завршног рачуна фондова со-
цијалног осигурања Служба друштвеног книговод-
ство преузеће почевши са завршним рачуном за 
1962. годину. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
н>а у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 40 
6. марта 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

' Секретар, Потцредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

129. 

На основу члана 26. став 1. Закона о предузе-
ћима за аеродромско услуге („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 24/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ВАЗДУХОПЛОВНИХ ПРИСТА-
НИШТА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ЈАВНИ ВАЗДУШНИ 

САОБРАЋАЈ 

1. За међународни јавни ваздушни саобраћај 
стално су отворена воздухопловна пристаништа: 
Београд, Загреб, Титоград и Дубровник, а за време 
туристичке сезоне и в азду хоп ловно пристаниште 
Тиват. 

Време туристичке сезоне у коме ће бити отво-
рено ваздух опловио пристаниште Тиват, одредиће 
Секретаријат Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе. 

2. Ова одлука ступа на снагу по истеку петна-
ест дана од дана објављиван^ у „Службеном листу 

"ФНРЈ". 

Р. п. бр. 39 
6. марта 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

130. 
На основу члана 112. Општег закона о органи-

зацији здравствено службе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/60 и 9/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРО-
ПИСА О ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНИХ ОРГА-
НИЗАЦИЈА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ НА 

З Д Р А В С Т В Е Н УСТАНОВЕ 
1. У Одлуци о одређивању прописа о финанси-

рању привредних организација који се не приме-
њују на здравствен установе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/61) у тачки 6. став 1. мења се и гласи: 

„Здравствене установе у току године утврђују 
укупан приход и врше расподелу дохотка на начин 

Среда, 14. март 1962. Страна 182 — Број 11 



Среда, 14. март 1962. ЈЛУЖБЕНИ ЛИС! ФНРЈ! ВроЈ IT — Страве т 

и у роковима који су посебним прописом савезног 
Државног секретаријата за послове финансија од-, 
рађени за привредне организације." 

У ставу 2. речи: „које у току године, сагласно 
свом правилнику о расподели дохотка, врше пери-
одично обрачунавање и расподелу дохотка," бри-
шу се. 

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

Р. п. бр. 41 ! 

б. марта 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

131. 

На основу члана б. став 1. тачка 1. Уредбе о 
Привремено] општој царинској тарифи („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 4/62), у сагласности са Секре-
т а р ^ атом Савезног извршног већа за саобраћај и 
везе, савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ЦАРИНСКЕ ОСНОВИЦЕ ЗА 
ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ U МОТОЦИКЛЕ КО-

ЈЕ УВОЗЕ ГРАЂАНИ 

1. Путничким аутомобилима, у смислу ове на-
редбе, сматрају се аутомобили свих врста који 
служе 3ia превоз путника а имају највише девет 
седишта, рачунајући ту и седиште за возача ау-
томобила. 

% Као основица за плаћање царине на путнич-
ке аутомобиле и мотоцикле које увозе грађани слу-
ж и инострана извозна цена новог путничког ауто-
мобила и мотоцикла у земљи производње, увећана 
за трошкове до југословенско границе. 

Инострана извозна цена новог путничког ауто-
мобила и мотоцикла франко југословенска граница 
узима се из Каталога иностраних извозних цена 
путничких аутомобила и мотоцикла који је издао 
Ауто-мото савез Југосл авије. Ако у овом каталогу 
није предвиђена цена за путничко возило које се 
увози, цену ће Управа царина прибавити од Ауто-
-мото савеза Југославије. 

Прерачунавање у динаре основице из става 1. 
ове тачке врши се по обрачунском курсу који је ва-
жио на дан преласка возила преко царинске линије. 

3. При увозу путничких аутомобила и мотоцик-
ла протсзведених пре године у којој се увозе, осно-
вица из тачке 2. ове наредбе умањује се за путничке 
аутомобиле и мотоцикле произведеме до осам година 
пре дана увоза, рачунајући годину производње а не 
рачунајући годину увоза. Ово смањење износи 5°/о 
за сваку протеклу годину од године производње. 

За путничке аутомобиле и мотоцикле произве-
деле пре више од осам година пре дана увоза^ р а -
чунајући годину производње а не рачунајући го-
дину увоза, основица из тачке 2. ове наредбе ума-
њује се за 40°/о истрошеност возила. 

4. При увозу путничких аутомобила који су са-
стављени од мотора и каросерије различите марке, 
типа и године производње, основица за плаћање 
царине на увоз таквих аутомобила добија се тако 
што се посебно утврђује вредност мотора и посебно 
каросерије, и то на начин прописан у тач. 2. и 3. 
ове наредбе. На збир утврђених вредности мотора 

и каросерије, царина се плаћа по стопи предвиђен 
ној за путничке аутомобиле у Привремено^ општој 
царинској тарифи. 

5. Ова наредба гвримењиваће се на све путничке 
аутомобиле и мотоцикле које увозе грађани* а који 
од 4. фебруара 1962. године пређу царинску линију 
или се тог дана буду налазили под царинским над-
зором. 

6. Даном ступања на снагу ове наредбе престај« 
да в а ж и Наредба о утврђивању царинске основице 
за путничке аутомобиле и мотоцикле које увоза 
грађани („Службени лист ФНРЈ" , бр. 11/61) и Упут-
ство о начину образовања и раду стручних комисија 
за утврђивање процента истрошеност путничких 
аутомобила и мотоцикла које увозе грађани („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 31/61). 

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

Бр. 09-5836/1 
27. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

132. 

На основу члана 3. став 3. и члана 24. Уредбе 
о Привременој општој царинској тарифи („Службе-
ни лист ФНРЈ" , бр. 4/62), савезни Државни секрет 
таријат за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ О ПРИВРЕМЕНО! 

ОПШТОЈ ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 

1. Као царинска основица, у смислу члана 3. 
став 1. Уредбе о Привремено} општој царинској та-
рифи (у даљем тексту: Уредба), сматра се бруто 
износ вредности робе по фактури иностраног пепо-
ручиоца, са трошковима превоза, осигурања и до-
преме до југословенско границе, умањен за износ 
рабата (посебног, специјалног и екстра), каса-шкон-
та, камате на кредит, трошкова монтаже и вредно-
сти техничке документације. 

У трошкове допреме спадају: лежарина, тро-
шкови чувања и претовара робе и други трошкови 
настали у иностранству у вези оа допремом роПе. 

Трошкови превоза, осигурања и допреме до ју-
гословенско границе, ако нису садржани у фактур-
ној вредности робе, по правилу се признају на осно-
ву одговарајућих исправа (превозна исправа, полиса 
осигурања и др.). Трошкови допреме могу се при-
знати и на основу форфетних ставова, о чему је 
увозник дужан сачинити спецификацију. 

Ако царинарница сматра да су износи који се 
по одредбама става 1. ове тачке одбијају од фактур-
не вредности (рабат, каса-шконто и др.) неубичајено 
високи, може захтевати од увозника да висину тих 
износа докаже (на пример: 'уговором о закљученом 
послу, потврдом Савезне спољнотрговинске коморе 
или др.). 

2. Као уобичајена амбалажа, у смислу члана 4. 
Уредбе, сматра се унутрашња и спољна амбалажа 
која се употребљава за допрему одређене врсте робе 
у нормалним условима промета (сандуци, картонске 
кутије, кесе од хартије, џакови, бурад итд.). 

Као ^ у о б и ч а ј е н а амбалажа сматра се унутра-
шња и спољна амбалажа која се, е обзиром на своју 
вредност, не употребљава у нормалним условима 
промета (ћилими, теписи, кофери, кожне торбе, ам-
балажа од племенитих метала, драгог камења или 
другог скупоценог материјала*-
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Царињење амбалаже врши се по техничком у -
путству Управе царина. 

3. Посебна дажбина за царинско евидентирање, 
у смислу члана 5. Уредбе, наклаћује се и на робу 
коју увозе односно уносе грађани, ако није осло-
бођена од плаћања ове дажбине у смислу члана 5. 
став 2. Уредбе. 

Ова дажбина обрачунава се и наплаћује заједно 
са царином по увозној царинској декларации или 
царинској путничкој пријави, по одредбама царин-
ских прописа. 

Ако у Привремено] општој царинској тарифи 
није прописано плаћање царине за робу која се у-
вози односно уноси, посебна дажбина за царинско 
евидентирање наплаћује се на утврђену царинску 
основицу увезене робе. 

Наплаћене износе посебне дажбине за царинско 
евидентирање царинарница ће књижити посебно у 
приходној књизи и уплаћивати на рачун прихода 
савезног буџета одређен за уплаћивање тог прихода. 

4. За робу која се увози без плаћања противу-
вредности, у смислу члана 7. Уредбе, увозник је 
дужан, као доказ о тржишној вредности робе у 
земљи испоручиоца, поднети фактуру иностраног 
испсручиоца. Ако царинарница сматра да вредност 
означена у фактури не одговара тржишној вредно-
сти робе у земљи испоручиоца, утврдиће комшиј-
ским путем инострану тржишну вредност робе у 
земљи испоручиоца. 

5. Као царинска основица за робу из члана 11. 
Уредбе сматра се бруто износ по фактури вредности 
извршене прераде, дораде, обраде или оправке у 
иностранству, укључујући и вредност материјала 
употребљен ог у ту сврху. 

6. Као царинска основица за робу која је била 
привремено увезена, па се после употребе враћа у 
промењеном стању које је настало услед нормалне 
употребе те робе, у смислу члана 12. Уредбе, сма-
тра се вредност добивена применом стопе аморти-
зацијо, према Одлуци о стопама амортизацијо основ-
них средстава привредних организација (.,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/57), на вредност робе која је 
утврђена приликом увоза, на начин предвиђен у 
тачки 1. овог упутства. 

7. Повластицом из члана 13. тачка 1. Уредбе мо-
гу се користити домаћи и страни путници. 

Као лТ1чни пртљаг, у смислу члана 13. тачка 1. 
Уредбе, сматрају се ствари које служе личним по-
требама путника док се налази на путу (одећа, обу-
ћа, предмети за одржавање личне хигијене, намир-
нице и др.), и то у количинама потребним путнику 
е обзиром на све околности путовања (сврха и тра-
јање путовања, годишње доба и др.). 

8. Повластицом из члана 13. тачка 2. Уредбе мо-
гу се користити југословенска држављани и страни 
држављани са пребива лиштем у Југославија без 
обзира на године живота, и без обзира да ли пред-
мете собом носе или су их у иностранству предали 
на превоз по пртљажници. 

Ако вредност једног предмета из става 1. ове 
тачке прелази износ од 30.000 динара, царина се на-
плаћује на целу његову вредност. 

Царинарница утврђује пребива л иште с т а н о т 
држављанина увидом у личну карту за странце. 

Коришћење повластице из члана 13. тачка 2. 
Уредбе царинарница уписује у путну исправу. 

Тла тање боравка од 5 дана у иностранству ут-
врђује се на основу отиска жига југословенских по-
граничних органа у путној исправи. Дан одласка 
у иноетранстЕо не урачунава се, а дан повратка из 
иностгпттства урачунава се у овај рок. 

9. Под премештај ем на службу у иностранство, 
у смислу члана 13. тачка 3. Уредбе, подразумева се 
и упућивање стручњака, на основу споразума о на-
учној и техничкој сарадњи, у друге земље односно 
7 органе Уједињених нација. 

Ради коришћења повластице из члана 13. тачка 
3. Уредбе корисник је дужан уз декларацију под-
нети: 

1) потврду органа, установе или организације 
која га је преместила односно упутила, да је у ино-
странству био у служби непрекидно најмање једну 
годину. Ова потврда треба да садржи податке о бро-
ју и датуму одлуке којом је корисник премештен 
односно упућен у пространство, као и податке о да-
ну одласка и дану повратка са службе у иностран-
ству; 

2) потврду југословенско^ диплоадатско-конзу-
ларног представништва у иностранству о времену 
проведеном у служби у односној земљи; 

3) списак предмета свог домаќинства које је 
унео или увезао при повратку из пространства, ове-
рен од југословенског дипломатско-конзуларноог 
представници^ у иностранству; 

4) списак предмета свог домаћинова које ће 
накнадно унети или увести из иностранства у про-
писаном року од шест месеци, оверен од југословен-
ско г дипломатско-конзуларног представништБа у 
иностранству. Овај списак корисник је дужан под-
нети у два примерка царинарници одмах по поврат-
ку са службе у иностранству. Један примерак 
списка царинарница прилаже декларације а други 
примерак оверава и враћа кориснику повластице. 
Кад коисник ове повластице накнадно увезе пред-
мете свог домаћинства у прописаном року од шест 
месеци, дужан је поднети царинарници писмени за-
хтев за одобрење повластице. Уз овај захтев кори-
сник повластице дужан је поднети и препис списка 
предмета оверен од надлежног органа. 

Дан повратка са службе из иностранства утвр-
ђује се на основу података из путне исправе. 

10. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 4. Уредбе корисник је дужан уз захтев за 
ослобођење од плаћања царине поднети царинарни-
ци одлуку надлежног органа земље у којој је умрли 
живео, да је у иностранству наследио одређене 
предмете, или потврду о томе издату од југословен-
ског дипломатско-конзуларног представништва у 
тој земљи. 

Повластица се не односи на предмете купљене 
наслеђеним новчаним средствима, нити на предмете 
купљене средствима добивеним продајом наслеђе-
них предмета. 

11. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 5. Уредбе корисник је дужан уз захтев за 
ослобођење од плаћања царине поднети царинар-
ници: 

1) потврду југословенско? дипломатско-конзу-
ларног представништва да је имао пребивалиште у 
земљи из које се досељава и какво је редовно за-
ним а ње имао; 

2) потврду надлежног органа унутрашњих по-
слова да му је одобрен стални боравак у Ју гос ла -
ви ји; 

3) списак предмета које уноси односно увози из 
пространства и предмета које ће накнадно унети 
односно увести у прописаном року. 

У погледу начина подношења списка предмета 
царинарници и поступка приликом увоза предмета 
наведених у списку, поступиће се по' одредбама тач-
ке 9. овог упутства. 

Да« досељена у Југославију утврђује се из 
путне исправе или из потврде надлежног органа 
уну трашњих посл ов а. 

По захтеву за коришћење повластице из члана 
13. тачка 5. Уредбе царинарница доноси решење. 

12. Рок од 5 година из члана 13. тачка 6. Уред-
бе рачуна се од дана царињења путничког аутомо-
била или мотоцикла. 

Уз захтев за признање повластице из члана 13. 
тачка 6. Уредбе корисник је дужан царинарници 
'однети писмену изјаву да за последњих 5 година 
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није увезао путнички аутомобил или мотоцикл, уз 
ослобођење од плаћања царине по основу инвалид-
ности, оверену од надлежног органа. 

13. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 7. Уредбе корисник је дужан поднети цари-
нарници потврду да је економски исељеник, издату 
од југословенско^ 'дипломатско-конзуларног пред-
ставништва у иностранству или од исељеничке ма-
тице у земљи. 

За предмете које је корисник ове повластице 
предао ва превоз дужан је поднети царинарници 
декларацију, а за предмете које са собом носи не 
подноси д е к о р а ц и ј у , него их уписује у царинску 
путничку пријаву. 

Коришћење ове повластице уписује се у царин-
ску путничку пријаву и путну исправу корисника. 

Предмети чија појединачна вредност прелази 
200.000 динара не могу бити ослобођени од плаћања 
царине. 

Вредност предмета утврђује се према Листи 
вредности розе за примену Привремене опште ца-
ринске тарифе, за робу коју грађани увозе односно 
уносе из пространства („Службени лист ФНРЈ", бр. 
9/61) односно проценом по поступку прописаном у 
смислу члана 6. Уредбе. 

14. Као рекламни материјал, у смислу члана 13. 
тачка 8. Уредбе, сматрају се: 

1) штампани предмети у виду објава, плаката, 
ценовника, каталога и других облика трговачких 
обавештења, који се односе на робу, превоз и услу-
ге, без обзира на вредност и количину; 

2) разни рекламни предмети на којима је видно 
утиснута фирма иностраног пошиљаоца са којим 
државни орган, привредна организација или само-
стална установа одржава пословне везе. 

У току једне календарске године може се од 
истог пошиљаоца (фирме) из пространства примити 
само једна пошиљка рекламних предмета у следе-
ћим количинама: 

1) предмета чија вредност по комаду не прела-
зи ЗОО динара — у неограниченим количинама; 

2) предмета чија вредност по комаду износи 
преко ЗОО до 1.000 динара — до 200 комада; 

3) предмета чија вредност по комаду износи 
преко 1.000 до 3.000 динара — до 100 комада. 

Календари (џепни, стони и зидни) сматрају се 
као штампани предмети из става 1. под 1 ове тачке 
ако садрже трговачка обавештења која се односе 
нг. робу, џревоз или услуге, а као рекламни пред-
мети из става 1. под 2 ове тачке ако је на њима 
видно утиснута фирма иностраног пошиљаоца. 

Уз захтев за коришћење повластице из члана 
13. тачка 8. Уредбе корисник је дужан поднети ца-
ринарници изјаву иностраног пошиљаоца да се рек-
ламни материјал шаље бесплатно и своју изјаву 
да у току календарско године није примио реклам-
ни материјал од те иностране фирме и да ће прим-
љени рекламни материјал бити раздељен бесплатно 
у рекламне сврхе. 

Као исти инострани пошиљалац (фирма) сма-
тра се инострана фирма са свим својим погонима 
или филијалама у једној земљи. Ако инострана 
фирма има погоне или филијале у више земаља, 
погони односно филијале у свакој од земаља сма-
траће се посебном фирмом (пошиљаоцем). 

О примљеним рекламним предметима л из става 
1. под 2 ове тачке корисници повластице су дужни 
водити посебну евиденцију, са подацима о трговач-
ком називу, количини и вредности предмета, ф и р -
мама од којих су предмети добивени и државним 
органима, установама и предузећима којима су ти 
предмети бесплатно уступљени. Уз ову евиденцију 
морају бити приложене и потврде о бесплатном 
уступању рекламних предмета. 

Као узорци, у смислу члана 13. тачка 8. Уредбе, 
сматрају се предмети незнатне вредности и у не-

знатним количинама, према врсти робе коју пред-
ставл>ају и св(рси за коју су намењени, који ће бити 
употребљени ради прибављања поруџбина, понуде 
робе или закључења уговора. 

Увезене узорке царинарница учиниће неупо-
требљивим у трговачке сврхе (сечењем, бушењем, 
стављањем жигова, или на други начин), али се 
при том не сме уништити њихова употребливост 
за сврхе у које су увезени. 

За увезене узорке корисник повластице дужан 
је поднети царинарници изјаву иностраног поши-
љаоца да се узорци шаљу бесплатно и своју изјаву 
да ће ти узорци бити употребљени искључиво у 
сврхе за које су увезени. 

Вредност рекламних предмета и узорака утвр-
ђује се према Листи вредности робе за примену 
Привремене опште царинске тарифе, за робу коју 
грађани увозе односно уносе из иностранства, од-
носно проценом по поступку прописаном у смислу 
члана 6. Уредбе. 

За рекламне предмете и узорке чија вредност 
укупно не прелази 2.000 динара царинарница нг^е 
доносити писмена решења о ослобођењу од плаћа-
ња царине, него ће на декларацији ставити забе-
лешку о ослобођењу од плаћања царине, са пози-
вом на одговарајућу одредбу овог упутства. Цари-
нарница неће доносити писмено решење о ослобо-
ђењу ни приликом увоза штампаног рекламног ма-
теријала из става 1. под 1 ове тачке без обзира на 
његову количину и вредност. 

За рекламне предмете и узорке чија вредност 
укупно прелази 2.000 динара корисник повластице 
је дужан царинарници поднети писмени захтев за 
ослобођење од плаћања царине и уз та ј захтев при-
ложити одговарајуће документе. По таквом захтеву 
царинарница доноси писмено решење. 

15. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 9. Уредбе корисник је дужан уз писмени за-
хтев за ослобођење од плаћања царине царинарни-
ци поднети: 

1) писмо или фактуру иностраног пошиљаоца из 
које се несумњиво види да се роба шаље бесплатно; 

2) потврду републичког органа управе надле-
жног за просвету и културу, за народно здравље 
или за социјалну заштиту да се роба увози у на-
учне, просветне, здравствено или социјалне сврхе. 

На основу поднетих доказа царинарница доноси 
писмено решење. 

16. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 10. Уредбе корисник је дужан уз захтев за 
ослобођење од плаћања царине царинарници под-
нети потврду надлежног ју го словенског или ино-
страног органа, установе или организације односно 
одговарајући инострани документ, ако њим распо-
лаже, да је предмет који уноси или прима из ино-
странства добио као одликовање, изложбену меда-
љу, споменицу, спортски или други трофеј или 
сличио. 

На основу поднетих доказа из става 1. ове тач-
ке, царинарница доноси писмено решење. 

17. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 11. Уредбе корисник је дужан уз д ек дар аци ју 
царинарници поднети писмену изјаву да су пред-
мети које уноси његова оригинална дела и мора их 
у изјави тачно описати. 

18. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 12. Уредбе корисник је дужан уз декларације 
царинарници поднети потврду одговарајуће школе 
да је њен ученик односно студент и да су му пред-
мети које уноси потребни као учила. 

Машине, апарати, инструменти и уређаји кот* 
могу служити за вршење занимања или који по 
својој природи нису намењени да служе за сав ла«* 
ђ ив ање наставе у школама (писаће машине, м а т е -
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тофони, микроскопа и слично), не могу се сматрати 
училима у смислу члана 13. тачка 12. Уредбе. 

19. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 13. Уредбе корисник је дужан царинарници 
поднети потврду да је инвалид и да му је ортопед-
ско односно друго помагало које увози потребно за 
личну употребу. 

Другим помагал ом, у смислу члана 13. тачка 
13. Уредбе, сматра се предмет који служи као за -
мена недостајућих односно оштећених телесних ор-
гана или делова органа, или за побољшавање фун-
кционисање оштећених телесних органа. 

Ради коришћења повластице из ове тачке, ко-
рисници повластице дужни су царинарници подне-
ти, и то: 

1) ратни и мирнодопски војни инвалиди — по-
тврду органа управе среског народног одбора над-
лежног за послове социјалне заштите; 

2) инвалиди рада и инвалидна деца социјалних 
осигураника — потврду среског завода за социјално 
осигурање; 

3) остали инвалиди — потврду органа управе 
надлежног за послове социјалне заштите општин-
ског народног одбора на чијем подручју инвалид 
живи. 

20. Као резервоари моторних возила који су не-
посредно везани са мотором, у смислу члана 13. 
тачка 14. Уредбе, сматрају се резервоари који су 
као такви изграђени приликом производње возила. 

21. Повластице из члана 13. тачка 15. Уредбе 
дају се сагласно одредбама о д г о в а р а ј у ћ а међуна-
родних споразума о малограничиом и двовласнич-
ком промету. 

22. На декларације по којима су оцарињени 
мртвачки сандуци са мртвацима, урне са пепелом 
спаљених мртваца и венци који прате такве санду-
ке и урне, царинарница ставља забелешку о осло-
бођењу од царине у смислу члана 13. тачка 16. У-
редбе, са позивом на ову одредбу овог упутства. 

23. Под лицима премештеним на службу у про-
странство, у смислу члана 13. тачка 17. Уредбе, 
подразумевају се лица која испуњавају услове из 
тачке 9. став 1. овог упутства. 

Као југословенски држављани који су примали 
стипендију у иностранству, у смислу члана 13. тач-
ка 17. Уредбе, сматрају се лица која су примала 
стипендију југословенско владе или неког другог 
јутословенског органа, установе или предузећа, као 
и лица која су примала стипендију неког међуна-
родног органа, иностране владе или установе, ако 
за то постоји сагласност надлежног југословенског 
органа. 

Ради коришћења повластице из члана 13. тачка 
17. Уредбе корисник је дужан уз захтев за ослобо-
ђење од плаћања царине поднети царинарници по-
тврду органа, установе или организације која га је 
преместила односно упутила у иностранство и по-
тврду ј у гос л ©венског дипломатско-конзуларног 
лредставништва у иностранству да је био на служби 
односно примао стипендију у иностранству непре-
кидно дуже од једне године у времену од 15. окто-
бра до 15. марта 1961. год ибе. 

Пр. захтеву за ослобођење од плаћања царине из 
члана 13. тачка 17. Уредбе царинарница доноси пи-
смено решење. 

24. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 18. Уредбе корисник је дужан уз захтев за 
ослобођење од плаћања царине поднети царинар-
ници: 

1) дупликат или оверени препис извозне царин-
ске декларације по којој је извршено царињење робе 
која се непродата враћа из иностранства; 

2) пријаву о извозу робе, заједно са фактуром 
иа основу које је извршено извозно царињење, и 
потврду надлежне банке да за ту робу није кори-

шћена премија за извоз или ослобођење од плаћања 
дела друштвених прихода за извезену робу. 

По захтеву из става 1. ове тачке царинарница 
доноси писмено решење. 

25. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 19. Уредбе корисник је дужан уз захтев за 
ослобођење од плаћања царине поднети царинар-
ници: 

1) комисијски записник којим је утврђено да 
увезена роба не одговара условима погодбе; 

2) писмо или фактуру иностране фирме, из које 
се види да се роба шаље без плаћања, као замена 
за раније испоручену ^ о д г о в а р а ј у ћ у робу; 

3) дупликат или оверени препис увозне царин-
ске декларације и пријаве о увозу робе, по којима је 
увозно оцарињена неодговарајућа роба; 

4) препис решења царинарнице и извозне царин-
ске декларације по којима је у иностранство враће-
на неодговарајућа роба, или потврду о предаји не-
одговарајуће робе царинарници на располагање. 
Ако роба није враћена, корисник је дужан поднети 
писмену изјаву у ком ће року робу вратити у ино-
странство или предати царинарници иа располагање. 
Овај рок не може бити дужи од месец дана од да -
вања изјаве. 

По захтеву из става 1. ове тачке царинарница 
доноси писмено решење. 

26. Ради коришћења повластице из члана 13. 
тачка 20. Уредбе корисник је дужан уз захтев за 
ослобођење од плаћања царине поднети царинар-
ници списак предмета који се враћају у земљу, на 
коме југословенско дипломатско-конзуларно пред-
ставништво у односној земљи потврђује да се ти 
предмети враћају у Југославију на основу међуна-
родног уговора о реституцији. 

По захтеву из става 1; ове тачке царинарница 
доноси писмено решење. 

27. При увозу робе из члана 16. Уредбе увозних 
је дужан уз увозну деклараци ју поднети оверени 
препис решења савезног Државног секретаријата за 
послове финансија, донетог у смислу члана 16. 
Уредбе, извозну царинску д е к л а р а ц и и и пријаву о 
извозу робе, као доказ да је роба претходно извезе-
на у истој количини и вредности и да је то роба из 
истог тарифног броја. На увозној царинској декла-
р а ц и и и пријави о увозу робе увозник је дужан 
ставити напомену да се роба увози у смислу члана 
16. Уредбе, и назначити број и датум извозне царин-
ске декларације и пријаве о извозу робе, као и ца-
ринарницу преко које је роба извезена. 

Ако пре увоза робе није претходно извезена 
роба у истој количини, вредности и из истог тариф-
ног броја, увозник је дужан у увозној царинској 
декларацији ставити напомену: да се роба увози на 
основу члана 16. Уредбе али под условом да се из-
врши извоз робе најдоцније у року од три месеца 
од дана увоза. За накнадно извезену робу увозник 
је дужан царинарници код које је извршено увозно 
царињење поднети као доказ о извозу робе извозну 
царинску декларацију и пријаву о извозу робе. 

Царинарница која је извршила увозно царињење 
робе из става 2. ове тачке водиће посебну евиден-
цију о увозу и извозу робе из члана 16. Уредбе. 

При увозу робе из члана 16. Уредбе подносилац 
декларације дужан је поднети царинарници на увид 
оригинално решење савезног Државног секретари-
јата за послове финансија, на коме ће царинарница 
вршити раздужење увезене односно извезене робе, 
са назначењем њене количине и вредности. 

28. Отуђење или предаја другом на употребу робе 
ослобођене од плаћања царине на основу члана 13. 
Уредбе, или употреба такве робе у друге сврхе а не 
у оне због којих је у целини или делимично осло-
бођена од плаћања царине или других увозних да-
жбина, осим робе ослобођене од плаћања царине по 
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члану 13. тач. 4, 10, 11, 15, 18, 19 и 20. Уредбе, — 
представља прекршај предвиђен у члану 151. тачка 
7. Царинског закона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
24/59). 

29. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство за спровођење Уредбе о 
Привременој општој царинској тарифи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 23/61). 

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

Бр. 09-5835/1 
27. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

133. 

На основу члана 14. одељак II тачка 1. Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре -
публичката органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
Секретаријат Савезног извршног већа за народно 
здравље прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ХИГИЈЕНСКО-ТЕ-
ХНИЧКИМ МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ВОДА ЗА 

ПИЋЕ 
Члан 1. 

У Правилнику о хигиј енско-техничким мерама 
за заштиту вода за пиће („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 44/60) у члану 4. став 1. после тачке 7. додаје се 
нова тачка 8, која гласи: 

„8) калијум перманганата — 12,0 mg/1 као 
КМп 04" 

Члан 2. 
У члану 11. став 1. после речи: „нитрита" реч: 

„и" замењује се зарезом, а после речи: „хлорида" 
додају се речи: „и утрошка калијум перманганата". 

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 
„Секретаријат Савезног извршног већа за на-

редно здравље прописаће -минималне услове које 
морају испуњавати лабораторијо установа из става 
2. овог члана." 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 
Бр. 06-673/1 

5. марта 1962. године 
Београд 

Секретар 
за народно здравл»е, 
Мома Марковић, с. р. 

134. 

На основу члана 99. Општег закона о школству 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/58 и 27/60), у сагла-
сности са Секретар^ атом Савезног извршног већа 
за општу управу, Секретаријат Савезног извршног 
већа за просвету и културу прописује 

У П У Т С Т В О 
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ШКОЛАМА И ДРУ-
ГИМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
1. У основним школама, гимназијама, школама 

за образовање наставника, стручним школама, уста-

новама за образовање стручних кадрова и другим 
обр-азовно-васпитним установама које дају опште 
признати степен стручног образовања евиденција 
се води и сведочанства и уверења издају према овом 
упутству и прописима надлежних републичких 
органа. 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

А. Евиденције 

1. Основне школе 

2. У основним школама воде се: матична књига 
и разредна књига. 

3. Матична књига садржи опште податке о ре-
довним и ванредним ученицима, о току њиховог 
школовања и о успеху на крају школовања одно-
сно о успеху до дана преласка у другу школу или 
прекида школовања. 

Матична књига представља евиденцију трајне 
вредности и води се на обрасцу бр. 1. 

4. Разредна књига води се као евиденција о 
раду разреда односно одељења у току школске го-
дине, 

Разредна књига постоји за одељења у којима 
се изводи разредна настава (облик А) и за одељења 
у којима се изводи предметна настава (облик Б). 

Образац разредне књиге садржи именик уче-
ника са бројчаним односно описним оценама, днев-
ник рада, преглед рада разреда односно одељења, 
списак ученика и остало у вези са редом у школ-
ској години. 

5. У основним школама у којима постоје спе-
цијална одељења за децу ометену у физичком и 
психичком развитку, води се и посебна евиденција. 

2. Гимназије 

6. У гимвазијама воде се: главна књига, раз-
редна књига и књига завршног испита. 

7. Главна књига води се по школским годинама 
и представља евиденцију трајне вредности. У овој 
књизи евидентирају се редовни и ванредни ученици. 

8. Разредна књига је основна евиденција о раду 
разреда односно одељења у току школске године. 

9. Књига завршног испита је евиденција трајне 
вредности и садржи опште податке о кандидатима 
који су полагали завршни испит, о току овог испи-
та и о успеху који су кандидати постигли ва за-
вршном испиту. 

3. Школе за образовање наставника 

10. У школама за образовање наставника (шко-
ле за васпитаче, учитељске школе, школе за на-
ставнике физичке културе и њима одговарајуће 
Школе) води се главна књига, која садржи опште 
податке о редовним и ванредним ученицима и по-
датке о њиховом раду и успеху у току школске 
године. 

4. Стручне школе, установе за образовање стручних 
кадрова и друге образовно-васпитне установе 

11. У стручним школама, установама за обра-
зовање стручних кадрова и другим образовно-на-
елитним установама које дају опште признати сте-
пен стручног образовања води се главна књига која 
садржи опште податке о редовним и ванредним у-
ченицима и податке о њиховом раду и успеху у 
току школске године или одређеног наставног пе-
риода. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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Б. Сведочанства и уверења 

1. Основне школе 
12. Ученицима основних школа по завршетку 

основне школе издаје се сведочанство о завршеној 
основној школи, у које се уносе оцене и општи 
успех постигнут у завршном разреду. 

Св ед очинство о завршеној основној школи 
штампа се по јединственом обрасцу бр. 2. 

13. Ученицима основних школа који до навр-
шене 15. године живота нису завршили основну 
школу и ученицима који су завршили непотпуну 
основну школу, издаје се уверење о завршеном по-
следњем разреду, са подацима и оценама о успеху 
подигнутом у том разреду. 

2. Гимназије, школе за образовање наставника, 
стручне школе, установе за образовање стручних 
кадрова и друге образовно-васпитне установе 

14. По завршетку годишње наставе односно од-
ређеног наставног периода ученицима гимназија), 
школч за образовање наставника, стручних школа, 
установа за образовање стручних кадоова и других 
образовно-васпитних установа које дају опште при-
знати степен стручног образовања издаје се годи-
шње сведочанство односно уверење о постигнуто^ 
успеху. 

Ученицима односно полазницима школа и уста-
нова из става 1. ове тачке, поред годишњег сведо-

чанства, издаје се и посебно сведочанство о заврше-
ном школовању. 

III. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
15. Поред евиденција предвиђених овим упут-

ством, основне школе и гимназије воде још: запи-
сник о поправним испитима, записник о разредним 
испитима^ записник о ванредним испитима и запи-
сник о допунским испитима, а гимназије и записник 
о полагању завршног испита. 

16. Образац бр. 1, прописан у тачки 3. став 2. 
овог упутства, и обр»а9ац бр. 2, прописан у тачки 
12. став 2. овог упутства, одштампани су уз ово 
упутство и чине његов саставни део. 

IV. ЗАБРИША ОДРЕДБА 
17. Надлежни републички органи могу својим 

прописима одредити да се евидентирају и други по-
даци и у ту сврху проширив а ти прописане и уво-
дити нове обрасце. 

18. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од почетка школске 1962/63. године. 

Бр. 411/1 
30. јануара 1962. године 

Б е о т ^ ц 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, е. p. 

Основна школа 

Општина .Срез 

Народна Република 

од 
М А Т И Ч Н А К Њ И Г А 1 

_19 године до 

свеска 

Од редног броја_ _до редног броја_ 

Управитељи школе 

Образац бр. 1 
(формат 42 х 29,5 цм) 

19 године 

* Нас тоБ.ча стр на, 
Мага ш I књига им« гарде корин? 

Школска 
година ј Породично и рођено име 

1 

1 • . 

1 

| 
! 

! 

Школска 
година Породично и рођено име 

1 

1 
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Редни 6pof_ 

(породично и рођено име ученика-це) 
син-кћи 

(породично и рођено име и занимање година 
родитеља ученика-ца) 

Ток школовања I 

Школска 
година 

Похзђао-ла 
разред 

ОПШТИ 
успех 

Завршава или 
понавља 
разред * 

11 отпис разред-
ног учитеља 

односно 
разредног 
старешине 

рођен-а 19 .год. у 
Општина 

.НР Срез 
држављанин , 
уписан-а је у ову школу као редован — ванре-
дан ученик 19 године 
Дошао-ла из Основне школе „ 

" У 
дана 19 _године, број де-
ловодник 

Престао-ла је похађати ову школу дана 
19 године због 

Издато му-јој је уверење — сведочапство-

преводница _ 
19 

_ разреда 
.године_ 

Број деловоднижа 

i 

1 

1 

1 i 

1 ! 

I 1 

1 

1 1 

1 | 

1 1 
! 1 

Учениж-ца је при одласку из ове школе односно завршетку школовања, завршио-ла_ 
е овим успехом: 

П р е д м е т Оцена 

Матерњи језик 

језик 

Познавање природе и друштва 

Познавање природе 

Физика 

Хемија 

Биологија 

Математика 

Основи опште-техничког 
образовања 

Познавање друштва 

Бла тање 

Напомена: 

Према томе 

са 

У-

(породично и рођено име учогг-^л-Ј^, 

, опт i нм } си. лом. 

заѓ^ шио-ла 

разред, 

П р е д м е т Оцена 

Географија 

Историја ј 
. . . . . . , * 

језик (страни) Ј 

Ф ич имк и здравствено 
васпитање 

Ликовно васпитање 

Музичко васпитање 

Домаћинство 

у.ифСд — основну школу; 

Ра" ! И Ч ЧИ1 С JL 

19 гс чине 
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Образац 2 

(ГРБ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ) 

Основна шлола „ 4 4 У _ 
Општина Срез 
Народна република 

I Матична књига свеска^. 
ред. бр 

С В Е Д 0 4 А Н С Т В О 
О 

ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

(породично и рођено име ученика-цв) 
син-кћи 

(породично и рођено име родитеља и њихово занимање) 

рођен-а 19 године у ^ 
Општина Срез 
Народна Република држављанин 
учио-ла је школске 19 /19 г о д и н е о с м и р а з р е д 
о с н о в н о ш к о л е и постигао-ла овај успех: 

Матерњи језик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
језик 

, Физика . 
Хемија . 
Биологија . , 

;; Математика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Основи опште-техничког 

образовања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Географија 
Историја в 

језик . . 
(страни) 

Физичко и здравствено 
васпитање 

Ликовно васпитање 
Музичко васпитање 
Домаћинство 

Владање. 
НАПОМЕНА: 

Према томе је завр-
(породично и рођено име ученика-це) 

шио-ла о с н о в н у ш к о л у са 
општим успехом. , 

У _ ) 
19 године 

Деловодни бр. 

Разредни старешина, Управитељ школе, 
(М. П.) 

Бројчане оцене успеха: 5 (одличан), 4 (врло добар), 3 (до-
бар), 2 (довољан), 1 (недовољан) 

Оцене владања: примерно, добро, незадовољавајуће. 

135. 
На основу тачке 5. Одлуке о здравствено} за-

штити и доприносу за социјално осигурање за о -
младинце—учеснике у изградњи пута „Братство —ч 
Јединство" („Службени лист ФНРЈ", бр. 25/58), Из-
вршни одбор Скупштине Савезног завода за ©оци-* 
јално осигурање доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ СРЕСКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ У СМЕДЕРЕВУ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТЕ ОМЛАДИ-
НАЦА—УЧЕСНИКА У ИЗГРАДЊИ ПУТА „БРАТ-
СТВО — ЈЕДИНСТВО" НА РЕЛАЦИЈИ ПАРАЋИН 

— ОСИПАОНИЦА 
1. Послове из тачке 1. став 2. и тачке 2. Одлуке 

о здравственој заштити и доприносу за социјално 
осигурање за омладинце—учеснике у изградњи пу-
та „Братство — Јединство", на радилиштима на 
релацији Параћин — Осипаоница врши Срески за-
вод за социјално осигурање у Смедереву. 

2. Допринос за ом л адинце—учеснике у изград-
њи пута „Братство — Јединство" на радилиштима 
на релацији Параћин — Осипаовица, инвеститор 
радова плаћа Среском заводу за социјално осигу-
рање у Смедереву. 

3. Ово решење ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", 

Бр. 01-2393/1 
2. марта 1962. године 

, Београд 
Савезни завод за социјално осигурање 

Председник 
Директор, Извршног одбора, 

Зденко Хас, «. р* Мара Нацева, е, р. 

По извршеном сравњена са изворник Текстом 
утврђено је да су се у тексту Списка хемијских 
средстава за заштиту биља за која су издате при-
времене дозволе за стављање у промет на терито-
рији Југославије, а чије је важење престало, обја-
вљеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 8/62, пот" 
крале ниже наведене грешке, те ре даје 

И С П Р А В К А 
СПИСКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИ-
ТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПРИВРЕМЕНЕ 
ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТЕ-
РИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ, А ЧИЈЕ ЈЕ ВАЖЕЊЕ 

ПРЕСТАЛО 
У називу средства под редним бројем 2 уместо 

речи: »Rernasan« треба да стоји: »Fernasan«. 
У тексту под редним бројем 4 реч: »The« бри-

ше се. 
Из Савезне управе за заштиту биља, Београд, 

23. фебруара 1962. године. 

Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана 78. Закона о осигуравајућим 

заводима и заједницама осигурања („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/61) и тачке 2. Одлуке о одређивању 
броја чланова прве Скупштине Југословенско за -
једнице осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 
51/61), а у вези е чланом 33. Уредбе о организацији 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРВЕ СКУПШТИНЕ 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА КО-

ЈЕ ИМЕНУЈЕ САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ 
За чланове прве Скупштине Југословенско за -

једнице осигурања, које именује Савезно извршно 
веће, именују се: 
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1. Милан Алексић, секретар Савезне спољно-
трговинске коморе; 

2. Милорад Бировљев, помоћник секретара У 
Секретаријату Савезног извршног већа за инду-
стргту; 

3. Јордан Блажевски, секретар Савеза пољо-
привредно-шумарских комора Југославије; 

4. Др Јоже Бонцељ, ванредни професор Економ-
ско? факултета у Љубљани; 

5. Есад Ченгић, генерални секретар Ватрогасног 
савеза Југославије; 

6. Анте Доманџић, помоћник секретара у саве-
зном Државном секретари]ату ' з а послове робног 
про: 'ата; 

7. Милорад Гојковић, начелник одељења у Се-
кретари] ату Савезног извршног већа за пољоприв-
реду и шумарство; 

8. Др Владимир Јовановић, ванредни професор 
Правног факултета у Београду; 

9. Аспарух Кору бинов ски, народни посланик 
Републичког већа Народног собрања Н Р Македо-
није; 

10. Антон Полајнер, члан Централног већа Са-
веза синдиката Југославије; 

И. Ђорђе Савићевић, секретар Извршног већа 
Н Р Црне Горе за саобраћај и везе; 

12. Ибро Шатор, народни посланик Народне 
скупштине НР Босне и Херцеговине; 

13. Хенрих Тончић, директор Кварнерске пло-
видбе — Сушак; 

14. Слободан Урошевић, секретар Савезне ин-
дустријске коморе; 

15. Цветко Узуновски, државни саветник у са-
везном Државном с е к р е т а р ^ а т у за унутрашње по-
слове; 

16. Љубиша Веселиновић, помоћник секретара у 
Секретари јату Савезног извршног већа за саобра-
ћа ј и везе. 

Б. бр. 15 
3. марта 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

Ради благовременог извршавања припремних 
радњи за спровођење ревалоризације средстава у 
привреди предвиђене одредбом под '4 тачке 1. главе 
ХП Савезног друштвеног плана за 1962. годину, 
Стручна комисија за р ев ал ориз аци ју при Секрета-
ри] ату Савезног извршног већа за опште привредне 
послове издаје 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИПРЕМ-
НИМ РАДЊАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕВАЛОРИ-

ЗАЦИЈЕ 

Савезним друштвеним планом за 1962. годину 
(глава XII тачка 1. под 4) предвиђено је да ће се у 
овој години извршити ревалоризација основних 
средстава у привреди. 

При Секретари јату Савезног извршног већа за 
опште привредне послове образована је Стручна 
комисија за ревалоризацију са задатком да изврши 
све припреме за спровођење ове акције. 

Пошто се предвиђа да се ова акција спроведе 
средином ове године, упозоравају се привредне ор-
ганизације да је потребно одмах приступити свим 
припремама како би овај посао могао без тешкоћа и 
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благовремено да се изврши кад прописи то буду 
одредили. 

Ради тога нужно је нарочито: 
1) да привредне организације обезбеде детаљан 

попис (резултате инвентарисања) основних сред-
става на дан 31. децембра 1961. године (који при-
вредне организације морају имати у вези са изра -
дом завршног рачуна за 1961. годину). Осим тога, 
оне морају имати тачан преглед свих промена на-
сталих у том стању после 1. јануара 1962. године. 
Попис од 31. децембра 1961. године и настале про-
мене морају бити сагласне са књиговодственим ста-
њем. Ако попис није вршен, треба га накнадно из-

. вршити-под 31. мартом 1962. године и усагласити са 
могућим изменама ко је настану после тога дана; 

2) да привредне организације ажурира ју и ус-
кладе аналитичку евиденцију основних средстава 
са синтетичком. З а сваку ствар основних средстава 
треба да постоји податак о њеној књиговодственој 
набавној вредности и извршеним отписима. При-
вредне организације које су вршиле групна отписи-
вања, требало би да и х рашчлане на поједине ства-
ри из односних група; 

3) да привредне организације за све грађевин-
ске објекте утврде годину изградње. Ако је изград-
њ а тра јала више година, за сваку годину треба 
утврдити износ улагања. За грађевинске објекте који 
су били предмет процене и пописа основних сред-
става 1953. односно 1954. године, сматраће се да су 
изграђени 1953. године; 

4) да привредне организације опрему издвоје, 
и то: 

а) опрему која је била предмет пописа и про-
цене основних средстава 1953. односно 1954. године; 

б) опрему која је после тога прибављена из до-
маће производње; 

в) опрему која је после тога прибављена из 
увоза. За ову опрему потребно је припремити уво-
зне документе из ко јих се може утврдити њихова 
набавна цена у страној валути. 

Код опреме наведене у овој тачки под б) и в) 
треба издвојити трошкове допреме и монтаже, на -
рочито ако су они релативно значајни; 

5) да привредне организације у случајевима 
комплексних реконструкција изврше потребна р а ш -
члањавања опреме према упутствима из тачке 4. 
овог става; 

6) да пољопривредне организације за земљиште 
које су стекле преносом без накнаде после опште 
процене и пописа основних средстава 1953. ofhpcho 
1954. године, а које приликом тог пописа није бгттго 
процењено, утврде износ катастарског прихода, 
ће се и вредност таквог земљишта вероватна про-
ценити приликом ове акције. 

Све што је горе речено за основна средства тре-
ба припремити и за ствари средстава за јз .т^гтке 
потрошње које ће, исто тако, бити предмет тј^т^ло-
ризације. 

Стручне комисије за ревалоризацију ос"—ане 
при надлежном р е п у б л и к о м органу уппрле (п у 
Народној Републици Србији и с т р у ч н е ' к о м ф о р з а 
рев ал ориз аци ју основане при органима упг"^с Ау-
тономне Покрајине Војводине и Аутонти-"* ТЈГ-О--
ско-Метохијске Области) дагаће. по шг^с^т' , г .гт!жа 
упутства у вези са овим припремрмм радну?" а. 

Бр . 324/1 
5. марта 1962. године 

Београд 

Стручна Комисија за летало?' ' '* _Т*ЈУ 
при Секрет?.OF 'ату Савезног v r вр -

шног већа за опште привредне 
послове 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НДРОЛНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије* 
у броју 4. од 3. фебруара 1962. године објављује: 

Одлуку о учешћу политичкотериторијалних је-
диница у заједничким приходима за време привре-
меног финансирања у 1962. години; 

Решење о постављењу сталних судијских ве-
штака. 

У броју 5. од 10. фебруара 19G2. године објав-
љује: 

Правилник о накнади трошкова и изгубљене 
зараде судијама поротницима; 

Наредбу о допуни Наредбе о одређивању уста-
нова на територији НР Србије у којима се може 
вршити испитивање намирница. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 4. од 1. фебруара 1962. 
године немају службеног дела. 

УРАДНИ ЛИСТ НАВОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 1. од 4. јануара 1962. године објављује: 

Одлуку о помиловању осуђених лица; 
Наредбу о привредним делатностима у којима 

није допуштено организовати рад код куће. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 4. од 2. фебруара 1962. године 
нема службеног дела. 

У броју 5. од 9. фебруара 1962. године објављује: 
Закон о проглашењу подручја Сутјеске нацио-

нал пим парком; 
Програм обавезних вакцинација становништва 

на територији Народне Републике Босне и Херце-
г о в к е у 1962. години; 

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора Републичког фонда за финанси-
рање инвестиција државних органа и установа; 

Исправку Одлуке о Ловном газдинству „Сара-
јево" у Сарајеву. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 42. од 31. децембра 1961. године објав-
љује: 

Закон о хидромелиорационим системима и ко-
ришћењу земљишта у хидромелиорационим си-
стемима; 

Закон изменама и допунама Закона о превозу 
у друмском саобраћају; 

Одлуку о одређивању норме редовног рада и 
о плаћању накнаде за предвремени и хонорарни 
рад наставног и васпитног особља у школама и 
другим установама за васпитање и образовање; 

Одлуку о измени Одлуке о оквирима ттолозтглј-
mix плата службеника у установама у области 
културе; 

Одлуку о оцени законитости финансијског плана 
Фонда за обавезно здравствено реосигурање по-
љопривредних произвођача при РопуѓЗл^ чјтг.л гч-
воду за социјално осигурање — Скопје за 1961. 
годину; 

Одлуку о давању сагласности за оснивање За -
једнице предузећа за путеве; 

Решење о именовању главног испектора за 
друмски саобраћај при Секретари]ату за саобраћај 
Извршног већа; 

Решење о именовању директора Заједнице оси-
гурања Народне Републике Македоније; 

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

Решење о 'именовању чланова Скупштине За-
једнице осигурања; 

Решење о сазивању Скупштине Заједнице оси-
гурања; 

Правилник о начину вођења књига, инвентара 
и картотеке у музејским установама. 
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130. Одлука о изменама Одлуке о одређивању 
прописа о финансирању привредних орга-
низација који се не примењују л а здрав-
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131. Наредба о утврђивању царинске основице 
за путничке аутомобиле и мотоцикле које 
увозе грађани — — — — — — — 183 

132. Упутство за спровођење Уредбе о При-
времено ј општој царинској тарифи — — 183 

133. Правилник о допуни Правилника о хи-
ти јенско-техничким заштитним мерама за 
заштиту вода за пиће-' — — — — — 187 

134. Упутство о вођењу евиденције у школама 
и другим образовно-васпитним установама 187 

135. Решење о одређивању Среског завода за 
социјално осигурање у Смедереву за вр-
шење послова здравствено заштите омла-
динаца-учесника у изградњи пута „Брат-
ство—Јединство" на релацији Параћин— 
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Исправка Списка хемијских средстава за за-
штиту биља за која су издате привремене 
дозволе за стављање у промет на терито-
рији Југославије, а чије је важење пре-
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Саопштење привредним организацијама о при-
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