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386. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УСТАНОВЉЕН^ 

ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ ФОНДОВА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослава је и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о установ-
љењу обавезних резерви фондова, који је усвојила 
Савезна народна скупштина на седници Савезног 
већа од 9. јуна 1961. године и на седници Већа про-
извођача од 9. јуна 1961. године. 

П. Р. бр. 30 
10. јуна 1961. -одгоде 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О УСТАНОВЉЕН^ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ 

ФОНДОВА 

Члан 1. 
У циљу обезбеђења што стабилнији^ односа у 

привреди и њеног потпунијег планског усмеравања, 
овим законом се установљавају обавезне резерве 
фондова привредних организација, друштвених 
инвестиционих фондова, фондова за стамбену из-
градњу, друштвених фондова за школство и оста-
лих фондова политичкотеритори јалних јединица. 

Обавезне резерве фондова не установљавају се 
за резервне фондове привредних организација и за 
заједничке резерве привредних организација у оп-
штинским и репуб личким резервним фондовима. 

Члан 2. 
Услове под којима ће привредне организације 

к друга друштвена правна лица користити обаве-
зне резерве фондова којима управљају, утврђује 
Савезна народна скупштина посебном одлуком. 

Члан 3. 
Обавезне резерве фондова образују се издваја-

њем одређеног процента распало живих новчаних 
средстава фондова. 

Проценат из става 1. овог члана утврђује се 
савезним друштвеним планом односио посебном од-
луком Савезне народне скупштине. 

Члан 4. 
Основицу на коју се примењује проценат не 

члана 3. овог закона чине: 
1) за фондове привредних организација — сред-

ства коЈ1а у току године привредне организације 
унесу у пословни фонд и фонд заједничке потро-
шње, као и део обрачунате и уплаћене амортиза-
ттчје у току године који припада пословном фонду. 
У ова средства не урачутаавају се пренета основна 
средства без накнаде; 

2) за остале фондове из члана 1. овог закона сва 
средства која се у току године уплате у те фондове. 

У основицу из става 1. овог члана не ура/чуна-
вају се средства фондова која су у виду дотације 
дата драгим Фондовима који по о-вом за-кону устл-
новљавају обавезне резерве, као и наплаћене от-
плате за дате зајмове. 

Члан 5. 
Обавезне резерве сЗххндова обрачунавају се гтрл-

ликом уношења односно уплате средста-ва у фонн 
дове. 

Члан б. 
Образовање обавезних резерви Фондова у 1961. 

години извршиће се по стопи од 10% од основице 
из члана 4. овог закона увећане за неутрошена нов-
чана следства фондова пренета из -ранијих година. 

Под неутоошеним новчаним средствима фондо-
ва привредних организација из става 1. овог члана 
подразумева^ се Фонд основних средстава и фонд 
заједничке потрошње. 

Члан 7. 
Изузетно од одредаба члана 5. овог закона, 

обрачунавање и издвајање обавезних резерви фон-
дова за период од 1. јануара 1901. године до дана 
ступања на снагу овог закона извршиће се у једна-
ким месечним ратама до 30. септембра 1861. године. 

Члан 8. 
Под привредним организацијама из члана 1. о-

вог закона подразумевају се и ^станове, задруге и 
друге организације из члана 12. Закона о средстви-

- ма привредних организација. 

Члан 9. 
Изузетно од одредаба чл. 1. и 7. овог закона, 

друштвени фондови за школство у 1961. години не 
установаавају обавезну резерву. 

Члан 10. 
Овлашћује се савезни Државни секретари!ат за 

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

Члан 11. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

т „Службеном листу ФНРЈ". 
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387. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О САВЕЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 

1961. ГОДИНУ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југослвије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Закона о Савезном буџету за 
1961. годину, који је усвојила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од 9. јуна 
1961. године и на седници Већа произвођача од 9 
јуна 1961. године. 

П. Р. бр. 31 
10. јуна 1961 године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ЗАКОНА О САВЕ-

ЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 1961. ГОДИНУ 

Члан 1. 
У Закону о Савезном буџету за 1961. годину 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/60 и 9/61) после чла-
на 14. додаје се пет нових чланова, који гласе: 

„Члан 14а. 
Средства у предрачунима савезних државних 

органа предвиђена за матери јалне расходе могу се 
користити у висини од 95'% од одобрених износа. 

Одредба става 1. овог члана не односи се на 
предрачун Државног секретаријата за послове на-
родне одбране. 

Члан 146. 
Средства предвиђена у 5-6. разделу — Наменска 

средства за делатности самосталних установа, у 57. 
разделу — Дотације самосталним установама, и у 
58. рдоделу — Дотације друштвеним организацијама, 
Шгу се користити у висини од 9б'% од одобрених 
износа. 

Члан 14в. 
Средства предвиђена у 60. разделу — Средства 

за посебне намене у привреди, и то у глави 1 — 
Средства за унапређивање привредних области, по 
партији 13-227 — За водо пр-ивред у, и по партији 
13-229 — За унапређивање пољопривреде и шумар-
ства, и у глави 4 — Накнада Југословенским желе-
зницама за повластице у путничком саобраћају, по 
партији 13-233 — Накнада Југословенским железни-
цама за повластице у путничком саобраћај , могу 
се користити у висини од 904)/о од одобрених износа. 

Члан 14г. 
Средства предвиђена у ниже наведеним разде-

лила, главама, партијама и позицијама могу се ко-
ристити у следећој висини: 

1) у 55. разделу — Средства за разне опште-
друштвене потребе, по партији 11-196 — Средства 
за потребе нуклеарне енергије, у износу од 
9.000,000.000 динара; по партији 11-197 — Дотација 

Савезном фонду за научни рад, у износу од 
2.450,000.000 динара; 

2) у 60. разделу — Средства за посебне намене 
у привреди, по партији 13-228 — За геолошко-ру-
дарске истражне радове, у износу од 6.750,000.000 
динара; 

3) у 62. разделу — Инвестиције, по партији 
7-239 — Савезно извршно веће, поз. 2 — За изград-
њу управних зграда (Филмске новости и Савезно 
јавно тужилаштво), у и?носу од 308,500.000 динара; 
по партији 7-240 — Управа за изградњу зграде Са-
везног извршног већа, поз. 1 — За завршне радове 
на зград,и Савезног извршног већа на Новом Бео-
граду, у износу од 1.200,000 000 динара; по партији 
7-242 — Државни секретари^ ат за ипо стране посло-
ве, поз. 1 до 8, у износу од 1.182.000 000 динара, с тим 
што Државни секретаријат за иностране послове 
може у оквиру тог износа одредити и доукчију ви-
сину средстава за поједине намене утврђене у пар-
тији 7-242, позиција 1 до 8; по партији 7-243 — Др-
жавни секретаријат за унутрашње послове, поз. 5 
— За изградњу административних зграда, у износу 
од 173,000 000 динара; по, партији 7-254 — Управа 
царина, поз. 1 — За из-градњу управних зграда и 
других пословних објеката, у износу од 157,000 000 
динара; 

4) у 63 разделу — Средства за нова радна ме-
ста, награде и повећање плата, по партији 5-268 — 
За нова радна места, награде и повећање плата, 
поз. 1 — За нова радна места, у износу од 50,000.000 
динара. 

Члан 14д. 
Средства предвиђена у 60. разделу — Средства 

за посебне намене у привреди, у глави 4 — Накнада 
Југословенским железницама за повластице у пут-
ничком саобраћају, по парт. 13-233 — Накнада Ју-
гословенским ж е легендама за повластице у путнич-
ком саобраћају, у износу од 9.000,000.000 динара пре-
носе се на посебан рачун. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да сред-
ства са посебног рачуна из става 1. овог члана може 
употребити за исплату 1% накнаде за повластице 
у путничком саобраћају на личне дохотке по Саве-
зном буџету, за исплату разлике накнаде саобра-
ћа јним привредним организацијама за повластице 
у путничком саобраћају која се подмирује из Саве-
зног буџета по тачки 5. став 2. Одлуке о средствима 
за давање нак-наде саобраћај.ном привредним орга-
низацијама за повластице у путничком саобраћају 
у 1961 години, као и за друге ванредне и на-кнадне 
потребе федерације." 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу даном објевљивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

388. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-
КОНА О БУЏЕТИМА И ФИНАНСИРАЊУ САМО-

СТАЛНИХ УСТАНОВА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама др-уштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
ваганима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона о буџетима и финансирању самосталних 
установа, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 9. јуна 1961. го-



Среда, 14. Јун 1961. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 23 — Страна 610 

даше и на седници Већа произвођача од 9. јуна 1961. 
године. 

П.Р бр. 32 
10. јуна 1961. године 
"" Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

НАНСИРАЊУ САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА 

Члан 1. 
У Закону о буџетима и финансирању самостал-

них установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59) у 
члану 26. тачка 1. мења се и гласи: 

,Д) део доприноса буџетима из личног дохотка 
по одбитку дела који се издваја на име доприноса 
за друштвене фондове за школство;". 

Тач. 3. и 8. бришу се. Досадашње тач. 4 до 7. 
постају тач. 3. до 6. а досадашње тач. 9. до 11. по-
стају тач. 7. до 9. 

На крају нове тачке 9. тачка се замењује за-
резом и додају се речи: „ако нису распоређени по 
члану 5. овог закона као приходи друштвених фон-
дова.". 

Члан 2. 
У члану 27. тачка 6 мења се и гласи: 
„6) допринос из дохотка привредних органи-

зација одређен у члану 27. Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација;". 

Тачка 9. мења се и гласи: 
„9) други извори прихода установљени савез-

ним законом као приходи општине, ако нису распо-
ређени по члану 5. овог закона као приходи дру-
штвених фондова и други приходи које општина 
уводи на основу овлашћења из савезног закона." 

Члан 3. 
„ После члана 38. додаје се нови члан Зва, који 

гласи: 
„На приходе политичкотериторијалних једини-

ца утврђене овим законом који буду укинути при-
мењиваће, се одредбе о расподели које су важиле 
до укидања ових прихода за све износе који буду 
наплаћени по њиховом укидању." 

Члан 4. 
У члану 152. став 1. тачка 3. мења се и гласи: 
,,З) од дела средстава привредних организација 

који се издваја за образовање заједничких резерви 
привредних организација;". 

Члан 5. 
У члану 153. став 2. мења се и гласи: 
„Савезним законом одређује се које привредне 

организације, из којих средстава и који део тих 
средстава уплаћују у резервни фонд политичкоте-
риторијалне јединице за образовање заједнички^ 
резерви привредних организација." 

Члан б. 
У члану 154. став 1. тач. 4. и 5. мењају се м 

гласе: 

„4) за санацију самосталних установа над ко-
јима врши право оснивача политичкотериторијална 
јединица из чиЈег се резервног фонда та санација 
врши; 

5) за покриће пословних губитака и за санацију 
привредних организација, као и за друге потребе 
којима се унапређује њихова делатност." 

Став 2. мења се и гласи: 
,,Средства која уплаћују привредне организа-

ције у резервни фонд политичкотериторијалне је-
динице за образовање заједни^ких резерви прив-
редних организација по члану 152 став 1. тачка 3. 
овог закона, исказују се на посебном рачуну резер-
вног фонда и могу се користити само за потребе 
из тачке 5. става 1. овог члана, и то оних привред-
них организација које та средства уплаћују. Начин 
управљања и расло чарања овим средствима регу-
лише се законом народне републике." 

Члан 7. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

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

389. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 

На основу члана 71. тагчка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^ е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о административним таксама, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 9. јуна 19-61. године и на 
седници Већа произвођача од 9. јуна 1961. године. 

П.Р. бр. 36 
10. јуна 1961. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар^ Стамболић, с. р. 

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

НИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У Закону о административним таксама („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 28/59) у члану 21. на крају 
тачке 16. тачка се замењује тачком и зарезом и 
после тога се додају две нове тачке које гласе: 

,Д7) организације основане ради борбе против 
алкохолизма — за списе и радње у вршењу те де-
латности; 

18) организације основане за заштиту лица са 
физичким или психичким недостацимЈа и пореме-
ћајима — за списе и радње у вези оа вршењем те 
делатности." 

Члан 2. 
У члану 23. тач. 11, 17, 28. и 35. мењају се и 

гласе: 
„11) списи п радње у поступку куповине, про-

даје, размене и узимања у закуп земљишта искљу-
чиво у циљу арондације; 
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17) потврде о здравственом стању стоке, сточ-
них производа и биља које се издају по службеној 
дужности у циљу заштите људског здравља и суз-
бијања заразних болести стоке и биља; 

28) списи и радње у вези са оснивањем водних 
заједница, као и решења о одобрењу коначних 
инвестиционих програма и решења о ревизији про-
јеката, уколико се коначни инвестициони програми 
и пројекти односе на објекте за одбрану од штетног 
.дејства вода; 

35) молбе и уверења у вези са признавањем 
права на повлашћену вожњу лицима којима то гфа-
во припада по важећим прописима;". 

На крају тачке 38. тачка се замењује тачком и 
зарезом и после тога додају се две нове тачке, које 
гласе: 

„39) списи и радње у вези са оснивањем стам-
бених задруга и са подизањем, доградњом, преправ-
ком, оправком и одржавањем стамбених зграда од 
стране стамбених задруга; 

40) поднесци упућени бироима за представке и 
притужбе." 

Члан 3. 
У члану 30. став 2 мења се и гласи: 
„Повраћај таксе односно вишка таксе може се 

тражити у року од 90 дана од дана погрешног упла-
ћивања таксе по тач. 1. или 2. става 1 овог члана, 
односно од дана сазнања да радња по тачки 3. става 
1. овог члана неће бити извршена." 

Члан 4. 
Тар. бр. 2. мења се и гласи: 
„За царинску пријаву за увозну и сајамску робу 

плаћа се — — — — — — — — — ЗОО 

Напомена: 
Такса по овом тар. броју не плаћа се: 
1) за пријаву робе која се превози; 
2) за царинску пријаву поштанских пошиљки 

коју подноси пошта." 

Члан 5. 
У тар. бр.' 11 тачка 1. мења се и гласи: 
,Д) за југословенске држављане: 

а) за визу за једно путовање — — — 900 
б) за визу за више путовања са важењем 

до 3 месеца — — — — — — — 1.800 
в) за визу за више путовања са важењем 

до 6 месеци — — — — — — — 3.600 
г) за колективну визу на колективном ; 

пасошу од 5 до 50 особа — — — — 600 
и још по свакој особи — — — — 75" 

Тачка 2. под г) мења се и гласи: 
,,г) за дуплу улазно-излазну визу у туристичке 

сврхе, као и за туристичку визу са важењем до 1 
године са правом на три путовања и боравком до 
30 дана при сваком доласку — — — — 600". 

У истом тар броју после напомене III додаје се 
напомена IV, која гласи: 

„Напомена IV 
Такса по тачки 1. под б) и в) и по тачки 2 под 

з) овог тар. броја плаћа се без обзира да ли је озна-
чен број путовања у визама са важењем до 3 или до 
6 месеци." 

Члан 6. 
У тар бр. 14 тачка 3. мења се и гласи: 
.,З) спортског риболова: 

а) подводном пушком — — — — — 1.500 
б) осталим риболовним средствима — — 500" 

Среда, 14. Јун 1961. 

У истом тар. броју после речи: „Напомена" до-
даје се број ,Д" и после текста те напомене додаје 
се напомена П, која гласи: 

„Напомена II 
Половина таксе прописане тачком 3. овог тар. 

броја плаћа се: 
1) ако дозвола за вршење спортског риболова 

важи до 30 дана; 
2) ако се дозвола издаје члановима спортских 

риболовних организација, без обзира на време ва-
жења дозволе." 

Члан 7. ^ 
У тар. бр. 15 после напомене II додаје се напо-

мена III, која гласи: 
„Напомена III 
Такса по овом тар. броју не плаћа се за војнич-

ко оружје које се налази код стрељачких органи-
зација о коме евиденцију воде војно-територијални 
органи и које се не сме употребљавати за друге 
сврхе осим за обуку у гађању и за такмичење на 
стрелишту." 

Члан 8. 
Тар бр. 22 мења се и глави: 
„За акт на основу кога се стиче право на врше-

ње мсђународног друмског превоза путника и .робе 
плаћа се, без обзира на број возила: 
а) за превоз путника — — — — — 50.000 
б) за превоз робе — — — — — — 50.000". 

Члан 9. 
Тар ^ бр. 23 мења се и гласи: 
,,За дозволу иностраним организацијама и ли-

цима да могу вршити међународни превоз путника 
моторним возилима на редовним линијама плића се 
за сваку линију — — — — — — — 10.000 

Напомена I 
Под превозом на редовним линијама (сталним 

или сезонским) подразумева се превоз путника по 
утврђеном итинереру, према унапред објављеном 
реду вожње и тарифама. 

Напомена II 
Такса по овом тар. броју не плаћа се ако је 

таква повластица уговорена." 

Члан 10. 
После тар бр 26 додаје се нови тар. бр. 26а, 

који гласи: 
„За акт на основу кога се стиче право вршења 

делатности пројектне организације плаћа се за сва-
ку врсту пројектне делатности — — — 25.000 

Напомена 
Под пројектном организацијом у смислу овог 

тар. броја, подразумева се привредна организација 
чија је основна делатност пројектовање, а под вр-
стама пројектне делатности — пројектовање у гра-
ђевинарству индустрији, рударству, пољопривреди 
и другим привредним областима." 

Члан 11. 
- У гар. бр. 35 тачка 1. мен,а се и гласи: 

,Д) бродовима до 50 ВРТ односно пловилима до 
50 т истиснућа или до 50 КС јачине мотора 5.000". 

Члан 12. 
У тар. бр. 37 после тачке 16. додаје се нова тач-

ка 17. која гласи: 
,Д7) за сплавове за купање и пецање 1.000". 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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Члан 13. 
У тар. бр. 49 после напомене II додаје се напо-

мена III, која гласи: 
„Напомена III 
Такса по овом тар. броју не може бити маша од 

таксе по тар. бр. 7 овог закона." 

Члан 14. 
У тар. бр. 51. додаје се напомена, која гласи: 
,,Напомена 
За решење којим се одобрава пресељење сло-

бодног царинског сместишта или консигнације пла-
ћа се такса од Динара 20.000." 

Члан 15. 
У тар. бр. 54, у уводној реченици речи: „или 

оверен препис" бришу се. 

Члан 16. 
У тар. бр. 56 после напомене I додаје се напо-

мена И, која гласи: 
„Напомена II 
За уверења о вредности, количини и каквоћи 

семенске робе плаћа се такса по тачки 2. под а) овог 
тар. броја, без обзира из које године потичу доку-
менти на основу којих се та уверења издају." 

Члан 17. 
У тар. бр. 71 додаје се нови став 2. који гласи: 
„За преглед осталих грађевинских објеката (но-

вих, реконструисаних или адаптираних) у циљу из-
давања дозволе за употребу, плаћа се 0,5%о (промил) 
према обрачунској вредности објекта." 

Додаје се напомена, која гласи: 
„Напомена 
1) Такса по ставу 2. овог тар. броја не може 

износити више од 100.000, нити мање од 200 динара. 
2) Такса по ставу 2. овог тар. броја не односи се 

ва објекте за чији је преглед и издавање дозволе 
за пуштање у рад прописана посебна такса у тар. 
бр. 69 ове тарифе." 

Члан 18. 
Тар. бр. 74 мења се и гласи: 
„За исправе у царинском пословању плаћа се: 
1) за пропратницу — — — — — — 80 
2) за спровод ницу која прати домаћу робу: 
а) за денчане пошиљке — — — — — 80 
б) за вагонску робу — — — — — 400 
3) за царинску декларацију — — — 200 
— за уметак у декларацију — — — 100 
4) за царинску путничку пријаву — — 100 

Напомена 
1) За царинску декларацију по којој се царине 

поштанске пошиљке и за царинску путничку при-
. јаву такса се плаћа у готовом новцу. 

2) За царинску декларацију по којој се царине 
поштанске пошиљке за физичка лица, плаћа се 50% 
од таксе по тачки 3. овог тар. броја. 

3) За про пр ати иду која садржи само поштанске 
пошиљке не плаћа се такса." 

Члан 19. 
У тар. бр. 75 у напомени I додаје се нови став 

2, који гласи; 

„За поступак по царинској декларацији којом 
се пријављују за царињење поштанске пошиљке за 
физичка лица и за поступак по путничким прија-
вама, плаћа се 2/5 таксе из тачке 1. овог тар. броја.'' 

Члан 20. 
У тар. бр. 77, у напомени, после тачке 3. додаје 

се нова тачка 4. која гласи: 
„4) За спровођење промена у административним 

деловима катастарског операта, ако једна иста пар-
цела претрпи две или више промена наведених у 
тач. 2, 3. и 4. овог тар. броја, а ове промене се исто-
времено спроводе у катастарском операту, плаћа се 
само једна такса. За промене по тач. 2. и 3. овог 
тар. броја ова такса износи 50 динара, а ако обухва-
та и случај из тачке 4. овог тар. броја, такса изно-
си 100 динара." 

Члан 21. 
У тар. бр. 80 додаје се напомена, која гласи: 
„Напомена 
Такса по тачки 3. овог тар. броја, која је про-

писана за преписе поседовних листова или изводе 
из њих, плаћа се и за уверења која издају катастар-
ска органи, ако та уверења садрже детаљне подат-
ке о појединим парцелама." 

Члан 22. 
У тар. бр. 81 тач. 2. и 4. мењају се и гласе: 
„2) за копирање детаљних скица, скица преме-

равања (мануала) и дешифрованих фото-скица или 
за допуњавање копија планова подацима снимања 
и мерења по квадратном десиметру површине цр-
тежа оригинала, по — — — — — — 500 

4) за коришћење оригинала или матрица пла-
нова, фото-планова, карата и фото-асамблажа у 
сврху умножавања (репродукције), за сваки лист, 
без обзира на врсту и размеру плана, фото-плана, 
карте или фото-асамблаже, по — — — — 1000". 

После тачке 4. додају се две нове тачке, које 
гласе: 

„5) за накнадно коришћење негатива (филма 
или плоче) за израду контакт-копија, фото-скица 
или фото-асамблажа, за сваки негатив без обзира 
на размеру, по — — — — — — — — 200 

6) за коришћење негатива или дијапозитива 
(филма или плоче) у сврху израде фото-планова, 
планова или карата, за сваки негатив (кад се ради 
методом фотограметрије једне слике) односно за 
сваки стереопар (кад се ради стереофотограметри-
јом), без обзира на размеру, по — — — ЗОО" 

У напомени додају се три нова става, који 
гласе: 

„Установа која врши радове из тач. 4, 5. и 6. 
овог тар. броја по захтеву странке, поред таксе за 
коришћење оригинала, наплаћује и трошкове изра-
де и материјала. 

Такса за коришћење оригинала плаћа се без 
обзира да ли је снимање терена и израда планова 
вршена на рачун државне геодетске службе или по 
захтеву и о трошку других установа или предузећа. 

Такса за накнадно коришћење оригинала по 
тач. 4, 5. и 6. овог тар. броја не наплаћује се од 
инвеститора радова на које се оригинали односе." 

Члан 23. 
У тар. бр. 83 речи: „кад се премеравање врши 

у циљу" замењују ое речима: „кад овај цремера-
вање врши у циљу"в 
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Члан 24. 
Таксе прописане тар. бр. 85 тачка 1. и тар. бр. 

88 и 89 повећавају се за 100%. 

Члан 25. 
Тачка 1. заједничких напомена уз тар. бр. 85 до 

104 мења се и гласи: 
„Лица у радном односу, пензионери, инвалиди, 

ученици средњих, виших и високих школа, који су 
југословенски држављани, као и војници ва слу-
жењу војног рока, плаћају таксе предвиђене у тар. 
бр. 85 тач. 1. и 2, тар. бр. 87. 88 89 92. 95 и 102 у 
износу умањеном за 50%." 

Члан 26. 
У тар. бр. 109 речи: „За уверење" замењују се 

речима: „За оверу уверења". 

Члан 27. 
У тар. бр. 111 реч: „сведочанство" и зарез ис-

пред ње бришу се. 

Члан 28. 
У тар. бр. 125 речи: „такса се плаћа по тар. бр. 

11 ове тарифе" замењују се речима: „плаћа се такса 
по тар. бр. 11 ове тарифе, увећана за 150%". 

У тачки 2. напомене, речи: „Од тачке 1. тар. 
бр. 11" замењују се речима: „од тачке 1. под а) тар. 
бр. 11". 

Члан 29. 
У тар. бр. 147, у напомени IV, после речи: „се-

кретар^ атом за иностране послове" брише се зарез 
и додају се речи: ,,и Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе,". 

Члан 30. 
Таксе по тар. бр. 105 до 147 које су прописане 

у фиксним износима а не у процентима,"повећавају 
се за 150%. 

Члан 31. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по об-

јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

390. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ре титане Народне Републике Ју гос лави је и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на сед-ници Савез-
ног већа од 9 ј-уна 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 9. јуна 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА О КОРИШЋЕЊУ 

ДРУШТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПУТНИЧКЕ 
АУТОМОБИЛЕ 

1. Овлашћује се Савезно извршно веће да доне-
се прописе о коришћењу друштвених средстава за 
куповину, одржавање и употребу путничких ауто-
мобила, као и о начину и условима употребе пут-
ничких аутомобила за службене потребе од стране 
државних органа, установа, привредних и других 
организација. 

Овим прописима може се одредити да државни 
ортани, установе, привредне и друге организације 

могу користити друштвена средства за кредити-
рање куповине путн,ичких аутомобила од стране 
лица којима је за успешно вршење службених по-
слова неопходан путнички аутомобил, као и за да-
вање накнаде овим лицима за коришћење таквог 
аутомобила за вршење службених послова, под 
условом да ова лица у одређеном року врате износ 
примљен на име кредита. 

2. Ова одлука ступа на снагу да-ном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 70 

10. јуна 1961. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко РОмац, с. р. Др Младен Ивековић с. р. 

391. 
( 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 9. јуна 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 9. јуна 1961. -године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 

РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. Из средстава привредних резерви федера-
ције, која се образују сходно одредби главе XX 
Савезног друштвеног плана за 1961. годину, доде-
љује се без обавезе враћања, и то: 

милиона 
динара 

1) Општем инвестиционог фонду, за 
давање кредита пољопривредним органи-
зацијама за покривање губитака исказаних 
у завршним рачунима за 19'60. годину, 
износ од — — — — — — — — — 5.000,0 

За износ отплате по овим кредитима 
повећаће се кредитни фонд Југословен^? 
пољопривредне банке; 

2) Савезном буџету за 1961. годину, за 
обезбеђење средстава за исплату регреса 
Железари .,Борис Кидрич" из Никшића, 
до износа од — — — — — — — 3 305,2 

2. Ближе прописе за спровођење ове одлуке до-
неће Савезно извршно веће. 

3. Ова одлука ступа на снату осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 73 
10. јуна 1961. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. Др Младен Ивековић с. р. 
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392. 

На основу члана 15. тачка 6. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослвије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 9. јуна 1961 године и на седници Већа 
произвођача од 9. јуна 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА САВЕЗНОГ ДРУ-

ШТВЕНОГ ПЛАНА ЗА 1961. ГОДИНУ 

1. У Савезном друштвеном плану за 1961. ГО-
Д И Н У у тачки 1. одел^ка I тлаве ХУИ после става 2. 
додаде се нови став З, који гласи: 

,.Овлашћује се Савезно извршно веће да може 
прописати да жедесничко-траиспортна предузећа у 
1951. години могу користити у целини или делимич-
но средства чистог прихода оствареног у 1961. го-
дини за повећање својих пословних фондова у ци-
љу сНинанси^чња инвестиција у тој години." 

У ста-ву 1. тачке 4. стопа: „75°/о" замењује се 
стопом: ,.65%", а стопа: „215"%" — стопом: „35%". 

У истој тачки у ставу 3. одредба под 2 меша се 
и гл пси: 

„2) Средства реоуб личких ин в ес тици они х фон-
дова која се дају за учествовање у трошковима ин-
вестиција или за гарантне износе зајмова одобре-
них из Општег инвестиционог фонда до 15. јуна 
1961. године, као и на средства тих фондова која се 
користе за финансирање инвестиција у привредно 
неразвијеним подручјима одрећених Друштвеним 
планом привредног развоја Југослав^ е од 1961. до 
1965 године;". 

Одредба под 3 брише се. 
2. У глави XX после става 2. додају се девет но-

вих ставова, који гласе: I 
„Народне републике, аутоно-мне јединице, сре-

зови и општине дужни су од прихода кочи им при-
падају по Закону о буџетима и финансирању само-
сталних установа, а које остваре у 1961. години, из-
двајати 10% као посебну буџетску резерву, која се 
не може трошити у 1961. години. 

Ј 

Политичкотериторијалне јединице издвајаће по-
себну резерву из става 3. ове главе само од дела 
прихода који служи за подмирење њихових потреба 
ноје се финансирају из буџета или на основу фи-
нансијских програма и посебних рачуна, а од дела 
прихода, који дају као дотације другим политичко-
територијалним јединицама и фондовима, неће из-
двајати ову резерву 

Из дотација датих буџетима подитичкотерито-
ријалних јединица из средстава федерације неће се 
из-двајати посебна буџетска резерва и-з става 3. ове 
главе. 

Средства посебне буџетске резерве утврђена за-
вршним рачуном о извршењу буџета п-олитичкоте-
риторијалне јединице за 1961. годину у н е ћ е т е у ре-
зерв-ни фонд политичкотериторијалне јединице. 

Овлашћују се народне републике да, изузетно 
од одредбе става 3. ове главе, могу-појединим поли-
тичкотериторијалним јединицама дозволити кори-
шћење издвојених средстава њихове посебне буџет-
ске резерве, с тим да укупан износ овако коришће-
них средстава не може прећи 20% од укупног из-
носа образоване посебне буџетске резерве свих по-
литичкотериторијалних јединица на територији на-
родне републике. 

Политичкотериторијалне јединице чији се бу-
џетски расходи у 1961. години извршавају за више 
од 16Р/о изнад расхода извршених у одговарајућем 
периоду 1960. године, не могу користити кратко-

рочне позајмице из средстава свог резервног фонда 
и средстава 6% буџетске резерве, остварене на осно-
ву тачке 2. главе XXI Савезног друштвено-г плана 
за 1959. годину, као ни банкарске кредите ради ф и -
нансирања буџетске потрошње у 1961. години. 

Ако на дан 15. јуна 1961. го-дине поједине поли-
тичкотериторијал-не јединице немају р а с п о л о ж и в е 
средстава да одмах издвоје целокупан износ посеб-
не буџетске резерве из ст. 3. и 5. ове главе, иојк 
отпада на приходе остварене за време од 1. јануара 
1961. године до 15 јуна 1961 године, дужне су једну 
половину износа који им недостаје надокнадим до 
1. августа, а дп уру половину до 15. септембра 1961. 
године. 

П ол и ти ч к,от ер итори јалне јединице које су до 
15 туна 1961. године користиле краткорочне позај-
мите из СБ ед ста ва свог резервног фонда и средстав-а 
6% буџетске р-езерве, дужне су у случају из става 
8 ове главе те позајмице вратити до 31. јула 1961. 
године. 

Ближе прописе за примену ст 3. до 1Ф. ове гла-
ве доносиће, по погреби, Савезно извршно веће од-
носно орган који оно овласти." 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављвр-
вања у ^Службеном листу ФНРЈ", а примењивана 
се од 1. јануара 1961 године 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 64 
10 јуна 1961. године 

Београд 
Председник 

Савезне наоодне скупштине, 
Петар Стамболић, с р. 

Пред-седник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

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

393. 
На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савез на народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 9. јуна 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 9. јуна 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕД-
НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СУ ОБАВЕЗНЕ ПЛА-
ЋАТИ ДОПРИНОС ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РУДНОГ 
БЛАГА И О ОДРЕЂИВАЊУ СТОПА ТОГ ДОПРИ-

НОСА 
1 У Одлуци о одређивању привред-них органи-

зација коче су обавезне плаћати дошшнос за екс-
плоатацију рудног блага и о одређивању стопа тов? 
доприноса (.,Службени лист ФНРЈ" бр. 9/61) у тач-
ки 1. одредба под 4 мења се и гласи: 

„4) Рудник железне руде Љуби ја по стопи од 
43% ". 

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

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 65 

10. јуна 1961. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Председник Пред-седник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 
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394. 

На основу члана 12. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1961. годину („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/60 и 9/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ КУПОВИНИ ОПРЕМЕ 
И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉО-

ПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 

1. Пољопривредним произвођачким организа-
цијама (пољопривредним добрима, пољопривредним 
индустриј ек им комбинатима, пољопривредним уста-
новама, ремонтном и сервисним радионицама и 
пунктовима за оправку пољопривредних машина, 
економијама, сељачким радним задругама, земљо-
радничким задругама1, специјализоваиим земљорад-
ничким задругама и задружним пословним саве-
зима који- имају пољопривредне погоне или врше 
услуге пољопривредн,им машинама), шумским газ-
дић ств има и самост ал ним погонима за газдовање 
шумама, шумарском институт!ша и заводима, вод-
ним заједницама, привредним организацијама које 
изводе искључиво мелиорационе радове у пољопри-
вреди, семенским предузећима, рибарским органи-
зацијама поморског, језерског и слатководног ри-
барства, установама и организацијама које врше 
заштиту земљишта од бујица и ерозија, пољопри-
вредним и шумарским факултетима и курсним цен-
трима и школама за оспособљавања кадрова у по-
љопривреди — одобрава се регрес за купљене и 
преузете пољопривредне машине, справе и уређаје 
(у даљем тексту: опрема) домаће производње. 

2. Право на регрес из тачке 1. ове одлуке имају 
само она шумска газдинства, самостални погони за 
газдовање шумама и шумарски институти и заводи 
који набавку опреме врше у циљу: 

1) плантажне производње брзорастућег дрвећа; 
2) комби коване пољопривредне и шумске про-

изводње ради обнове шума; 
3) пољопривредне производње у сопственој 

режији; 
4) мел нарације шумских и планинских паш-

њака. 
Савез пољопривредно-шумарских комора Ју-

гослава^, у сагласности са Секретаријатом Савез-
ног извршног већа за пољопривреду и шумарство, 
одредиће поједине кориснике регреса из става 1. 
ове тачке. 

3. Под организацијама поморског и језерског 
рибарства из тачке 1. ове одлуке подразумевају се 
рибарске задруге, опште земљорад ничке задруге и 
сељачке радне задруге које се баве риболовом, ри-
барске привредне организације и установе (станице, 
заводи и институти) - које се баве риболовом и про-
изводњом и унапређивањем поморског и језерског 
рибарства, а под организацијама сл атк ов одн ог ри-
барства — рибарска газдинства (предузећа) и уста-
нове (станице, заводи и институти) који се баве 
риболовом и производ њом и унапредио ањем слат-
ког одног рибарства, као и рибарске задруге које 
Одреди савезни Државни секретари јат за послове 
финансија на предлог Главног савеза земљорад-
ничким задруга Југославије. 

4 Регрес по овој одлуци одобрава се само за 
вие групе и типове опреме који су наведени у 
Списку пољопривредних машина, справа и уређаја 
в!а које се односи регрес (у даљем тексту: Списак), 
који је саставни део ове одлуке. 

Регрес се признаје у износима који су озна-
чени у Списку. 

5. У Списак се може унети само опрема за коју 
је издат атест. 

Ако за опрему наведену у Списку још није из-
дат атест, произвођач опреме дужан је прибавити 
га најдоцније до 31. јула 1961. године. 

Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство прописаће поступак за из-
давање атеста. 

6. За купљене и преузете резервне делове за 
опрему корисницима регреса из тачке 1. ове одлуке 
одобрава се регрес у висини од 35% од продајне 
цене произвођача односно од набавне цене увозних 
предузећа. 

Регрес се одобрава само за функционалне ре-
зервне делове наведене у Списку функционалних 
резервних делова за опрему за потребе пољопри-
вреде и шумарства на које се односи регрес. 

Списак резервних делова из става 2. ове тачке 
доноси Секретари јат Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, у сагласности са саве-
зним Државним секрегаријатом за послове финан-
сија, а на предлог Савеза пољопри вр е дн о - ш ум ар -
схих комора Ју гос лави је. ' 

7. Корисници регреса из тачке 1. ове одлуке 
остварују регрес на основу фактура о куповини 
опреме или функционалних резервних делова за 
своје потребе. 

8. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија, у споразуму са савезним Државним се-
крет ари ј атом за послове робног промета, одредиће 
трошкове који, поред продајне цене произвођача 
резервних делова домаће производње односно на-
бавне цене увезених резервних делова, чине осно-
вицу за давање регреса по овој одлуци. 

9. Корисници регреса не могу опрему, резервне 
делове домаће производње и резервне делове из 
увоза купљене уз регрес у смислу одредаба ове од-
луке, отуђити или пренети на друге организације и 
лица док у корист рачуна регреса не уплате одго-
варајући износ оствареног регреса. 

Ако корисници регреса опрему набављену уз 
регрес, не користе за потребе пољопривредне про-
изводње, шумарства односно рибарства, дужни су 
у корист рачуна регреса уплатити износ остварен 
регресом. 

10. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија донеће ближе прописе за примену ове 
одлуке. 

11. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о давању регреса при куповини 
опреме и резервних делова за потребе пољопривре-
де и шумарства („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59, 
52/59. 5/60 и 412/60). 

Остају х даље на снази: 
1) Наредба за примену Одлуке о давању регре-

са при куповини опреме и резервних делова за по-
требе пољопривреде и шумарства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. Ј1/59); 

2) Правилник о поступку за издавање атеста за 
пољопривредне ма.шине, справе и уређаје за које 
се даје регрес („Службени лист ФНРЈ", бр. 42/59); 

3) Решена о одређивању Списка функционал-
них резервних делова за опрему за потребе пољо-
привреде м шумарства на које се односи регрес 
(„Службени жист ФНРЈ", бр. 35/59); 

4) Наредба о одређивању рибарских задруга 
слатководног рибарства које имају право на регрес 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 45/59). 
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12. Ова одлука ступа на снагу дашом објавлл-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 154 
I. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с р. 

ПОТЕГО е-д сед НИК, 
Мијалко Тодоровић, с. р, 

С П И С А К 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, СПРАВА И УРЕ-

ЂАЈА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ РЕГРЕС 

б г 
ЈЕ т 

Назив групе (са комерцијалном 
ознаком или специфигацнјом) 

Износ 
регреса 

у 000 динаре 

1 2 3 

дизел са 
„40 и 50/А" 

хидра-
X. Трактори 

1) Трактор „Задругар" 
уличним подизачем 

2) Трактор „Задругар" дизел 
уличним подизачем „50/И" — — 

3) Тоактор гусеничар тила ТГ—50 
60/63 КС - — — — — — -

4) Трактор гу семинар типа ТГ—90 
100/105 КС - — — — — -

5) Трактор „Фергусон" ИТМ—533 — 
6) Трактор „Фергусон" МФ—65 — — 
7) Трактор гуменим ар БИТ—60 — — 

са хидра-

о-д 

од 

П. Комбајни 
1) Комбајн „Змај" 780 — — — — — 
2) Комбајн „Змај" 630 — — — — — 
3) Комбајн за кукуруз „Змај"—1 и „По-

љопривредник" — — — — — — 
4) Дворедни комбајн за кукуруз „Змај" 
5) Додатни уређаји за комбајн „Змај" 780 

за бербу кукуруза — — — — — 
6) Силокомбајн „Победа" — — — — 

Ш. Приколице 
1) Приколице од 3 тоне кипер — — — 
2) Приколице од 3 тоне обичне — — — 
3) Приколице од 5 тона кипер — — — 
4) Приколице од 5 тона обичне — — — 
5) Силажна приколица од 5 тона — — 

ГУ. Уређаји за мужу крава 
1) Музни уређај-покретни, тип Е. Н. 4, на 

гуменој троколици, погон на електро-
мотор, са 4 музне канте, капацитета 
50—60 крава — — — — — — 4— 

2) Музни уређај-покретни, тип Е. Н. 4, 
комбинован^ погон на електромотор и 
бензински мотор, са 4 музне канте, ка-
пацитета 50—60 крава — — — — 

3) Музил уређај-покретни, тип Е. Н. 6, 
на гуменој тр околици, по-гон на елек-
тромотор, са 6 музних канти, капаци-
тета 75—80 крава — — — — — — 

4) Музни уређај-покретни, тип Е. Н. 6, 
комбиновани — са погоном ка елек-
тромотор и бензински мотор, са 6 му-
зних канти, капацитета 75—80 крава — 

5) Му знп уређај, полустационирани, тип 
П. С. 4, погон на електромотор, са 4 
музне канте, капацитета 50—60 крава 

1 000 

750 

1.735 

4.900 
600 
500 

1.735 

972 
513 

280 
407 

250 
250 

65 
56 

197 
62 

ЗОО 

200 

250 

250 

ЗОО 

2)00 

250 

250 

ЗОО 

450 

5С0 

350 

450 

6) Музии уређај, полу стационарани, тип 
П. С. 4, комбинован^ погон на елек-
тр о-мо тор ЈС бензински мотор, са 4 му-
зи е канте, капацитета 50—60 крава — 

7) М узети уређај, по дует ацисхнир ани, тип 
П. С. 6, погон на електромотор, са 6 му-
зних канта, капацитета 75—80 крава 

8) Му знп уређај, по лу ст а ционирагаи, тип 
П. С. 6, комбинован^, погон на електро-
мотор и бензински мотор, са б музи их 
канти, капацитета 75—80 крава — — 

9) Музни уређај, полустационирагаи, тип 
П, С. 8, комбиновани, погон на елек-
тромотор и бензински мотор, са 8 му-
зних канти, капацитета 100—120 крава 

10) Музил уређај, полустационираии, тип 
П. С. 10, комбиноваки, погон на елек-
тромотор и бензински мотор, са 10 му-
зних канти, капацитета 120—160 крава 

11) Стабилно измузиште, тип Ф. И. З, по-
гон на електромотор, са 3 измузна бок-
са и електричном бојлером од 30 ли-
тара, капацитета 25—30 крава — — 

121) Стабилно измзузиште, тип Ф. И. 4, по-
гон на електромотор, са 4 измузна бо-к-
са и електричном бојлером од 50 ли-
тара, капацитета 50—60 крава — — 

13) Стабилно измузиште, тип Ф. И. 6, по-
гон на електромотор и бензински мотор, 
са 6 ИЗМ-УЗНИХ боксова и термо-бој пе-
ром од 50 литара, капацитета 75—80 

14) Стабилно измузиште, тип Ф, И. 8, по-
гон на електрон от ор и бензински мо-
тор, са 8 И З М У З Н И Х боксова и термо-
ботлером од 50 литара, капацитета 100— 
120 крава — — — — — — — — 

15) Стабилно измузиште, тип Ф. И. 10, по-
гон на електромотор и бензински мо-
тор, са 10 т м у з н и х боксова и термо-
бојлером од 50 литара, капацитета 120— 
160 крава — — — — — — — — 

16) Стабилно измузиште, тип Ф. И. 12, по-
гон на електромотор и бензински мо-
тор, са 12 иЗ'М\гзеих боксова и термо-
бот^ером од 100 литара, капацитета 160 
—200 крава — — 

17) Стабилно измузиште, тип Ф. И. 16, по-
гон на електрон от ор и бензински мотор, 
са 16 измузних боксова и термо-бој-
лером од 100 литара, капа-цитета 200— 
260 крава — — — — 

18) Стабилно измузиште, тип Ф, И. 18, по-
гон на електромотор и бензински мо-
тор, са 18 измузних боксова и 2 термо-
бојлера од 100 литара, капацитета до 
ЗОО крава — — 

1Ф) Стабилно измузиште, тип Ф. И. 24, по-
гон на електромотор и дизеЈГ-мотор, са 
24 измузних боксова и 2 термо-бојле-
ра од 100 литара, капацитета ЗОО—400 
крава — — — — — — 

20) Стабилно измузиште, тип Р. Т. А. 6 
„Београд", са 6 музних јединица, ка-
паихитета 38—40 крава на сат — — — 

21) Стабилно измузмпгте, тип Р. Т. А. 12 
„Београд", са 12 мутних јединица, ка-
пацитета 72—80 крава на сат — — — 

22) Стабилно измузиште, тип НЗ-6, капа-
цитета 36 крава на сат, са целокупном 
опремом — — — — — — — — 

700 

875 

— — — — 975 

— — — 1 . 2 0 0 

— 1.300 

1Л50 

525 

825 

6в5 
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23) Стабилно измузиште, тип НЗ-12, капа-
цитета 72 краве на сат, са целокупном 
опремом — — — — — — — —? 933 

24) Измузиште П. С. НЗ-4, са попречним 
стајалиштем — — — — — — — 200 

25) Измузиште типа П. С. НЗ-8, са попре-
чним стајалиштем — — — — — 450 

V. Тракторски плугови 
1) Двобраздни вучени плуг за дубоко ора-

ње од 35—40 см, за тракторе од 50—60 
КС, типа „Застава М-58", „Пролетер" и 
„Дипос" — — — — — — — — 132 

2) 3/2 и 2/3 браздни вучени плуг за дубоко 
орање од 30—40 см, за тракторе од 50— 
60 КС, типа „Пролетер" — — — — 129 

3) Двобраздни вучени плуг за дубоко ора-
ње од 45—50 см, за тракторе преко ВО 
КС, типа „Линос" и „ТПР-4 Механиза-
ција" — — — — — — — — 282 

4) Тробраздни и 2/3 браздни вучени плуг 
за дубоко орање од 30—40 см, за трак-
торе преко 80 КС. типа „Б-ТД-32-Ти-
гар" и „ТПР-5" — — — — — — 227 

5) Четворобраздни и 3/4 браздни вучени 
плуг за дубоко орање од 45 см, за трак-
торе од 80—100 КС, типа ЧВ-43/45 „Ди-
пос" и „Мамут — Б-ЦТ-П-43" — — 225 

6) Једнобраздни ношени обртни трактор-
ски плуг за дубоко орање од 30 см за 
тракторе средње катето-тлр. ^.па Ди-
пос", Шумадија", „ИТМ-16 X 1Ф", 
„Пролетер" и ,ИМР" — — — — — 64 

VI. Тракторске дрљаче 
1) Тракторска дискосна дрљача ТД-30 ву-

чена 0 тањира 46 см — — — — — 65 
2) Ротациона дрљача РД-1 — — — — 
3) Тањираста дрљача 7", са назубљеним 

дисковима, 24 диска, ширина захвата 
2,5 м, дубина 15 см — — — — — 

4) Тањираста дрљача 7", са равним ди-
сковима, 24 диска, ширина захвата 2,5 
м, дубина 15 см — — — — — — 

5) Тањираста дрљача 8", са назубљеним 
дисковима, 28 диска, ширина захвата 
2,45 м, дубина 15 см — — — — — 65 

6) Подесива тањираета дрљача 14 диска 0 
диска 50 см, дубина 15 см — — — 78 

VII. Тракторске сејачице 
1) Сеј аница за жито СТ-20, вучена — — 84 
2) Сејачица за жито СТ-"Јб — — — — 81 
3) Сејачица за кукуруз СКПО-4, ношена 

са прихрањивачем за минерално ђу-
бриво — — — — — — — — — 121 

4) Четвороредна сеј аница за кукуруз ДС-
ЗА са растурачем минералних ђубрива 176 

5) Четвороредна сејачица за кукуруз ДС-
ЗАФ, са растурачем минералних ђу-
брива — — — — — — — — 173 

6) Четвороредна сејачица за кукуруз ,.Са-
фим", са растурачем минералних ђу-
брива — — — — — — — — 159 

7) Четвороредна сеј аница за кукуруз „Са-
фим", са растурачем минералних ђу-
брива и управљачем — — — — — 138 

8) Универзал^ сеј аница од 13 реди, са 
растурачем минералних ђубрива — — 171 

9) Житна се јаница од 13 реди, система 
„Задругар" — — — — — — — 

10) Житна сеј аница од 17 реди, система 
„Задругар" — — — — — — — 

11) Житна сеј аница од 23 реда, си-стема 
„Задругар" — — — — — — — 

VIII. Тракторске косанице 
1) Косачица 6 стопа бочна, са заштитним 

2) косачица 6 стопа, са заштитним уре-
ђајем. ношена позади — — — — 

3̂  Косачица 5 стопа, бочна — — — — 
IX. ^ а к т е р с к и растурани 

стајског ђубрива 
1) Растурач стајњака ТП-3 — — — — 
2) Растурач с т а в а к а , система „Фергусон" 
3) Растуран стајњака РС-76/а — — — 

X. Тпакторгки пастурачи 
минералних ђубрива 
1) Растурач минералних ђубрива РУГ-5 
2) Растуран минералних ђубрива РВ-77 — 

XI. Елеватори 
1) Елеватор за ситну храну — — — — 
2) Елеватор за крупну храну — — — 

ХП. Моторне машине за 
пољопривреду 
1) Селектор са запрашивачем С-Зб — — 
2) Радионица сточне хране —1 — — — 

XIII. Прскалице и запрашивачи 
за заштиту биља 
1) Моторне прскалице са резервоаром од 

100 л „Морава" М-100, „Морана", „Гру-
да" и П-6 — — — — — — — — 

2) Моторне прскалице са резервоаром од 
200 л МТ-200, М-200, „Вино град ник" и 
„Бисерка" А, Б и Ц — — — — — 

3) Моторне прскалице са резервоаром од 
ЗОО л М-300 — — — — — — — 

4) Прикључна тракторска прскалица но-
шена. са резервоаром од 200 до 400 л и 
МТ-300, Т-200, Т-400, ТФ-2С0, ТФ-300 и 
ТФ-400 — — — — — — — — 

5) Моторни запрашивач преносни „Вул-
кан" — — — — -— — — — — 

6) Комбинован^! орошивач МП-1 — — 
7) Замагљивач преносни Р.А С-1, РЗ-1 

и „Фонтан" — — — — — — — 
8) Моторни запрашивач МПМ-1 — — — 
9) Молекулатор „Морана" ММ-1, моторни 

10) Атомизер ТФ-ЗОО — — — — — — 

XIV. Експлозивни мотори и 
агрегати 
1) Дизел-мотор ИМ-034/Т — — — — 
2) Дизел-мотор ИМ-ОЗЗ/Т — — — — 
3) Дизел-мотор ИМ-036/Т — — — — 
4) Генерално ремонтиран мотор ИМ-034/Т 

на бази замене за трактор „Задр^тар-
дизел" — — — — — — — — 

5) Генерално ремонтиран мотор 14М-033/Т 
на бази замене за трактор „Фергусон" 

6) Генерално ремонтирани МОТОР ИМ-036/Т 
на бази замере за комбајн ,Змај" 780 и 
за трактор БНТ-60 и ТГ-50 

170 

166 

163 

32 

45 
35 

260 
200 
246 

102 
112 

82 
111 

460 
373 

68 

42 
130 

42 
84 
84 

139 

119 
102 
195 

144 

127 

— — 350 
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7) Дизел-мотор ,.Торпедо" 512-Р — — — 103 
8) Дизел-мотор „Торпедо" 512 — — — 94 
9) Дизел-мотор „Торпедо" 532 — — — 229 

10) Дизел-мотор „Торпедо" 513 — — — 103 
11) Дизел-мотор „Торпедо" 523 — — — 104 
12) Дизел-мотор „Торпедо" 533 — — — 258 
13) Дизел-мотор „Торпедо" 514 — — — 128 
14) Дизел-мотор „Торпедо" 534 — — — 323 
15) Дизел-мотор „АРАН" 120 КС — — — 1.120 
16) Дизел-мотор бродски А-8 343 Ф од 135 

КС, без осовинских водова-пропелера 1.163 
17) Дизел-мотор бродски А-8 342 Ф од 90 

КС, без осовинских водова и пропелера 1.080 
18) Дизел-агрегат АП-2 „Арап", за рибар-

ске светиљке — — — — — — — 196 
19) Дизел-атрегат са мотором „Торпедо" 721 160 

XV. Тракторски култиватори 
1) Тракторски међуредни култиватори 

МКПО-4, четвороредни, ношени, са ра-
стур анем минералних ђубрива — — 43 

2) Комбинатор КЈ-250 — — — — — 123 
3) Култиватор са шпартам ем и растурачем 

минералних ђубрива КСП-1, ношени — 27 
4) Четворобраздни култиватор „Сафим", 

са додавачем минералних ђубрива — 73 
5) Четворобраздни култиватор „Сафим", 

са мотичицама и склопом погонске о-
еовине — — — — — — — — 112 

в) Четворобраздни култиватор „Сафиал", 
са дисковима и склопом погонске о -
соеине — — — — — — — — 157 

7) Виноград арски култиватор „Сафим" — вз 
8) Ротоватчур (ротофреза), за тракторе 

средње категорије, 40", 50" и 60" — — 165 
9) Ротсхватор (ротофреза) Р-66 систем 

„Задругар" — — — — — — — 173 
10) Универзални ношени четвороредни 

култиватор са уређајем за прихрањи-
вање минералним ђубривом, типа 
,,МОЛ" — — — — — — — — 180 

XVI. Багери и машине за мелиорациЈу и 
систематизацију земљишта 
1) Универзални багер УБ-05 без опреме 3.351 
2) Комплетна висинска кашика за УБ-05 319 
3) Комплетна дубинска кашика за УБ-05 437 
4) Комплетна скреперска кашика од 600 л 

за УБ-05 — — — — — — — — 200 
5) Комплетна скреперска кашика од 400 л 

за УБ-05 — — — — — — — — 157 
6) Комплетни хватач за УБ-05 — — — 191 
7) Решеткаста игла од 9 м за УБ-05 — — 76 
8) Универзални багер УБ-1, без опреме — 3.880 
9) Комплетна висинска кашика УБ-1 — ' 375 

10) Комплетна дубинска кашика за УБ-1 389 
11) Комплетна скреперска кашика за УБ-1 158 
12) Комплетни хватан за УБ-1 — — — 192 
13) Решеткаста игла за УБ-1 — — — — 118 
14) Универзални багер УБ-035, без опреме 2.760 
15) Комплетна висинска кашика за УБ-035 238 
16) Комплетна дубинска кашика за УБ-035 225 
17) Комплетна скреперска кашика од 400 л 

за УБ-035 — — — — — — — — 117 

18) Комплетна скреперска кашика од ЗОО л 
за УБ-035 — — — — — „ , „ 1 3 0 

19) Комплетни хватан за УБ-035 — — — Иб 
20) Решеткама игла од 7,5 м за УБ-035 — 64 
21) Универзални багер УБ-3 без опреме — 20.000 
22) Скреперска кашика од 3200 л за УБ-3 1.035 
23) Скреперска кашика од 1900 л за УБ-3 796 
24) Решеткаста игла од 20 м за УБ-3 — — 637 
25) Продужетак игле од 10 м за УБ-3 — 73 
26) Механички аетлодожер, са витлом за 

трактор ТГ-90 — — — — — — 950 
27) Механички англодожер, са витлом за 

трактор ТГ-160 — — — — — — 1.535 
28) Предњи равњач — — — — — — 39 
29) Фини равњач РФ-20 — — — — — 96 
30) Копач канала ККП-1 — — — — — 40 
31) Ношени универзални равњач УО-1 — 40 
32) Скрепер за тракторе — — — — — 195 

XVII. Уређаји за наводњавање 
1) Црни агрегат са дизел-мотором, пумпе 

250—500 л/мин — — — — — — 150 
2) Црпни агрегат са дизел-мотором, пумпе ' 

^ 501—1000 л/мин — — — — — 285 
3) Ц р т и агрегат са дизел-мотором, пумпе 

1001—1500 л/мин — — — — — 315 
4) Црпни агрегат са дизел-мотором, пумпе 

1501—2500 л/мин — — — — — 373 
5) Црпни агрегат са дизел-мотором, пумпе 

^ 2501—3600 л/мин — — — — — 390 
6) Црпни агрегат са електромотором, пум-

пе 250—500 л/мин — — — — — 79 
7) Црпсти агрегат са електромотором, пум-

пе СЈ 501—1000 л/мин — — — — — Иб 
8) Црпли агрегат са мултипликатором, 

пумпе СЈ 500—1000 л/мин. на трактор ски 
погон — — — — — — — — 101 

9) Црпни агрегат са мултипликатором, 
пумпе СЈ 1001—1500 л/мин. на трактор-
ски погон — — — — — — — — 126 

10) .Црпли агрегат са му л тип л икатор ом, 
пумпе СЈ 1501—2500 л/мин. на трактор-
о м погон — — — — — — — — 132 

11) 60 метара поцинкованих цеви, са еле-
ментом 0 70—100 мм — — — — — 28 

12) 60 м поцинкованих цеви, са елементом 
0 101—125 мм — — — — — — 26 

13) 60 м поцинкованих цеви, са елементом 
0 126—150 мм — — — — — — 29 

14) 60 м алуминијумских цеви, са елемен-
том 0 70—100 мм — — — — — — 27 

15) 60 м алуминијумски цеви, са елемен-
том 0 101—125 мм — — — — — — 33 

16) 60 м алуминијумских цеви, са елемен-
том 0 12)6—151 мм — — — — — — 37 

17) 60 м азбестне, цементне и челичне неви 
за подземне водове 0 175—250 мм — — 46 

13) 60 м азбестне, цементне и челичне цеви 
за подземне водове 0 251—350 мм — 49 

19) 60 м азбестне, цементне и челичне ЦСЕИ-
за подземне водове 0 351—450 мм — 63 

20) 60 м азбестне, цементне и челичне цеви 
за подземне водове 0 451—550 мм — 87 

21) 60 м азбестне, цементне и челичне цеви 
за подземне водове 0 551—650 мм — Иб 
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22) 60 м асзбестне, цементне и челичне цеви 
за подземне водове 0 651—750 ми — 146 

23) 60 м азбестне, цементне и челичне цеви 
за подземне водове 0 751—-850 мм — 243 

24) 60 м асбестне, цементне и челичне цеви 
за подземне водове 0 851—950 им — 268 

25) 60 м азбестне, цементне и челичне цеви 
' за подземне водове 0 951—1150 мм — 366 
26) Високог лачни раопрекивач „Агроин-

27) Високо тлачни распрскивач „Супер" — 11 
28) Високотлачни распрскивач „Охрид" 12 

XVIII. Уређаји за маслинарство 
1) Хидраулична супер-преса „Јадранка" 810 
2) Хидраулична пумпа за пресу, капа-ци-

тета 7,5 т за 24 часа — — — — — 415 
3) Хидр ау лична пумпа за пресу, капаци-

тета 15 т за 24 часа — — — — — 642 
4) Млин за прераду маслина — — — 826 
5) Колица за шар жир ање са 25 м плоча 109 

XIX. Сервисна кола 
Сервисна кола „Застава" — — 

395. 
На основу тачке 2. Одлуке о додељивању сред-

с т в а из привредних резерви федерације („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 23/61), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ КРЕДИТА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПОКРИВАЊЕ ГУБИТА-
КА ИСКАЗАНИХ У ЗАВРШНИМ РАЧУНИМА 

ЗА 1960. ГОДИНУ 

1. Југословенска пољопривредна банка путем 
комуналне банке (у даљем тексту: банка) даваће 
кредите пољопривредним организацијама за покри-
вање губитака исказаних у завршним рачунима за 
1960. годину, насталих услед објективних узрока у 
пољопривредној производњи. 

2 Под пољопривредним организацијама, у сми-
слу тачке 1. ове одлуке, сматрају се: пољопривред-
на добра, земљорадничке задруге које се баве 
пољопривредом производњом и њихови самостал-
ни погони КОЈИ се баве пољопривредном производ-
њом, расадници, ергеле и економије пољопривред-
них института, завода и пољопривредних станица. 

3. Висину губитака насталих услед узрока наве-
дених у тачки 1. ове одлуке, утврђује на основу 
завршног рачуна за 1960. годину комисија коју 
образује срески народни одбор од представника 
среске пољопривредне коморе или основног задру-
жног савеза, општинског народног одбора на чијем 
се подручју налази седиште пољопривредне органи-
зације и банке код које пољопривредна организа-
ција користи кредите за обртна средства за редов-
но пословање. 

4. Банка ће давати кредите пољопривредним 
организацијама из тачке 2. ове одлуке за покри-
вање губитака исказаних у завршном рачуну за 
1960. годину под следећим условима: 

1) да се износ губитка који утврди комисија из 
тачке 3. ове одлуке умањи: 

а) за износ доприноса буџетима из личког до-
хотка; 

б) за износ обрачунате камате на фонд основ-
них средстава — из фонда основних средстава; 

в) за износ обрачунате земл^арине — тп фонда 
основних средстава; 

г) за износ обрачунате камате на фонд обртних 
средстава — из фонда обртних средстава; 

2) да општина покрије 20% од износа губитка 
израчунатог на начин предвиђен у овој тачки 
под 1). Ако општина нема довољно расположивих 
средстава, разлику ће обезбедити срез односно на-
родна република. За обезбеђење 20% од износа 
губитака могу се употребити и расположива сред-
ства резервног фонда пољопривредне организације; 

3) да висина кредита не може бити већа од 80% 
од износа губитка израчунатог на начин предвиђен 
у овој тачки под 1); , 

4) да пољопривредне организације могу корис-
тити кредит код банке по овој одлуци ако је део 
губитка израчунат на начин предвиђен у овој тачки 
под 2) уплаћен у корист њиховог жиро-рачуна. 

5. Рокове враћања кредита утврђује банка у 
споразуму са корисницима зајмова, с тим да рок 
враћања кредита не може бити дужи од 5 година, 

Каматна стопа на ове кредите износи 2% годи-
шње. 

6. Отплаћивање кредита пољопривредне орга-
низације вршиће из средстава чистог прихода. 

7. За средства која Југословенска пољопри-
вредна банка да банци за давање кредита по овоЈ 
одлуци, банка ће дати гаранцију Југословенској 
пољопривредној банци. 

8. Пољопривредне организације могу захтев за 
добивање кредита поднети банци у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке ако су до тог 
дана добиле решење о завршном рачуну за 1960. 
годину. 

Пољопривредне организације које на дан сту-
пања на снагу ове одлуке нису добиле решење о 
завршном рачуну за 1960. годину, могу захтев за 
добивање кредита поднети банци у року од 30 дана 
од дана пријема решења. 

9. Овлашћује се савезни Државни секретару ат 
за послове финансија да, у сагласности са Секре-
т а р ^ атом Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство, може, по потреби, доносити 
ближе прописе за спровођење ове одлуке. 

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

Р. п. бр. 155 
10. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр ед седните, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с . р 

396. 
На основу члана 10. Уредбе о девизном посло-

вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), савезни 
Државни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ БАНАКА КОЈЕ СУ ОВЛАШЋЕ-

НЕ ДА ПРОДАЈУ ДЕВИЗЕ 

1. Банке овлашћене за продају девиза у смислу 
одредаба Уредбе о девизном пословању, су, поред 
Народне банке, и Југословенска банка за спољну 



Среда, 14. јун 1961. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

трговину, Југослсвенска инвестициона банка и Ју-
гословен ска пољопривредна банка. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављин 
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-15977/1 
31. маја 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с, р. 

397. 
На основу тачке 6 став 2. Одлуке о евиденцији 

и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ри јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ 

МОГУ повитАВАТИ ЦЕНЕ 

1. Произвођача организације не могу повино-
вати постојеће продајне цене за свеске свих врста. 

Под постојећим продајним ценама, у смислу 
става 1. ове тачке, подразумевају се цене по којима 
су произвођача организације продавале свеске свих 
врста до дана ступања на снагу ове наредбе. 

Цене за свеске из става 1. ове тачке не моту 
ее повиновати у року од 6 месеци од дана ступања 
на снагу ове наредбе, ако се у том року друкчије 
же одреди. 

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

Бр. 4065/1 
1. јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

398. 

На основу тачке 2. Одлуке о продајним ценама 
Кувана и дуванских прерађевина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 39/58), савезни Државни секретари јат 
за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА ЗА ПОЈЕДИНЕ НОВЕ 

ВРСТЕ ЦИГАРЕТА 
1. Одређују се цене у продаји на мало за нове 

врсте цигарета: 
1) „Кадињача - — — 70 динара за 20 комада. 
Ова цена важи за цигарете „Кадињача", кали-

бра 8,25 им, дужине 70 мм, упаковане у бланкетама 
са уметком алуминијум-фолије х целофан сним омо-
тачем по 20 комада; 

2) „Титово Ужице" — 70 динара за 20 комада. 
Ова цена важи за цигарете „Титово Ужице", 

калибра 8 мм, дужине 67 мм, упаковане у картон-
ским кутијама са поклопцем, уметком пергамина п 
целофаиским омотачем по 20 комада. 

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

Бр. 4064/1 
9. јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

Број 23 — Страна 919 

399. 

На основу члана 33. став 3. Уредбе о трговинекој 
делатности и трговине ким предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60 и 13/61), 
савезни Државни секретару ат за послове робног 
промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОДАЈИ РОБЕ НА МАЛО СА СТОВАРИШТА 

1. Трговинска предузећа на велико могу у сво-
јим стовариштима и магацинима продавати робу и 
на мало. 

Одредба става 1. ове тачке односи се и на ин-
дустријска и друга произвођача предузећа у по-
гледу продаје на мало робе сопствене производње 
са стоваришта тих предузећа. 

2. Прописи о тр го винској делатности који се 
односе на начин продаје робе на мало (дужност 
продаје робе на захтев потрошача, истицање цена 
роби, издавање рачуна за продату робу и др.) важе 
и за продају робе на мало оа стоваришта и ма-
гацина. 

3. Привредне организације из тачке 1. ове на-
редбе дужне су посебно евидентирати промет робе 
ва мало који врше преко стоваришта и магацина. 

4. На привредну организацију из , тачке 1. ове 
наредбе која поступи противно одредбама ове на-
редбе примениће се казнене одредбе из члана 107. 
став 1. Уредбе о трговинској делатности и трговин-
с к а ! предузећима и радњама, а на одговорно лице 
у тој организацији — казнене одредбе из члана 107. 
став 4. те уредбе. 

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

Бр. 4066/1 
6. јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

400. 

На основу члана 2. став 2. и члана 16. Уредбе 
о Привременој општој царинској тарифи („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 9/61), савезни Државни секре-
т а р ^ ат за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ 

ОПШТОЈ ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ 
1. Као царинска основица у смислу члана 2. 

Уредбе о Привремен ој општој царинској тарифи (у 
даљем тексту: Уредба), сматра се бруто износ по 
фактури иностраног исооручиоца са трошковима 
превоза, осигурања и допреме до југословенске гра-
нице, умањен за износе рабата, каса-ш конта, камате 
на кредит, трошкова монтаже и вредности техничке 
документације. 

У трошкове допреме спадају: лежарина, мага-
Згонажа, трошкови око чувања и претовара робе и 
други трошкови у вези са допремом робе настали 
у иностранству. 

Трошкови превоза, осигурања и допреме до ју-
гословеноке границе, ако нису садржани у фактур-
ној вредности робе, могу се признавати на основу 
одговарајућим направа (превозна исправа, полиса 
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осигурања и др.)- У недостатку таквих исправа, тро-
шкови допреме могу се признавати и на основу фор-
фетних ставова о чему је извозник дужан сачинити 
опепификаци ј у. 

За робу која се увози без плаћања противувред-
ноети, увозник је дужан поднети царинарници фак-
туру иностраног пошиљаоца о вредности робе. 

Кад царинарница сматра да су износи који се 
по одредбама става 1. ове тачке одбијају од фзк-
турне вредности (рабат, каса-шконто и др.) неуоби-
чајено високи, може, у појединим случајевима, за-
хтевати од увозника да висину тих ставки до-каже 
(уговор о закљученом послу и потврда Савезне 
спољнотрговинске коморе). 

2 За робу која се, у смислу члана 6. Уредбе, 
увози после извршене прераде, дораде, обраде или 
оправке у иностранству, царинску основицу чини 
бруто вредност извршене прераде, дораде, обраде 
или оп,равке по фактури, уз одбитак евентуалних 
камата на- кредит. 

3. Повластицом из члана 7. тачка 2. Уредбе 
могу се користити, уз испуњење прописаних услова, 
југословенски и страни држављани са пребивали-
штем у Југославен, без обзира на године старости. 

Повластица из члана 7. тачка 2. Уредбе може 
се користити само за предмете које П У Т Н И Ц И унесу 
собом из иностранства, а не и за предмете које су 
у иностранству предали на превоз. 

4. За коришћење повластице ив члана 7. тачка 
3. Уредбе. корисник је дужан уз деклара"цију под-
нет^ -

1) потврду органа, установе или организације 
моја га је преместила о томе да је био на служби 
у иностранству непрекидно најмање једну годину, 
уз назначење броја и датума одлуке којом је преме-
штен, датума одласка и датума повратка еа службе 
у иностранству; 

2) списак предмета које је за потребе свог до-
маћинова унео или увезао приликом повратка из 
иностранства; 

3) списак предмета које ће за потребе свог до-
маћина ва унети или увести из иностранства нак-
на-дно у прописаном року од шест месеци. 

Спискове предмета из става 1. под 2 и 3 ове 
тачке ко-рисник је дужан поднети царинарници у 
року од 8 дана од дана повратка са службе у ино-
странству, и то у по два примерка. Дан повратка из 
иностоанства утврђује се из путне исправе. 

Приликом накнадног увоза предмета свог дома-
ћинетва, у прописаном року од 6 месеци, корисник 
је дужан царинарници поднети писмени захтев за 
одобрење повластице. По таквом захтеву царинар-
нипа доноси писмено решење. 

5. За кори-шћење повластице из члана 7. тачка 
4. Уредбе, корисник је дужан уз захтев за ослобо-
ђење од плаћања царине поднети царинарници од-
луку надлежног органа земље у којој је умрли жи-
вео да је-у иностранству наследио одређене пред-
мете или потврду о томе издату од стране нашег 
дипломатско-конзуларног представништва у тој 
земљи. 

6. За коришћење повластице из члана 7 тачка 
5. Уредбе, корисник је дужан уз захтев за ослобо-
ђење од плаћања царине поднети царинарници: 

1) потврду нашег д ип лом а т еко -кота ул ар,и ог пред-
ставништва да је имао пребивалиште у земљи из 
које се досељава и какво је редовно занимање имао; 

2) потврду надлежног органа унутрашњих по-
слова о томе да му је одобрено стално настањење 
у Југославен; 

3) списак предмета које уноси односно увози из 
иностранства. 

У погледу рока и начина подношења списка 
предмета царинарници и поступка приликом увоза 
предмета наведених у списку поступаће се по од-
редбама тачке 4 овог упутства. 

Дан досељења у Југославију утврђује се из пут-
не исправе или из потврде надлежно-г органа уну-
тра-шњих послова. 

Повластицу из члана 7. тачка 5. Уредбе цари-
нарница одобрава писменим решењем. 

7. За коришћење повластице из члана 7. тачка 
7. Уредбе, корисник је дужан поднети царинарници 
потврду нашег дипломатско-конзуларног представ-
ништва у иностранству или од исељеничке матице у 
земљи о томе да је економски исељеник. 

Ако корисник повластице из члана 7. тачка 7. 
Уредбе приликом уласка у Јт/госла'вију поднесе по-
тврду из става 1 ове тачке, царинарница ће га 
ослободити од плаћања царине на унете предмете 
д-о вредности од 150 000 динара и о томе ће ставити 
одговарајућу забелешку на царинској путничкој 
пријави. Коришћење ове повластице уписује се и 
у путну исправу корисника. 

Предмети чија појединачн-а вредност прелази 
150.000 динара, не могу бити ослобође-ни од плаћања 
царине по одредби члана 7. тачка 7. Уредбе. 

8. Као рекламни материјал у смислу члана 7. 
тачка 8. Уредбе, сматрају се: 

1) штампани предмети у виду објава, плаката, 
ценовника, каталога и других облика трговачких 
обавештења, која се односе на робу, транспорт и 
услуге; 

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

У току једне календарске године може се од 
истог пошиљаоца из иностранства примити само 
једна пошиљка рекла-мних предмета у следећим ко-
личинама: 

1) предмети чија вредност по комаду не пре--
лази ЗОО динара — у неограниченим количинама; 

2) предмети чија вредност по комаду износи од 
ЗОО до 1.000 динара — до 200 комада; 

3) предмети чија вредност по комаду износи од 
1.000 до З.ООО динара — до 100 комада. 

Ограничења из става 2. ове тачке не односе се 
на штампане предмете из става 1. под 1 ове тачке. 

Уз захтев за коришћење повластице из члана 7. 
тачка 8. Уредбе, корисник је дужан царинарници 
поднети потврду иностраног пошиљаоца да се ре-
кламни материјал шаље бесплатно и писмену из-
јаву да у току календарске године није примио ре-
кламни материјал од исте иностране фирме, као и 
да ће примљени рекламни материјал бити раздељен 
бесплатно у рекла-мне сврхе. 

О примљеним рекламним предметима из става 
1. под 2 ове тачке, увозници су дужни водити по-
себну евиденцију са подацима о трговач-ком називу, 
количини и вредности предмета, фирмама од којих 
су предмети добивени и државним органима, уста-
новама или предузећима којима су ти предмети 
бесплатно уступљени. Уз ову евиденцију морају се 
приложити и потврде о бесплатном уступању ре-
кламних предмета. 

Као узорци у смислу члана 7. тачка 8. Уредбе, 
сматрају се предмети незнатне вредности и у не-
знатним количинама, зависно од врсте робе коју 
представљају и сврхе за коју су намењени, који ће 
бити употребљени ради прибављања поруџбина, по-
нуда робе или закључења уговора. Као узорци сма-
трају се и предмети за анализе (испитивања^ који 
се увозе бесплатно у потребним количинама. 
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Увезене узорке цартшарница може учинити не-
употребљивим у трговачке свтзхе (сечењем, Суше-
њем, стављањем жигова или на други начин), али 
се притом не сме уништити употребљивост тих узо-
рака за сврхе у које су увезени. 

За увезене узорке корисник повластице дужан 
је поднети царинарници потврду иностраног поши-
љаоца да се узорци шаљу бесплатно и писмену из-
јаву да ће ти узорци бити уп,отребљени искључиво 
у сврхе због којих 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 („Слу-
жбе-ни лист ФНРЈ", бр. 9/6(1) односно проценом пред-
ви^ечом у члану 3. став 2. Уредбе. 

За рекламне предмете и узорке чија вредност 
не прелази укупно 2.000 динара, царинарница неће 
доносити писмено решење о ослобођењу од плаћања 
царине, већ ће на декларацији ставити забелешку 
о ослобођењу од плаћања царине са позивом на од-
говарајућу одредбу овог упутства. Царинарница неће 
доносити писмено решење ни ПРИЛИКОМ увоза штам-
паног рекламног материјала, без обзира на његову 
количину и вредност. 

За рекламне предмете ж узорке чија вредност 
прелази 2 000 динара, увозник је дужан поднети ца-
ринарници писмени захтев за ослобођење од пла-
ћања царине и уз тај захтев приложити одговара-
јућа документа. По таквом захтеву царинарница до-
носи писмено решење. 

9. За коришћење повластице из члана 7. тачка 
9 Уредбе, корисник је дужан уз писмени захтев з-а 
ослобођење од плаћања царине поднети царинар-
ници: 

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

2) изјаву о томе у које ће се сврхе употребити 
роба која се прима из иностранства. 

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

10. За коришћење повластице из члана 7. тачка 
10. Уредбе, корисник је дужан уз захтев за ослобо-
ђење од плаћања царине поднети царинарници по-
тврду надлежног домаћег или страног органа, уста-
нове или организације односно одговарајући страни 
докуменат, уколико њиме располаже, о томе да је 
предмет који уноси или прима из иностранства до-
био као одличје, изложбену медаљу, споменицу, 
спортски или други трофеј или слично. 

На основу поднетих доказа ио става 1. ове 
тачке, царинарница доноси писмено решење. 

11. За коришћење повластице из члана 7. тач-
I ка 11. Уредбе, корисник је дужан уз декларацију 

поднети царинарници писмену изјаву да су предме-
ти које увози његова оригинална дела и мора их 
у изјави тачно описати. 

12. За коришћење повластице из члана 7. тачка 
12. Уредбе, корисник је дужан уз декларацију под-
нети царинарници потврду одговарајуће школе о 
томе да је ђак односно студент и да су му предмети 
које уноси потребни као учила. 

Машине, апарати, инструменти и уређаји који 
могу служити за обављање занимања или који по 
својој природи нису намењени да служе за савла-
ђиван^ наставе у школама (писаће машине, магне-
т о ф о н , чмикроокоии и сл.), не могу се сматрати учи-
лима у смислу члана , 7. тачка 12. Уредбе. 

13. За коришћење повластице из чла-на 7. тачка 
13. Уредбе, корисник је дужан поднети царинарни-
ци потврду да је инвалид и да му је ортопедско 
односно друго помагало које увози потребно за 
личну употребу. 

Другим помагалом у смислу члана 7. тачка 13. 
Уредбе сматра се предмет који служи за замену 
н е д о с т а ј у ћ е односно оштећених телесних органа 
или делова органа, или за побољшање функциони-
сања оштећених телесгугх органа. 

За издавање потврда из става 1. ове тачке над-
лежни су: 

1) за ратне војне инвалиде орган управе сре-
ског народног одбора надлежан за послове соци-
јалне заштите; 

2) за мири од опеке војне инвалиде — органи од-
носно организације који су им признали својство 
мириодопских војних инвалида; 

3) за инвалиде рада и инвалидну децу соци-
јалних осигураник — срески завод за социјално 
осигурање; 

4) за остале инвалиде — орган управе надлежан 
за послове социјалне заштите народног одбора оп-
штине на чијем подручју инвалид живи. 

14. Као резервоари моторних возила који су 
непосредно везани са мотором, у смислу члана 7. 
тачка 14. Уредбе, сматрају се они резервоари који 
су као такви изграђени приликом производње во-
зила. 

15. Повластице из члана 7. тачка 15. Уредбе 
дају се сагласно одредбама одговарајућих међуна-
родних споразума о малограничном и двовласнич-
ком промету. 

16. На декларацијама 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 7. тачка 16. 
Уредбе, са позивом на одговарајућу одредбу овог 
упутства. 

17. Отуђење или предаја другом на употребу ро-
бе ослобођене од плаћања царине на основу члана 
7. Уредбе или употреба такве робе у друге сврхе а 
не у оне због којих је у целини или делимично 
ослобођена царине или других увозних дажбина, 
осим робе ослобођене од плаћања царине по члану 
7. тач. 4, 10, 11, 15. и 16. Уредбе представља прекр-
шај из члана 151. тачка 7. Царинског закона („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 24/59). 

18. Ово упутство ступа на сна-гу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-15140/1 
5. јуна 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Никола Минчев, с. р. 

401. 

На основу члана 15. Уредбе о Привремено! оп-
штој царинској тарифи (.,Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61)/ савезни Државни секретару ат за послове 
финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПОСТУПКУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВЛАСТИЦА 
ИНВАЛИДА ПРИ УВОЗУ ПУТНИЧКИХ АУТОМО-

БИЛА И МОТОЦИКЛА 

1. Инвалиди обухваћени Наредбом о одређива-
њу категорија инвалида који имају право на кори-
шћење повластица при увозу путничких аутомо-



Страна 620 — Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 14. јун 1961. 

била и мотоцикла („Службени лист ФНРЈ", бр. 
11/61) — (у даљем тексту: Наредба) подносе у циљу 
ослобођења од плаћања царине и пореза на промет 
по тар. броју 29 Тарифе пореза на промет („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 19/61) молбу царинарници 
код које се врши цар-ињење моторних возила. 

2. Уз молбу царинарници подносе: 
1) ратни и мирнодопски војни инвалиди од I до 

VI групе закључно (тачка 1. под 1 Наредбе) — ове-
рени препис правоснажног решења којим је инва-
лиду признато својство ратног односно мирнодоп-
ског војног инвалида по коме прима инвалиднину у 
време подношења захтева. Овај препис решења 
треба да овери орган управе среског народног одбо-
ра надлежан за послове социјалне заштите или оде-
љење за друштвене службе среског народног од-
бора — са констатацијом да се по том решењу врши 
исплата инвалиднине; 

2) ратни и мирнодопски војни инвалиди од VII 
до X групе закључно (тачка 1. под 2 Наредбе) — 
уверење органа управе среског народног одбора 
надлежног за послове социјалне заштите или оде-
љења за друштвене службе среског народног одбо-

^ ра — о томе да инвалид има право на добивање ор-
топед ских колица по прописима о ратним војним 
инвалидима, 

3) ратни и мирнодопски војни инвалиди од VII 
до IX групе закључно (тачка 1. под 3 Наредбе) — 
оверени препис правоснажног решења којим је ин-
валиду признато СВОЈСТВО ратног односно мирно-
допског војног инвалида по основу оштећења орга-
на за кретање. Овај препис решења треба да овери 
исти орган као под 1 ове тачке. Ако у решењу нема 
података да је основ инвалидност оштећење орга-
на за кретање, инвалид је дужан да приложи уве-
рење органа управе среског народног одбора над-
лежног за послове социјалне заштите или одељења 
за друштвене службе среског народног одбора — о 
томе да је инвалид једне од наведених група по 
основу оштећења органа за кретање, с позивом на 
налаз и мишљење лекарске комисије за утврђи-
вање ратне односно мирнодопеке војне инвалидно-
с т који се налазе у инвалидском предмету, а на 
основу којих је донето решење о признавању свој-
ства ратног односно мирнодопског војног инвалида. 
Поред тога, инвалид је дужан ,приложити потврду 
о запошљењу или да се налази на рехабилитацији, 
коју издаје орган у коме је запошљен или орган 
КОЈИ га је упутио ,на рехабилитацију; 

4) инвалиди рада (тачка 1. под 4, 5 и 6 Наредбе) 
— оверени препис правоснажног решења завода за 
сотт-^ално осигурање којим се утврђује да је инва-
лид 

а) ^инвалид рада II или III категорије инва-
лид мости. који има право на професионалну реха-
билитацију или запошљавање по Закону о инва-
литтском осигуоању („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/58), а коме је, с обзиром на инвалидност или те-
лесно оштећење, потребан превоз; или 

б) инвалид рада I, II или III категорије иинеа-
лидности код кога постоји неко телесно оштећење 
из одељка I под а) тач. 1. и 2, одељка II (без обзира 
на процент телесног оштећења), одељка III под б) 
тач. 7. и 8. и одељка IV, V, VI, VII и VIII (за те-
лесно оштећење од 60 или више процената) Листе 
телесних оштећења у смислу чл. 27. и 28. Закона о 
инвалидском осигурању; или 

в) инвалид рада I категорије инвалидности ко-
- ји ни-је обухваћен под б) , одредбе под 4 ове тачке, 

ако по прописима о со-цијалном осигурању има пра-
во на добиване ортопедска колица или на додатак 
за помоћ и негу. 

Ако у препису правоснажног решења завода за 
социјално осигурање нису наведене потребне чиње-
нице из одредбе под 4 ове тачке, инвалид је уз пре-
пис решења дужан да приложи мишљење лекарске 
комисије за утврђивање радне инвалидност^ из 
кога се види проценат телесног оштећења односно 
да је инвалиду потребан превоз. 

3. Инвалиди код којих постоји телесно оште-
ћење органа за кретање настало услед фа ши етич-
ког терора, од рођења, услед болести као што су 
полиомиелитис, дечја мождана парализа, хемипле-
гија, параплегија, или услед других узрока, а који 
не спадају у категорије инвалида наведене у тачки 
2. овог упутства, уз молбу царинарници подносе ле-
карско уверење које издаје лекар — специјалист 
јавне здравствено службе о томе да код инвалида 
постоји телесно оштећење из тачке 2. Наредбе и да 
то оштећење износи најмање 60% по Листи телесних 
оштећења у смислу чл. 27. и 28. Зако-на о инвалид-
ском осигурању. 

4. Ово упутство ступа на она-гу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 09-15852/1 
5. јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

402. 

На основу члана , 52. тачка 7, чл. 72. и 73. 
Закона о штампи и другим видовима информација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60), савезни Др-
жавни секретари јат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА НЕДЕ-

ЉНЕ РЕВИЈЕ абТЕКНс 

Забрањује се уношење и растурање у Федера-
тивној Народној Републици Југославен недељне 
ревије броја 18. који је штампан у Хам-
бургу 30. априла 1961. године. 

Бр. 326 
6 јуна 1961. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за унутрашње послове 
Државни подсегаретар, 
Хура Станковић, с. р. 

403. 
На основу члана 13. став 2. Уредбе о ваздушној 

пловидби („Службени лист ФНРЈ", бр. 47/49) и чла-
на 11. одељак I под а) тачка 5. Уредбе о преноше-
њу послова у надлежност савезних и републичких 
органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 
18/59 и 9/61), у сагласности са савезним Државним 
секретари ј атом за послове финансија, Секретару ат 
Савезног извршног већа за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВАЗДУХО-

ИЛОВНИХ ПРИСТАНИШТА 
1. Домаћи и страни ваздухоплови плаћају за ко-

ришћење ваздухопловних пристаништа отворених 
за јавни саобраћај накнаде према одредбама ове 
наредбе. 
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Накнаде за коришћење ваздухсхпловних приста-
ништа плаћају се: за слетање, полетање, боравак 
ваздухоплова и за остале услуге наведене у овој 
наредби. 

2. Висина накнаде за слетање износи: 
1) за авионе 

а) У унутрашњем саобраћају: 
— за авионе тежине до 26 тона, за сваку то-

ну по 200 динара; 
— за авионе тежине преко 25 тона, за сваку 

тону по 400 динара; 
б) у међународном саобраћају: 

— за авионе тежине до 25 тона, за сваку тону 
по 825 динара; 

— за авионе тежине преко 25 тона, за сваку 
тону по 1.500 динара; 

2) за хеликоптере — 50% од накнаде прописане 
у овој тачки под 1. 

За ноћно слетање или полетање и за поједи-
начне летове ван редовног ваздушног саобраћаја 
висина накнаде прописана у ставу 1. под 1 и 2 ове 
тачке увећава се за 25%. 

3. Од плаћања накнаде из тачке 2. ове наредбе 
ослобођавају се: 

1) домаћи службени ваздухоллови, ваздухопло-
ви Ваздухопловног савеза Југослвије и Црвеног 
жрста; 

2) вазду хоп лови који врше пробне летове у ци-
љу техничког провераван^ ваздухоллова или мо-
тора, инструмената или уређаја; 

3) вазду хоп лови којима се врши обука, увежба-
вање или провераван^ летачког особља; 

4) страни државни ваздухоплови, страни ци-
вилни ваздухоллови коришћени за државне слу-
жбене потребе и ваздухоплови међународни ме-
ђувладиних организација. 

Секретари јат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе може посебним решењем ослободити 
од плаћања накнада из тачке 2. ове наредбе и друге 
ваздухоплове. 

4. Висина накнаде за боравак ваздухоплова из-
носи: 

1) за авионе 
а) у унутрашњем саобраћају: 
— за авионе тежине до 25 тона^ за сваку то-

ву и 24 часа по 200 динара; 
— за авионе тежине преко 25 тона, за сваку 

тону и 24 часа по 160 динара; 
б) у међународи ом саобраћају: 
— за авионе тежине до 25 тона, за оваку то-

ну и 24 часа по 350 динара; 
— за авионе тежине преко 25 тона, за сваку 

тону и 24 часа по ЗОО динара; 
2) за хеликоптере — 50% од накнаде прописане 

у овој тачки под 1. 
Време боравка се рачуна од тренутка кад ваз-

духоплов додирне полетно-слетну стазу при слета-
њу до тренутка кад се одвоји од стазе при полета-
њу. Сваки започети час преко 24 часа рачуна се 
као пуних 24 часа. 

Накнада за боравак не плаћа се ако ваздухо-
плов борави мање од 4 часа на ваздухопловнскм при-
етаништу. 

5. Накнаду за боравак не плаћају ваздухоплови 
кад бораве на свом матичном ваздухопловном при-
станишту, као и ваздухоплови из тачке 3. под 1 и 
4 ове наредбе. 

6. Као тежина ваздухоплова при обрачунавању 
висине накнада по овом решењу узима се највећа 
дозвољена тежина при полетању, означена у уве-
рењу о пловидбености 
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Сваки део тоне рачуна се као цела тона. 
7. Накнада за коришћење услуга службе веза 

ваздухопловног пристаништа у комерцијалне и дру-
ге сврхе, наплаћује се према важећој поштанско-
телеграфско-телефонскоЈ тарифи. 

Накнаде за остале услуге које врше ваздухо-
пловна пристаништа наплаћују се према калкула-
цији цене за односну врсту услуге. 

8. Накнаде за коришћење ваздухопловних при-
станишта се уплаћују у корист савезног буџета. 

Накнаде обрачунава и наплаћује управа вазду-
хопловног пристаништа. 

Начин наплате накнада прописаће својим упут-
ством Управа цивилног ваздухопловства. 

9. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Решење о висини накнада за услуге на 
јавним ваздухопловним пристаништима у Федера-
тивној Народној Републици Југославен („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 56/52). 

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

Бр. 012-484 
24. маја 1961. године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Марин Цетинић, с. р. 

404. 

На основу члана 13. став 2. Уредбе о ваздушној 
пловидби („Службени лист ФНРЈ", бр. 47/49), у вези 
са чланом 11. одеља-к I под а) тачка 5. "Уредбе о 
преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са савезним 
Државним секретаруатом за послове финансија, 
Секретари јат Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О НАКНАДИ ЗА УСЛУГЕ ВАЗДУХОПЛОВИМА 
ПРИЛИКОМ ПРЕЛЕТАЊА ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. Кад домаћи и страни вавду хоп лови врше пре-

летања преко територије Југославије без слетања, 
плаћају накнаду за коришћење уређаја намењених 
ваздушној пловидби и услуга органа за руковођење 
ваздушном пловидбом Управе цивилног ваздухо-
пловства (у даљем тексту: накнада за услуге) одре-
ђену овом наредбом. 

2. Накнада за услуге при лету у једном правцу 
на појединим ваздушним путевима износи, и то: 

Динара 
1) на ваздушним путевима који воде од 

државне границе са Аустријом или од гра- 7 
нице југословенских територијалних вода 
на Јадранском мору до дожавне границе са 
Албанијом, Бугарском, Грчком, Мађарском 
или Румунијом, и обратно — — — — — 29 250 

2) на ваздушним путевима који повезу-
ју: Албанију, Бугарску. Грчку, Мађарску 
и Румунију — — — — — — — — 21.750 

3) на ваздушним путевима који воде од 
државне границе са Аустријом до вазду-
шног коридора над Умагом, и обратно — 14 250 

3. Накнаду за услуге из тачке 2. ове наредбе не 
плаћају ваздухоплови који су према тачки 3 На-
редбе о накнадама за коришћење ваздухопловних 
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пристаништа („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/61) 
ослобођени од плаћања, накнада за слетање вазду-
хоплова. 

4. Накнада за услуге из танке 2. ове наредбе 
полаже се код Народне банке као приход савезног 
буџета. 

5 Упутство за спровођење ове наредбе донеће, 
по потреби, Управа цивилног ваздухопловства. 

6 Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о виси-ни накнада за услуге ва-
здухопловима приликом прелета преко територије 
Југославије („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/59). 

7 Ова наредба ступа на снагу по истеку триде-
сет дана од дана објављивања у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 811 
25. маја 1961. године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Марин Цетинић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да су се у Пречишћеном тексту Уредбе 
о земљорадничким задругама објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 18/61, поткрале ниже на-
ведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА УРЕДБЕ О ЗЕМЉО-

РАДНИЧКИМ ЗАДРУГАМА 

Заглавље Пречишћеног текста Уредбе о зем-
љорадничким задругама: „На основу одељка II 
Одлуке о потврди уредаба Савезног извршног већа 
и о даљем раду на припреми закона о привредном 
систему („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно 
извршно веће доноси" треба да гласи: „На основу 
члана 20. тачка 1. Закона о спровођењу Уставног 
закона, Савезно извршно веће доноси". 

У члану 7. став 2. после речи: „редовном" треба 
додати изостављену реч: „радном". 

У члану 97. став 3. после речи: „Општински" 
треба брисати речи: „односно срески", а после речи: 
„(оба већа равнооравно)" треба брисати речи: „од-
носно републичко извршно веће". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
законодавство и организацију, Београд, 2. јуна 1961. 

- године. 

По извршеном оравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Правилника о регистра-
цији моторних и прикључних возила, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ" бр. 22/61, поткрала ниже 
наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ 

и ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 

У Листи ознака назива места регистрације под 
редним бројем 16 уместо: „Ђаковица О" треба да 
стоји: „Ђаковица ПЈ". 

Из савезног Државног секретаријата за унутра-
шње послове, Београд, 13. јуна 1961. године. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије41 

у броју 16. од 15. априла 1961. године објављује: 
Одлуку о плаћању хонорарне наставе на ф а -

култетима основаним школске 1969/60 и 1960/61 го-
дине: 

Решење о измени и допуни Решења о одређи-
вању установа које врше анализе и испитивања по 
одредбама Закона о вину; 

Решење о постављењу сталних судских вешта-
ка за 1961. годину на подручју Аутономне Покраји-
не Војводине. 

У броју 17. од 22. априла 1961. године објављује: 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о пла-

ћању хонорарне наставе на факултетима Универ-
зитета; 

Одлуку о посебном додатку за наставно особ-
ље одређене епецијалности виших школа; 

Одлуку о ограничењу уписа студената на поје-
дине факултете Универзитета у Београду и Уни-
верзитета у Новом Саду у школској 1961/62 години; 

Решење о одобравању допунских средстава по-
литичкотериторијалним јединицама за изградњу 
судских зграда у 1961. години. 

У броју 18. од 29. априла 1961. године објављује: 
Уредбу о оснивању Археолошка института; 
Уредбу о оснивању Византолошког института; 
Уредбу о оснивању Историјског института; 
Уредбу о оснивању Музикелошког института; 
Уредбу о оснивању Института за српскохрватски 

језик; 
Уредбу о оснивању Географског института „Јо-

ван Цвијић"; 
Уредбу о оснивању Института за медицинска 

петр аживања; 
Правилник о спровођењу наставних планова и 

програма школа у погледу наставе страних језика; 
Објаву о разрешењу дужности једног члана Са-

вета за народно здравље Народне Републике Срби-
је и о именовању новог члана. 

У броју 19. од 6. маја 1961. године објављује: 
Одлуку о избору једног члана Извршног већа 

Народне скупштине Народне Републике Србије; 
Одлуку о разрешењу судија; 
Одлуку о одређивању допунских избора за 

упражњено место народног посланика Републичког 
већа Народне скупштине Народне Републике Срби-
је у изборном срезу Кикинд,а; 

Одлуку о избору судија; 
Уредбу о оснивању Института за економска 

истраживања; 
Уредбу о оснивању Института за економику 

индустрије; 
Уредбу о оснивању Института за психологију; 
Уредбу о оснивању Института за кукуруз; 
Уредбу о оснивању Завода за стрна жита; 
Уредбу о оснивању Завода за крмно биље; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о осни-

вању Института за воћарство; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о про-

дужењу рада И,нститута за повртарство у Смеде-
ревској Паланци као научне установе; 
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Уредбу о изменама и допунама Уредбе о про-
дужењу рада Института за заштиту биља у Бео-
граду; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о осни-
вању Института за проучавање земљишта; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о осни-
вању Института за сточарство; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о осни-
вању Института за шумарство; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о про-
дужењу рада Биолошког института као на,учне 
установе; 

Уредбу о оснивању Завода за виноград ар ств о и 
В И Н Р ^ С Т В О ; 

Уредбу о издвајању огледних станица из Инсти-
тута за виноградарство и винарство у Сремским 
Карловцима и преношењу права оснивача према 
Институту на Аутономну Покрајину Војводину, а 
према Огледно! станици за виноградарство и винар-
ство у Пећи на Аутономну Косовско-Метохијску 
Област; 

Уредбу о преношењу права оснивача према Ин-
ституту за говедарско и свињарство у Новом Саду 
ва Аутономну Покрајину Војводину; 

Уредбу о преношењу права оснивача према Ин-
ституту за ратарство у Новом Саду на Аутономну 
Покрајину Војводину; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о проду-
жењу рада Астро-номске опсерваторије у Београду 
као научне установе; 

Уредбу о оснивању Института за физику; 
Уредбу о оснивању Института за хемијска, те-

хнолошка и металуршка истраживања; 
Решење о расписивању допунских избора за из-

бор народног посланика Републичког већа Народ-
не скупштине Народне Републике Србије у избор-
ном срезу Кикинда. 

У броју 20. од 13. маја 1961. године објављује: 
Закон о оснивању Привредне банке Народне 

РепVблике Србије; 
Закон о заједничком фондовима и допунским 

средствима службе за запошљавање радника; 
Закон о расподели доприноса за друштвене фон-

дове за школство: 
Закон о изменама и допунама Закона о буџету 

Народне Републике Србије за 1961. годину; 
Закон о сахрањиван^ и гробљима; 
Одлуку о утврђивању укупног""Броја чланова 

Управног одбора Републичког друштвеног фонда 
за школство и одређивању установа и организаци-
ја које делегирају своје представнике у Управни 
одбор; 

Одлуку о именовању чланова Управног одбора 
Републичког друштвеног фонда за школство; 

Одлуку о потврди одлука о изменама и допу-
нама статута срезова; 

Одлуку о одобрењу Статута Пољ опр нередно-
шумарске коморе Народне Републике Србије; 

Тарифу о изменама Тарифе за превоз путника 
и пртљага у међумесном аутобуском саобраћају на 
територији Народне Републике Србије. 

Исправку Указа Президијума Народне скуп-
штине Народне Републике Србије о национализа-
ција млинова. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броЈу 14 од 12. априла 1961. 
године објављују: 

Решење о одређивању установа које су овла-
шћене за лекарске прегледе и давање дозвола за 
рад на местима изложеним јонизираЈућим зраче-
њима; 

Решење о измени Решења и именовању среских 
изборних комисија за спровођење избора одборни-
ка народних одбора. 

У броју 15. од 19. априла 1961. године нема слу-
жбеног дела. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 7. од 16. марта 1961. године објављује: 

Одлуку о расписивању избора у радничке са-
вете железничких транспортних предузећа и њи-
хових секција на подручју Заједнице железничких 
п-редузећа у Љубљани; 

Одлуку о расписивању избора у радничке са-
вете птт предузећа и њихових основних јединица 
на подручју Заједнице птт предузећа у Љубља-ни; 

Одлуку о одређивању рока за расписивање ре-
довних избора задружних савета пољопривредних 
задруга; 

Решење о оснивању Завода за узгајање дивља-
чи „Триглав" на Бледу; 

Решење о именовању председника и чланова 
Одбора за зајмове при Југословен кој пољопривред-
ној банди, подружници у Љубљани; 

Решење о именовању чланова Управног одбора 
Завода за узгајање дивљачи „Триглав" на Бледу; 

Решење о именов-ању директора Завода за узга-
јање дивљачи „Триглав" на Бледу; 

Наредбу о измени Наредбе о одређивању нак-
нада за припуст изабраних приплоних пастува; 

Наредбу о одређивала Пољопривред,ног техно-
лошког и пројектантског заводачу Цељу за испити-
вање семенске робе; 

Наредбу о почетку рада Среског суда у Јасени-
цама. 

У броју 8. од 23. марта 1961. године објављује: 
Одлуку о расписивању избора у Управни одбор 

Заједнице железничких предузећа у Љубљани; 
Одлуку о расписивању избора у Управни одбор 

Заједнице птт предузећа у Љубљани; 
Одлуку о измени Одлуке о оквирима за одре-

ђивање положајних плата секретара народних од-
бора; 

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора и секретара Фонда Бориса Ки-
дрича; 

Решење о разрешењу и именовању члана Му-
зејског савета Природ ос ловног музеја у Љубљани; 

Одлуку о одређивању ближих услова за одо-
бравање инвестиционих зајмова за основна средства 
у 1961. години из Републичког инвестиционог 
фонда. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 14. од 14. априла 1961. године 
објављује: 

Решење о разрешењу и именовању секретара 
Комисије за верска питања НРБиХ; 

Решење о разрешењу и именовању помоћника 
секретара за пољопривреду Извршног већа НРБиХ; 

Правилник о условима за постављање комунал-
ног инспектора; 

Наредбу о висини накнаде за место за гроб од-
носно гробницу; 
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Наредбу о одређивању установа при којима ће С А Д Р Ж А Ј : 
се образовати првостепене струч,не комисије за ка- ^ 
тегоризацију деце ометене у физичком и психич- ш У к а з 0 проглашен,у Закона о установље-
ком развитку, . њу обавезних резерви фондова — — — Ш 

Решење о одређивању предмета КОЈИ се сматра- Ј ^ ^ м ^ 
ју стручнотеоријским у вишим стручним школама; ° установљен^ обавезних резерви 

Допуна програма за испите квалификованих и фондова 513 
вискоквалификованих радника дрвопрерађивачке 337. Указ о проглашењу Закона о изменама вс 
(дрвообрађивачке) струке; допунама Закона о Савезном буџету за 

Измену у пречишћеном списку сталних судских 1951. годину — — — — — — — — 014 
т у м а ч а ' Закон о изменама и допуна Закона о Са-

У броју 15. од 21. априла 1961. године нема слу- везном буџету за 1961. годину — — — ЗМ 
гајеног дела. „ 

388. Указ о проглашењу Закона о изменама 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Закона о буџетима и финансирању само-

МАКЕДОНИЈЕ сталних установа 514 
^ т ^ , , Закон о изменама Закона о буџетима и 
С л у ж б у весник Народне Републике Македо- финансира.њу самосталних установа — 515 

није" у броју 8. од 21. марта 1961. године објављује: 
Одлуку о одређивању средстава Републичког 3 8 9 - У к а з 0 проглашењу Закона о изменама и 

друштвеног фонда за школство за финансирање допунама Закона ^ а д м и н - ^ ^ т и ^ и ^ т а к -
основне делатности школа основаних од републич- сама 
ких VСтанова; Закон о изменама и допунама Закона о 

Одлуку о саставу Управног одбора Републичког административном таксама — — — — 615 
друштвеног фонда за школство; 390 Одлука о овлашћењу Савезног извршног 

Одлуку о финансијским плановима Републич- већа за доношење прописа о коришћењу 
ког фонда за унапређивање шумарства. Републич- друштвених средстава за путничке ауто-
ког фонда за путеве и Републичког фонда за мобиле — — — — — — — — — ^15 
истраживачке радове у 1961. години; ^ 0 д д у к а о д о д е љ и в а њ у средстава из при^ 

Одлуку о расписивању првих избора рад нин- вредних резерви федерације — — — 515 
них савета птт предузећа и њихових основних је- ч 
ди нина и погона- 3 6 2 Одлука о изменама и допунама Савезног 

Одлуку о ра отписивању првих избора радничких друштвеног плана за 1961. годину 515 
савета железничких транспортних предузећа и њи- ЗФЗ Одлука о измени Одлуке о одређивању 
хових јединица; привредних организација које су обаве-

О^луку о одређивању броја чланова за прве из- зне плаћати допринос за ексилоататдау 
боре Управног одбора Заједнице птт предузећа; рудног блага и о одређивању стопа тог 

Одлуку о одређивању броја чланова за прве доприноса — — — — — — — 515 
изборе управног одбора Заједнице железничких 394 Одлука о даваху регреса при куповини 
предузећа- опреме и резервних делова за потребе по-

Правилник о условима за оснивање и постоја- љопривреде и шумарства — — — — 620 
ње основа за укидање позоришта и осталих сцен- 395 Одлука о давању кредита пољопривред-

—тГТЈХ установа: Ш1М организацијама за покривање губи-
Правилник о одређивању позоришта која се сма- така исказаних у завршним рачунима за 

траг/ позориштима с малим колективом; 1960. годину — — — — — — — — 624 
Правилник о одређивању установа основаних 396. Н а г и б а о одређивању банака које су о-

од привредних и друштвених организација на које влашћене да продају девизе — — — 624 
ће се примењивати Закон о управљању културно- ОЛГ7 „ - ^ 
просветним, уметничким и научним установама; 3 9 7 ° одређивању производа за које 

Правилник о организацији и раду Секретари- с е н е м о г у повиновати пене 625 
јата за саобраћај Извршног већа; 39(8 Н т е л б а о продајним ценама за поједине 

Допуне и измене Прилога уз Правилник о орга- нове еп сте цигарета — — — — — — 625 
низацији и раду Државног архива Народне Репу- ЗФ9. Наоедба о продаји на мало са стоваришта 625 
блике Македоније. , т ' - — 

400. Упутство за спровођење Уредбе о При-
У броју 9. од 29. марта 1961. године објављује: временој општој царинској тарифи — — 635 
Решење о оснивању Управе националних пар- , ^ 

кова и ловишта у Скопљу; 4 0 1 - Упутство о поступку за коришћење по-
Правилник о организацији и раду Секретари- властито инвалида при увозу путничких 

јата за грађевинарство Извршног већа; аутомобила и мотоцикла — — — — егт 
Правилник о изменама и допунама Правилника 402. Решење о забрани уношења и растурања 

о организацији и ррту Секи еха ри јата за пољопри- недељне ревије „81егп!' — — — — — 828 
вреду и шумарство Извршног већа. , ( 

403. Наредба о накнадама за коришћење ва-
У броју ГО. од 31. марта 1961. године објављује: адухопловних пристаништа — — — —- ^ 

ног Д т ? Ј Т В Е Н ° Г ^ а н а П Р И В Р 6 Д " 404. Наредба о накнади за услуге ваодухопло-
1961 год^^у са те^^ом Ж " " М а К " 6 з а вима п р и л и в прелетања преко т е р и ^ 

жг ^ ' рије Јутославије — — — — — — 
Указ о проглашењу Закона о буџету Народ-

не Републике Македоније за 1961. годину, са тек- Исправка Пречишћеног текста Уредбе о зеал-
стом истог; љорадничким задругама — — — — 535 

Решење о именовању чланова Управног одбора Исправка Правилника о регистрацији мотор-
Заједнице птт предузећа у НР Македонији. них и прикључ-них возила — — — — 635 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 5. Попгг. ф а х 225. 
— Директор в одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 5. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


