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САВЕЗНИ ДРУШТВЕНИ ПЛАН ЗА 1960 
ГОДИНУ 

П Р В И Д Е О 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВЕНОГ 
ПЛАНА ЗА 1960 ГОДИНУ 

Полазећи од основних економско-политичких 
циљева и задатака Друштвеног плана привредног 
развоја Југослав^ е од 1957 до 1961 године, њихо-
вог остварења у 1957, 1958 и 1959 години, као и ре-
зултата досадашњег привредног развоја, који се 
нарочито испољавају: 

у снажном порасту индустријске производње, 
који је био "једна од битних кар а кт ер и-сти к а при-
вредног развоја у протеклом периоду; у изванред-
ном напретку пољопривредне производње, као и у 
стварању много шире матери јалне и организационе 
основе за њено даље унапређивање; у порасту ак-
тивности у осталим областима производње и у 
услужним делатностима; 

у повећању спољнотрговинске размене, а наро-
чито у брзом повећању извоза, што је у 1959 го-
дини довело до смањења дефицита трговинског би-
ланса; 

у високом нивоу привредних инвестиција у 
основне фондове у ранијим годинама; 

у оствареном порасту личне потрошње и дру-
штвеног стандарда, 

и полазећи од чињенице да се привредни си-
стем и методи организације и функционисање при-
вреде стално развија ју и усавршавају, што пружа 
све повољније услове за даљи привредни развој. 

Друштвени план за 1960 годину поставља сле-
деће основне задатке: 

1) повећати обим производње у свим привред-
ним областима, тако да се основни задаци Дру-
штвеног плана привредног развоја Југославије од 
1957 до 1961 године изврше већ у 1960 години, тј, 
годину дана раније; 

2) остварити пораст продуктивности рада у свим 
привредним областима као основицу сталног пора-
ста производње и побољшања животних услова 
становништва; у том циљу, поред улагања која 
унапређују производне снаге, појачати напоре за 
даље стручно образовање кадрова, усавршава-ш 
систем расподеле дохотка, а посебно систем награ-
ђ и в а н ^ и методе рада у привредним органи-заци-
јама; 

3) у складу с повећањем продуктивности рада 
и производња остварити пораст реалне личне по-
трошње и животног стандарда уопште, а посебно 
радника и службеника; притом посвећивати и даље 
нарочиту пажњу снабдев-ању градова и индустри-
ских центара пољопривредним производима; 

4) обезбедити повећана улагања у станбену из-
градњу, школство и друге установе за образовање 
и усавршавање, здрав-ствену заштиту и комуналне 
објекте; 

5) обезбедити даљи пораст извоза и тиме омо-
гућити повећање увоза у циљу потпунијег снабде-
вања производње и тржишта; 

6) код инвестиционих улагања у привреду те-
жиште напора и средстава усретсредити на довр-
шавање започетих објеката у свим гранама и де-
латностима, како би њихова експлоатација што не-
посредније допринела порасту производње и дохот-
ка у 1960 и наредним годинама; с тим у вези спре-
чити нежељено ширење фронта инвестиционе из-
градње, с обзиром на раеположива средства и по-
требу благовременог и ефикаснијег извођења запо-
четих инвестиција; посебну пажњу у 1960 години 
посветити инвестиран^ у индустрију, грађевинар-
ство и набавке возила за железнички транспорт; 

7) у циљу постизања што већих произеодних 
резултата, потстицати увођење савремених произ-
водних поступака, специ ја лизали ју и међусобну ко-
операцију предузећа, као и друге облике удружи-
вања на производној основи; 

8) наставити спровођење политике убрзања ра-
звоја привредно неразвијених подручја даљим ин-
вестиционим улагањима и остваривањем других 
услова за та ј развој; 

9) јачати матери јалну основицу школства и 
уопште установа за образовање и усавршавање, 
здравства и осталих делатности друштвеног стан-
дарда, користећи у^том правцу "и нове могућности 
које пружа реформа постојећег буџетског система; 
истовремено остваривати рационално и штедљиво 
коришћење средстава, нарочито у области социјал-
ног осигурања доношењем одговарајућих прописа 
који ће омогућити рационални ју употребу средстава 
на овом подручју. 
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Д Р У Г И Д Е О 

СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВИТАК ПРИВРЕДЕ У 1960 
години 

Г л а в а II 

ДРУШТВЕНИ БРУТО ПРОИЗВОД, ДРУШТВЕНИ 
ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК 

I Производња 

1. Полазећи од основних циљева и задатака за 
даљи развој привреде, од достигнутог нивоа про-
изводње у 1959 години и од постојећих материјал-
них и друштвених услова, предвиђа се да ће се у 
1960 години остварити следећи пора-ст друштвеног 
бруто производа, друштвеног производа и нацио-
на ЈГНОГ дохотка: 

— у милијардама динара 
— у текућим ценама 

1958 19591) 1960 1959 1960 

1958 1959 

Друштвени 
бруто 
производ 4.700,1 5.488,8 6.163,4 116,8 112,3 

Друштвени 
производ 2.019,4 2.419,2 2.623,0 119,8 108,4 

Национални 
доходак 1.853,5 2.231,3 2.412,8 120,4 108,1 

Кретање друштвеног бруто производа, друштве-
ног производа и национал ног дохотка показује сле-
дећи преглед: 

— у ценама 1956 године 
— у индексним бројевима 

Пето-
годишши 

план 
1959 1960 1960 1961 

1958 1959 1956 1956 

Друштвени 
бруто производ 115,5 112,0 171,9 170,7 

Друштвени 
производ 118,2 108,3 157,4 164,1 

Национални 
доходак 118,7 108,0 158,4 154,1 

У периоду од 1957 до 1960 године остварен је 
просечан годишњи пораст друштвеног бруто про-
извода од 14,0%, друштвеног производа од 11,6% и 
национално.? дохотка од 11,7%. 

Национални доходак на једног становника, уз 
просечан годишњи пораст становништва од 1,2%, 
порастао би у 1960 години за 6,7%, у односу на 1959 
годину. 

2. Пораст индустријске производње по основним 
категоријама намене који се предвиђа у 1960 го-
дини, упоређен са одговарајућим порастом произ-
водње у 1958, 1959 и 1961 години, показује следећи 
преглед: 

1) У овој и наредним табелама 1959 година иретставља 
процену извршену од стране ^Савезног завода за привредно 
планирање. 

— у ценама 1956 године 
— у индексним-бројевима 

Пето-
годишњи 

план 
1959 1960 1960 1961 

1958 1959 1956 1956 

Индустрија 
— укупно 114,9 116,7 187,6 195,2 
Средства 
производње 115,8 118,3 187,4 196,4 
— средства 

рада 116,0 121,9 202,2 212,3 
— предмети 

рада 115,7 117,6 184,9 193,8 
Средства 
потрошње 112,6 112,9 188,4 192,0 

3. По појединим привредним областима предви-
ђа се следећи пораст бруто производње: 

— у милијардама динара 
— у текућим ценама 

1958 1959 1960 1959 1960 

1958 1959 

Привреда 
— укупно 4.700,1 5.488,8 6.163,4 116,8 112,3 
Индустрија 2.458,0 2.821,0, 3.293,0 114,8 116,7 
Пољопривреда 928,6 1.147,0 1.163,0 123,5 101,4 
Шумарство 64,0 71,7 75,3 112,0 105,0 
Грађевинарство 317,6 393,8 448,5 124,0 113,9 
Саобраћај 284,6 319,4 360,9 112,2 113,0 
Трговина и уто-

ститељство 346,3 387,9 423,7 112,3 109,2 
Занатство 302,0 348,0 399,0 115,2 114,7 

Кретање друштвеног производа' по привредним 
областима приказује следећи преглед: 

— у ценама 1956 године 
— у индексним бројевима 

Пето-
^ годишњи 

план 
1959 1960 1960 1961 
1958 1959 1956 1956 

Привреда 
— укупно 118,2 108,3 157,4 154,1 
Индустрија 114,1 114,8 161,0 166,1 
Пољопривреда 134,1 96,5 150,7 141,7 
Шумарство 117,6 104,9 118,1 103,5 
Грађевинарство 116,4 112,3 173,1 164,9 
Саобраћај 111,6 111,2 150,7 156,3 
Трговина и 

угоститељство 108,5 109,4 172,8 146,4 
Занатство 110,3 110,1 146,7 140,4 

Пораст националног дохотка по привредним 
областима, уз његово предвиђено повећање у 1960 
години, види се из следећег прегледа: 

— у ценама 1956 године 
— у индексним бројевима 

Пето-
годишњи 

^ план 
1959 1960 1960 1961 

1958 1959 1956 1956 

Привреда 
— укупно 
Индустрија 
Пољопривред а 
Шумарство 
грађевинарство 
Саобраћај 
Трговина и 

угоститељство 
Занатство 

118.7 
113.8 
135.9 
118,5 
116.3 
111,9 

108.4 
110,4 

108,0 
114,5 
96,3 

105.2 
112.3 
111,7 

109,5 
110,0 

158,4 
159,3 
156,0 
120,0 
176.3 
150.4 

172,8 
147.5 

154,1 
165,7 
141.7 
100,0 
164,3 
162,3 

145.8 
141,6 
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Пораст друштвеног бруто производа, друштве-
ног производа и националног дохотка, к а к а в се 
предвиђа за 1960 годину, обезбеђује матери јалну 
структуру производње потребну за остваривање за -
датака и циљева Друштвеног плана за 1960 годину. 

I I Расподела 
1. Предвиђа се да ће у 1960 години, узимајући 

у обзир пораст домаће производње и оцењени из -
воз и увоз роба и услуга, укупна расттоложива 
средства (из друштвеног и приватног сектора за -
једно) износити 2.716,2 милијарди динара, према 
2.508,2 милијарди у 1959 години, што претставља 
њихов пораст од 8,3%. 

2. Расположива средства само у оквиру дру-
штвеног сектора привреде треба да се повећају од 
1.960,6 милијарди динара у 1959 години на 2.203,8 
милијарди у 1960 години, или за 12,4%. 

Друштвени план за 1960 годину предвиђа сле-
дећу расподелу ових средстава на поједина катего-
рије потрошње: 

— у милијардама динара 
— у текућим ценама 

1958 1959 1960 ^959 ^960 
1958 1959 

Укупно 
р а с п о л о ж и в 
средства 

I. Привредне 
инвестиције 
— - у основне 

фондове 
— у обртне 

фондове 
II. Инвестиције 

друштвеног 
стандарда 

III. Остале 
непривредне 
инвестиције 

IV. Регреси и 
дотације 

V. Општа 
потрошња 
— друштвени 

стандард 
— државни 

органи и 
народна 
одбрана 

- VI. Лична 
потрошња 
Укупна 
потрошња 1.667,7 1.976,2 2.141,8 118,5 108,4 
К а л к у л ативн а 
резерва 
и грешне 14,8 —15,6 20,0 — — 
Нер а упоређен а 
средства — — 42,0 — — 

Оггрсхвођењем у живот овог плана и текућим 
мерама економске полити-ке треба у основи да се 
осигурају пропорције предвиђене овом расподелом. 

1) Садржан је и износ средстава исплаћен из при-
вредних резерви федерације који није обухваћен у истој 
позицији Савезног буџета, 

Г л а в а III 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

1. Руководећи се у инвестиционој политици 
принципима ^остављеним у Друштвеном плану 
привредног развоја Југославије од 1957 до 1961 го-
дине, у 1960 години треба посветити нарочиту па-
ж њ у : довршавању започетих објеката, пре свега у 
индустрији, ко ји су в а ж н и за остваривање произ-
вод них задатака петогодишњег плана; убрзаном из-
г р а ђ и в а н ^ оних објеката за ко је су систем ате ки 
извршени сви припремни радови, а њихова изград-
ња је од нарочитог з н а ч а ј а за развој производње 
после 1960 године; затим изграђивању и прошири-
вању енергетских и саобраћајних капацитета у 
складу са општедруштвеним билансима, и на јзад , 
модернизовању грађевинарства и грађевинске ин-
дустрије. Поред тога, треба осигурати у свим при-
вредним областима пораст инвестиција к о ј и обезбе-
ђ у ј е њихов даЈБи успешан развитак . У 1960 години 
в а љ а такође повећати улагања у циљу бржег при-
вредног развоја Н Р Македоније, Н Р Црне Горе и 
Аутономне Косооско-метохиске Области, нарочито 
код оних објеката ко ји треба да се заврше у 1960 
и 1961 години. 

Расположива средства Општег инвестиционог 
фонда планом се усмерава ју у наведеним правцима. 
Путем учешћа у изградњи објеката к о ј и се ф и н а н -
сирају из Општег инвестиционог фонда, као и са -
мост ал ним финансирањем инвестиционе изградње 
из осталих друштвених инвестиционих фондова 
(народних република, срезова и општина), треба 
да се обезбеде напред наведени основни зада-ци ин-
вестиционе изградње у 1960 години. 

2. Укупна инвестициона улагања у 1960 години 
(привредне и непривредне инвестиције у основне и 
обртне фондове друштвеног и приватног сектора) 
предвиђају се на оно 963 милијарде динара. Од 
тота инвестиције друштвеног сектора (друштвене 
инвестиције) износе око 878 милијарди динара. 

3. Од укупних средстава за друштвене инвести-
ције, уложиће се у фондове обртних средстава 
(обртни фондов-и) око 175 милијарди динара, а у 
фондове основних средстава (основни фондови) око 
538 милијарди динара. 

4. Бруто улагања у основне фондове привреде 
обухвата ју амортизацију у износу од 118 милијарди 
динара, колико је оцењено да ће се од раеположи-
вих амортизационих средстава утрошити за инве-
стирање у основна средства, има јући у виду нове 
могућности за слободније коришћење средстава 
ам ор тиз аци оних фондова. 

Са овако планираним ипвестицијама у 1960 го-
дини, бруто улагања у основне фондове привреде 
за прве четири године треба да чине, у ценама 1956 
године, око 81% од њиховог обима предвиђеног за 
период од 1957 до 1961 године. 

5. Предвиђа се да ће се у 1960 години утрошити 
за инвестиције у друштвени стандард око 151 ми-
лијарда динара, чиме се ове инвестиције, узимајући 
у обзир и претходне године, повећава ју в и ш е него 
сразмерно према привредним инвестицијама. При-
том се издаци за остале непривредне инвестиције 
(изградња управних зграда и других сличних обје-
ката) треба знатно да омање у 1960 години, с обзи-
ром на њихов велики пораст у ранијим годинама. 

Инвестиције у друштвени стандард, закључно 
са планираним и н в е д и ц и ј а м а у 1960 години, треба 
да достигну око 83% од укупног обима предвиђеног 
за период од 1967 до 1961 године (рачунато у ценама 
1956 године), а укупне ^ п р и в р е д н е инвестиције 
око 91°/о. 

1.6б2,5 1.960,6 2.203,8 116,5 112,4 

573,6 650,0 713,0 113,3 109,7 

403,6 475,0 538,0 117,7 113,3 

170,0 175,0 175,0 102,9 100,0 

117,6 140,0 151,0 119,0 107,9 

22.8 25,0 14,0 109,6 56,0 

36,70 56,6 68,2 154,2 120,5 

254.0 270,1 295,6 -106,3 109,4 

57,1 62,2 70,6 108,9 113,5 

196,9 207,9 225,0 105,6 108,2 

663,0 834,5 900,0 125,9 107,8 
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6. Предвиђа се следећа структура и динамика 
друштвених инвестиција у основне фондове: 

Д ЈО 

3 
Сб 

З е се Св г? Д Ј5 св 
II 

Индекси 

1960 

1958 

1960 

1959 

1958 

Структура 

1959 1960 

Укупно 703,0 129,2 109,9 100,0 100,0 100,0 
Привредне 
инвестиције 538,0 133,3 113,4 74,0 74,2 76.5 
Инвестиције 
у друштвени 
стандард 151,0 128,5 107,9 21,8 21,9 2 \ 5 
Остале 
непривредне 
инвестиције 14,0 61,4 56,0 4.2 3,9 2,0 

Од укупних друштвених привредних инвести-
ција, акумулација (нето привредне инвестиције у 
основне и обртне фондове) износи у 1960 години 531 
милијарду динара или 22°/о од национално!1 до-
хотка. 

7. Сагласно основним принципима инвестици-
оне политике утврђеним за период од 1967 до 1961 
године, расположива средства за инвестиције тре-
ба у појединим привредним областима претежно да 
се користе у следеће сврхе: 

1) у области индустрије и рударства предвиђена 
бруто инвестиционе улагања од 238 милијарди ди-
нара треба првенствено да се користе за довршава-
ње започете инвестиционе изградње и даљу из-
градњу само оних нових, односно за реконструк-
цију и модернизам ју постојећих објеката и к а -
пацитета чија је производња од битног значаја са 
гледишта привредног развоја у наредним годинама. 
Са овим инвестицијама треба пр венети ено да се 
обезбеди даља изградња објеката енергетике, пре-
хранбене индустрије, индустрије грађевинског ма-
теријала, хемиске индустрије, индустрије целулозе 
и папира, дрвне индустрије и обојене мета лур ги је, 
као и да се осигура убрзање инвестиционе изград-
ње у привредно неразвијеним и заосталим подру-
чјима; 

2) у области пољоприв-реде предвиђена инве-
стициона улагања у износу од 100 милијарди ди-
нара послужиће за настављање процеса убрзаног 
развитка ратарства, а нарочито сточарства. Због 
тога се предвиђају, поред других улагања, веће ин-
вестиције за опрему, затим знатно већа средства за 
набавку стоке, изграђиван^ објеката за потребе 
сточарства, као и за друге инвестиције у сточарству. 
Изграђиван^ хпд ро мелнорапионих и водопривред-
них објеката предвиђа се на приближно и-стом ни-
воу као и у 1959 години. Поред тога, предвиђена шЈ-
вестициона средства треба да служе за и з р а ђ и в а -
ње објеката за прераду и ^^складиштење пољопри-
вредних производа, за подизање засада и друге 
намене; 

3) у области шумарства износ од 10 милијарди 
динара употребиће се претежно за изградњу шум-
ских путева и набавку опреме, а једним делом и 
за почетна улагања у циљу подизања интензивних 
култура великог и брзог прираста; 

4) у области грађевинарства — предвиђена сред-
ства од 19 милијарди динара треба да се користе за 
набавку механизације и друге опреме, ради бржег 
унапређивања и мод ери изое ања грађевинске де-
латности; 

5) за област саобраћаја предвиђају се средства у 
износу од 125 милијарди динара за модернизовање 
и прошириван^ возног и пловног парка у свим 
гранама саобраћаја, а посебно у железничко^ транс-
порту, што треба да буде једна од битних каракте-

ристике саобраћајних инвестиција у 1960 години; 
затим, за прошириш ање железничке мреже и пове-
ћавање пропусне моћи постојећих пруга, за настав-
љање започетих радова на и з р а ђ и в а њ у и проши-
ривању поморских лука, речних пристаништа и 
аеродрома, као и за даље и з р а ђ и в а њ е мреже путе-
ва и проширивање капацитета градског и међуме-
сног поштанско-телеграфско-телефонског саобра-
ћа ја ; 

6) у области трговине, угоститељства и тури-
зма планирана средства у износу од 33 милијарди 
динара употребиће се углавном за исте намене као 
и у претходној години, с тим што се обезбеђују већа 
средства за убрзано и з р а ђ и в а њ е стоваришта и си-
лоса, као и већа средства за уна,пређивање туризма 
и угоститељства, односно за прошириван^ и мод ер-
готзовање туристичгсих и угоститељских капацитета 
и побољшавање осталих услова у туризму и угости-
тељству; 

7) за инвестиције у занатству предвиђена сред-
ства у износу од око 8 милијарди динара (која су 
знатно већа него у претходној години) треба да се 
користе за обнављање и повећавање занатских ка-
пацитета, како би се занатство брже оспособило да 
пружа што квалитетни је услуге привреди и ста-
новништву. 

Ради правилног извођења инвестиционе изград-
ње потребно је да се у 1960 години у још већој 
мери него претходних година оистематски спроводе 
одговарајуће организационо-техничке и друге мере 
са циљем да се осигура економична употреба сред-
става и постигну што већи ефекти инвестиционом 
изградњом. Инвестициона улагања треба да се за-
снивају на добро припремљеним програмима и про-
јектима, како би се изградња убрзала и поједини 
објекти ставили у погон у предвиђеном року. 

Осим предвиђених средстава, инвестиције у по-
јединим привредним областима, а нарочито у обла-
сти индустрије и саобраћаја, могу бити и веће уко-
лико се у току 1060. године остваре нови извори ино-
страних средстава и у већем износу него што је то 
овим планом предвиђено. Савезно извршно веће ће 
накнадно прописати услове и начин давања динар-
ске противи ред н ос ти за ова додатна ино-страна "сред-
ства, 

8. У 1960 години предвиђа се следећа структу-
ра инвестиција по привредним областима: 

1958 
— у милијардама динара 
Процена 1959 1960 

ИчнПР Струк- Струк- Струк-1 1 3 1 1 0 0 тура % Износ т у р а о/. Износ т у р а о/в 

Индустрија и 
рударство 171,1 42,5 205,0 43,2 238,0 44,3 

Пољопривреда 73,2 18,1 90,0 18,9 100,0 18,6 
Шумарство 5,4 1,3 7,5 1,6 10,0 1,8 
Грађевинарство 14,9 3,7 15,0 3 2 19,0 3,5 
Саобраћај 107,1 26,5 118,0 24,8 125,0 23,2 
Трговина и 

угоститељ ство 26,3 6.5 33,0 6,9 38,0 7Д 
Занатство 5,6 1,4 6,5 1,4 8,0 1,5 

Укупно: 403,6 100,0 475,0 100,0 538,0 100,0 

За инвестиције у основне фондове у 1060 годи-
ни предвиђају се у Општем инвестиционом фонду 
средства у износу од 278 милијарди динара. Ова 
средства, заједно са средствима других инвестици-
оних фондова, треба да обезбеде предвиђену струк-
туру инвестиција. Притом треба настојати да се 
приликом расписивања нових инвестиционмх зај-
мова у 1960 години води рачуна о већ преузетим и 
новим обавезама за наредне године, да би обим 
ових обавеза био у складу са стварним ногућно-
стима инвестиран^. 
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9. У оквиру инвестиција по појединим привред-
ним обл-астима, а у смислу одредаба Друштвеног 
плана привредног развоја Југославије од 1957 до 
1961 године, предвиђају се и у 1960 години савезна 
средства за наставак гар-ант ов апих инвестиција, и 
то: на територији НР Македоније у износу од 24 5 
милијарде динара, на територији Н Р Црне Горе у 
износу од 22,8 милијарде динара и на подручју 
Косова и Метохије у износу од 16,1 милијарди ди-
нара. 

За бржи' развитак осталих ^ р а з в и ј е н и х под-
ручја резервише се овим планом за 1960 годину из-
нос од 4 милиј-арде динара из средстава Општег ин-
вестиционог фонда, као учешће федерације у помо-
ћи тим подручјима. Из ових средстава додељиваће 
се зајмови за изградњу индустриских објеката, а 
изузетно и за друге намене и објекте, кад у тим 
подручјима треба стварати опште услове за њихов 
и н д у с т р и ј и развитак. До завршетка ових објека-
та укупне обавезе федерације не могу прећи износ 
од 12 милиј-арди динара. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да изврши 
расподелу предвиђених средстава на народне ре-
публике и договорно оа њима одреди основне прав-
це и методе улагања. 

Г л а в а IV 

ЛИЧНА ПОТРОШЊА И ДРУШТВЕНИ 
СТАНДАРД 

I Лична потрошња 

1. Реални обим личне потрошње свег становни-
штва у 1900 години треба да се повећа за 6,1%, од-
носно по становнику за 4,8%. Тиме ће са 1960 годи-
ном закључно бити остварено повећање реалног 
обима личне потрошње за око 47%, према 1956 го-
дини. Друштвеним планом привредног развоја Ју^ 
гославије од 1957 до 1961 године предвиђено је било 
повећање од 42% за пет година. Планираним разво-
јем личне потрошње у 1960 години задаци петогоди-
шњег плана на подручју реалне потрошње станов-
ништва биће остварени и премашени за четири 
године. ^ 

2. Просечне плате лица запослених у привреди 
треба да се, у складу са предвиђеним порастом 
продуктивности рада, повећају у 1960 години за 6%, 
уз повећање просечних плата у државним органи-
ма и јавним службама, као и пензија, за 3,5%. 

У вези са станбеном реформом којом се, између 
осталог, садашњи износ станарине повећава у про-
секу око 2 5 пута, извршиће се у 1960 години пове-
ћање плата, пензија и инвалид нина, као накнада 
за повећање стан-арина. Због тога плате запосленог 
особља повећаће се у просеку за 6,5%, а пензије и 
инвалиднине за 9,3%. Укупно повећање просеч-
них номиналних плата износиће на тај начин 
око 12%. 

Уз промену висине станарине извршиће се то-
ком 1960 године и друга неопходна усклађивања це-
на, а пре свега, цене електричне енергије за дома-
ћ и н о в а . Ове промене, нужне ради постизања пра-
вилни ј их међусобних односа цена, довешће до из-
весног повећања нивоа цена у области личне по-
трошње. 

3. -На основу предвиђеног повећања номиналних 
плата и наведених промена у ценама и просечним 
трошковима живота, реалне плате лица запослених 
у друштвеном сектору треба у 1960 години да се 
повећају за 7°/о—8%, у односу на 1959 годину. Тиме 
се са 1960 годином закључно постиже повећање 
реалних плата према 1956 години, и то: у привреди 
за 52%, а. у непривредним делатностима за око 40%. 
Друштвеним планом привредног развоја Југосла-
вије од 1957 до 1961 године предвиђено је било по-

већање просечних реалних плата лица запослених 
у привреди за 47%, а у непривредним делатностима 
за 34 /̂'о. Према томе, петогодишњим планом пред-
виђено повећање просечних реалних плата биће 
већ у 1960 години прова виђено. 

У 1960 години предвиђа се и пораст личне по-
трошње пољопривредних произвођач-а. Та ј пораст 
треба да буде у складу са развојем производње и са 
расположивим залихама које пољопривредни прои-
звођачи преносе из 1959 године. 

4. Оцењени пораст реалне личне потрошње у 
1960 години биће омогућен: 

1) даљим повећавањем производње индустриоке 
потрошне робе, која треба да обезбеди пораст распо-
л о ж и ш ^ робних фондова за око 12,5%; 

2) предвиђеним обимом пољопривредне прои-
зводње, чиме треба да се постигне повећање потро-
шње важнијих прехранбених производ-а, а нарочи-
то меса, млека и прерађевина од тих производа; 

3) увозом готових производа за личну потро-
шњу, у износу од 18 2 милијарди девизних динара, 
према 13,5 милијарди дин-ара у 1959 години. 

5. Да би се осигурало планирано повећање лич-
не потрошње и реалних плата, Савезно извршно 
веће ће у оквиру својих овлашћења предузимаш 
током године одгов-арајуће мере ради остваривања 
утврђене политике пораста животног стандарда. 

У циљу обезбеђења пораста личне потрошње 
потребно је: 

1) остварити предвиђени пораст производње и 
дохотка, а нарочито пораст производње ИНДУСТРИЈ-
СКИХ И пољопривредних производа намењених лич-
ној потрошњи; 

2) осигурати потпуније прилагођавање инду-
стриске производње променама које настају у струк-
тури потрошње; 

3) обезбедити реализацију пред-виђеног увоза по- . 
трошне робе и тиме утицати на бољу снабдеаеност 
тржишта; 

4) кредитном политиком омогућити нормално 
кретање залиха потрошне робе, усклађујућ/и га са 
обимом и порастом производње и потрошње. 

За побољшање животних услова и реалне лич-
не потрошње радника и службеника од посебног је 
значаја: 

1) да се оствари што већи пораст продуктивно-
сти рада и да повећање плата , запослених лица буде 
у складу са тим порастом. У том циљу треба даље 
усавршавати систем награђиван^ и унутрашњу ор-
ганизацију привредних предузећа, како би се што 
више потстицало повећање продуктивности рада; 

2) да народни одбори још брнжлЈИвије наставе 
са пр ед узимањем мера ради што боље организације 
снабдевања градова пољопривредним производим^. 
Користећи се досадашњим искуством, народни од-
бори треба у пуној мери да се старају како о про-
ширењу и повећању производње, тако и о бољој 
организацији снабдевања градских подручја; 

3) да се средства општинских и среских инве-
стиционе х фондова 'више него досада користе за 
савременије опремање т р о в и н с к и х организација 
које се баве снабдевањем градова, као и за побољ-
шање друштвене исхране и развиј-ање сервиса за 
пружање различитих услуга градском становни-
штву; 

4) да политика општинских и среских народних 
одбора у погледу допунског оптерећења личних до-
ходак.а становништва, као и политика цена кому-
налних услуга, буду у складу са општим поставка-
ма овога плана о порасту реалних плат-а и реалне 
потрошње запослених лица. 

П Друштвени стандард 
1. У 1960 години предвиђа се даље унапређи-

в-ање служби које доприносе побољшању друштве-
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ног стандарда. Да би се то предвиђање остварило 
потребно је нарочиту пажњу поклонити прошири-
в а н ^ школског простора, повећавању мреже здрав-
ствених установа и уопште бољем функционисању 
здравствено службе. 

Станбене заједнице треба да појачају своју 
активност у стварању и развијању свих оних де-
латности које могу олакшати положај породице и 
домаћинова. Ослањајући се на станбене заједнице, 
општински одбори ће се старати за ширење разних 
помоћних сервиса нарочито сервиса за одржавање 
станова и станбених зграда, што ће бити од значаја 
у 1960 години, када ће кућни савети имати н-а ра-
сполагању већа средства за одржавање зграда. 

2. Органи друштвеног управљања у поједини-м 
делатностима друштвеног стандарда тр^ба, користе-
ћи већи прилив стручних кадрова, да побољшају 
организацију рада у овим установама и обезбеде 
што свестрани је задовољавање различитих потреба 
грађана. 

Лични и материјални расходи у свим делатно-
стима друштвеног стандарда повећаће се и у 1960 
години. Повећаће се и средства социјалног осигу-
рања, нарочито у вези са предвиђеним порастом 
запослености. Органи друштвеног управљања треба 
да настоје да се ова средства што рационалније и 
штедљиви је користе, како би се укупни расходи 
социјалног осигурања кретали у оквирима одређе-
ним овим планом. У том правцу треба и доношењем 
одгов-арај ућих прописа обезбедити рационалнију 
употребу ових средстава. 

3. Реформа у финансирању станбене изградње 
омогућиће даље повећање инвестиција у тој обла-
сти, при чему треба очекивати да ће се појачати 
и индивидуална улагања у стамбену изградњу. На-
рочиту пажњу у 1960 години треба обратити мера-
ма за спречавање скока цена у стамбеној изградњи. 

4. У 1960 години треба и даље потстицати брже 
решавање комуналних проблема. За ту сврху тре-
ба мобилисати средства политичКотеритори јалних 
јединица и самих грађана, као и привредних орга-
низација. Поред тога, нужно је и у републичким 
друштвеним плановима посветити већу пажњу обе-
збеђењу средстава за изградњу крупних комунал-
них објек.ата у већим градовима и индустрнеким 
центрима. 

5. Друштвени план за 1960 годину предвиђа по-
већање средстава за инвестиције у области школ-
ства и заштите здравља. С обзиром да ове инвести-
ције заостају у темпу, потребно је да народне ре-
публике и народни одбори поклоне овим областима 
већу пажњу и да из својих фондова повећају ула-
гања за њихов бржи развој. У томе правцу надле-
жни органи треба у току 1960 године да разраде 
план мера којима ће се постићи одговарајуће усме-
равање инвестиција. 

Г л а в а V 
БУЏЕТИ 

1. Повећање привредне активно-сти предвиђено 
За' 1960 годину, потреба даљег развоја служби дру-
штвеног стандарда и осталих јавних служби, као 
и нове обавезе које настају за буџет услед спрово-
ђења прописа о финансирању станбене изградње, 
проузрокују даљи пораст буџетских расхода. На 
повећање буџетских расхода утицаће и спровође-
ње у живот новог Закона о буџетима и финансира-
њу самосталних установа. Спровођење овога закона 
омогућиће већу стабилност буџета и већу финанси-
ску самосталност, као материјалну основу за развој 
локалне самоуправе у области буџетске потрошње. 

Пораст буџетских расхода, без расхода који 
имају привредну намену (средства за унапређива-
ње при-вредних области, регреси и дотације при-

вреди, средства за покривање разл,ика у ценама из 
пословања са иностранством), треба да се креће у 
границама до 11% у односу на процену достигну-
тог нивоа у 1959 години, а са расходима привредног 
карактера до 13%. 

Поред повећања средстава административног 
дела буџета, намењених покрићу обавеза које про-
излазе из примене нових станбених прописа и про-
писа о повећању инвалидских принадлежности, 
основни део повећања треба да се употреби за ра-
звој служби друштвеног стандарда, а у првом реду, 
за развој школства и здравствено заштите. 

Повећање расхода у државној управи треба да 
се ограничи на на јнужнију меру. Побољшање ква-
литета рада јавних служби треба тражити у њи-
ховој бољој и рационални јој организацији. У вези 
с тим, државни органи и самосталне установе треба 
да обрате већу пажњу питањима усавршавани ор-
ганизације рада, штедњи и економичанјем трошењу 
буџетских средстава. 

2. Расходи савезног буџета за 1960 годину, упо-
ређени са одговарајућим расходима за 1958 и 1959 
годину, предвиђају се у следећим износима: 

1058 
— у милиони.ма динара 

1959 1960 1960 1959 

1959 1958 
процена 

извршења 

112.886 169.886 198.260 116,7 149,6 

I Укупни р а -
сходи саве-
зног буџета 330.242 403.746 428.260 106,1 122,3 

II Расходи без 
расхода за 
народну од-
брану и без 
дотација на-
родним ре-
публикама 

у томе: 
1. администра-

тивни део 
буџета са 
буџетском 
резервом 46.768 59.215 62.874 106,2 126,7 

2. отплата 
зајмова и 
национа лизо -
ва,не имо-
вине 11.997 14.300 15.886 Ш,О 119,2 

3. регреси и 
дотације 
привреди 35.192 56.621 68.210 120,5 160 9 

4. унаЈпређивање 
привредних 
области и 
нуклеарна 
енергија 13.729 14.750 21.090 143,0 107,4 

5. покриће р а -
злике у це-
нама у по-
словању са 
иностран-
ством 5.200 25.000 25.000 — 100,0 

6. дотације за 
инвестиције1) — — 5.200 — — 

1) Ова позиција садржи учешће народних република 
и-народних одбора у девизним приходима од промета 
иностраних туриста, у износу од 2.500 милиона динара, 
као и износ од 2.500 милиона динара за изградњу у Новом 
Београду. 
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Укупно повећање савезног буџета у 1960 години 
износи 24,5 милијарди динара, од чега отпада: на 
административни део буџета 3,7 милијарди динара, 
на регресе и дотације 11,6 милијарди динара, на 
унапређивање привредних делатности и развој ну-
клеарне енергије 6,3 милијарди и на дотације за 
инвестиције 5,2 милијарди динара.1) 

Расходи административног дела буџета повећа-
ва ју се највећим делом услед редовног напредова-
ња службеника, повећавања инвалидских принад-
лежности, као и због примене нових стамбених 
прописа. Повећање регреса проистиче углавном 
услед тога што је регрес за повлашћену вожњу на 
железници у износу од 10 милијарди предвиђен у 
савезном буџету што није био случај у 1959 години 
(у којој је накнада дата из средстава привредних 
резерви федерације). Повећање расхода за унапре-
ђивање привредних делатности настаје највећим 
делом због проширења геолошкоистраживачких ра-
дова. 

Савезно извршно веће подвргнуће испитивању 
све прописе на основу којих су уведени поједини 
регреси у привреди, да би се постигле неопходне 
уштеде у овим расходима. Ове уштеде послужиће 
да се појачају привредне резерве федерације. 

3. Укупни расходи за народну одбрану (лични 
и материјална расходи за изградњу саобраћајница 
и инвестиције за војну индустрију које се финанси-
рају из Општег инвестиционог фонда) треба у 1960 
години да износе 210.100 милиона динара, према 
198.000 милиона динара, колико ће се утрошити у 
1959 годи-ни. Учешће укупних расхода народне од-
бране у националном дохотку износиће 8,7% у 1960 
према 8,9% у 1959 години. 

4. У савезном "буџету утврђују се дотације на-
родним републикама у износу од 19.900 милиона 
динара за покриће њихових редовних расхода, узев-
ши у обзир повећавање буџетских потреба народних 
република, као и могућности којима оне располажу 
за покриће ових повећаних потреба. Осим тога у 
савезном буџету предвиђен је износ од 3.000 милиона 
динара из којег ће се дати посебне дотације Н Р 
Босн^ И Херцеговини, НР Македонији, НР Црној 
Гори и Аутономној Косовско-метохиској Области 
за спров-ођење новог Закона о буџету. 

Г л а в а VI 

ДРУШТВЕНЕ РЕЗЕРВЕ 
1. Ради обезбеђења планираног развоја, откла-

њања евентуалних отступања и неравномерности у 
извршењу плана и стварања стабилнијих односа на 
тржишту, Друштвени план за 1960 годину предви-
ђа образовање резерви. 

2. Друштвене резерве у 1960 години предви-
ђају се у износу од око 42 милијарде динара. 

Ова средства могу се употребити за повећање 
државних материјалних резерви и девизних резер-
ви, као и за посебну привредну резерву федерације. 

3. Потребно је да се и приликом састављања 
планова и буџета народних република, срезова и 
општина предвиде одговарајуће резерве којима би 
се обезбедило стабилније остваривање планских 
задатака у току године. 

Г л а в а VII 

ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ 
1. Друштвени план за 1960 годину предвиђа даље 

проширивање привредне сарадње са иностран-
1 ством, и то: 

1) У 1959 години средства за изградњу у Новбм Бео-
граду додељена су из привредних резерви федерације 
у износу од 2 000 милиона динара, тако да ефективно по-
већање износи 500 милиона динара, 

1) пораст извоза индустриских производа, пр-
венствено производа, металне индустрије, електро-
ни дустрије, индустрије папира, прехранбене и ду-
ванске индустрије; 

2) пораст укупног извоза пољопривредних про-
извода, при чему се осетно повећава извоз ратарских 
и сточарских производа а и производа других грана 
пољопривреде, на бази добре пољопривредне про-
изводње у 1959 години и предвиђеног даљег пораста 
ове производње у 1960 години; 

3) пораст укупног увоза због повећања увоза 
опреме и репродукционог материјала за потребе 
индустрије и пољопривреде, а и за потребе других 
привредних области, као и због пораста увоза робе 
широке потрошње, уз истовремено осетно смањење 
увоза основних прехранбених производа услед пре-
станка увоза пшенице, масти и шећера; 

4) пораст неробних прихода, нарочито од по-
морског саобраћаја, иностраног туристичког промета 
и трговинских услуга; 

5) закључивање нових кредитних аранжмана 
за финансирање увоза опреме и осталих производа, 
као и повећање износа средстава за кредитирање 
нашег извоза; 

6) проширивање техничке и производне сарад-
ње са иностранством. 

2. Предвиђено повећање извоза упоређено са 
претходним годинама показује следеће односе: 

— у милијардама динара по 
званичном курсу 

1958 1959 1960 1959 

1958 

1960 

1959 

Укупан извоз '137,4 146,6 175,2 106,7 119,5 
— извоз индустри-

ских производа 95,5 108,2 117,3 113,3 108,4 
— извоз пољопри-

вредних производа 37,4 34,1 53,4 91,2 156,5 
— извоз производа 

шумарства 4,5 4,3 4,5 94,6 104,6 

3. Највећи допринос повећању укупног извоза 
даје у 1960 години пољопривредна производња, по-
што \се извоз пољопривредних производа повећава 
за преко 56%. 

4. Предвиђа се повећање укупног увоза репро-
дукционог материјала за око 22%, у односу на 1959 
годину. Повећање увоза репродукционог материјала 
за индустрију износи 19%, што треба да,, обезбеди 
планирани пораст индустриске производње од 14%, 
као и очекивани извоз индустриских производа. 
Осетно се повећава и увоз репродукционог матери-
јала за потребе пољопривреде. 

Увоз готових производа за личну потрошњу 
треба у 1960 години знатније да порасте, с обзиром 
на предвиђено повећање личне потрошње и живот-
ног стандарда. Једну од карактеристика увоза чини 
и приметно повећање увоза капиталне опреме. 

Увоз прехранбених производа у 1960 години 
битно се смањује, односно своди се само на увоз 
неких специфичних прехранбених производа. 

5. Повећање активе из неробног промета у 1960 
години износиће око 3,4 милијарде. Ово треба да 
дође као резултат пораста укупних неробних при-
хода од 41,8 милијарде у 1959 на 46,8 милијарди ди-
нара у 1960 години, и укупних неробних расхода од 
20,9 милијарди на 22,5 милијарде динара. Пораст 
неробних прихода очекује се од повећања капаци-
тета трговачке морнарице, пораста и унапређења 
туристичког промета, трговинских услуга и др. 

6. Као резултат горе предвиђених кретања у 
привредним односима са иностранством, у 1960 го-
дини рачуна се са даљим смањивањем дефицита, а 
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посебно дефицита из текућег пословања са ино-
странством (текући дефицит платног биланса). 

7. Да би се оствариле предвиђене пропорције 
пла! ног биланса, намеће се потреба одговарајуће 
контроле увоза, а нарочито потреба блатовременог 
предузиман^ оперативних мера којима треба оси-
гурати вишкове производа за извоз и њихов ква-
литет. 

У циљу проширења и олакшања робне размене 
са иностранством, а нарочито са појединим подру-
чјима, Комитет за спољну трговину може користити 
нераспоређена средства платног биланса до износа 
од 3 милијарде динара. 

8. У 1960 години биће нужно извршити измене у 
девизном и спољнотрговинском режиму, с обзиром 
на све већи обим спољне трговине и на потребу да 
се овај режим у већој мери прилагоди основним 
принципима на којима се заснива наш систем при-
вређивања. Овим променама треба, између осталог, 
створити погодније услове за коришћење средстава 
намењених увозу опреме. 

Г л а в а VIII 

Т Р Ж И Ш Т Е И ЦЕНЕ 

1. Предвиђени развој производње у 1960 години 
пружа услове за даље побољшавање снабдевености 
тржишта, а с тим у вези и за пуније усклађивање 
тржишних односа. За одржавање стабилности тр-
жишта потребно је нарочито: 1) да се оствари пла-
нирани обим и структура производње и увоза, што 
ће омогућити формирање расположивих , робних 
фондова према предвиђен ом развоју појединих ви-
дова потрошње; да се структура производње аде-
кватни је прилагођава променама у структури по-
трошње, нарочито личне потрошње, и да се разво-
ј е ^ производње и потрошње обезбеђује одговарајуће 
попуњавање залиха; 2) да се очува планирани ниво 
инвестиционе и буџетске потрошње, као и да се 
пораст личних доходака становништва што више 
усклади са порастом продуктивности рада. 

2. Предвиђени развој производње и потрошње 
у 1960 години ствара услове за даље усклађивање 
међусобних односа цена, нарочито на оним подру-
чјима где су њихови диспаритети били јако нагла-
шени. У том циљу у 1960 години спровешће се из -
мене нивоа ст,анарина, цена електричне енергије и 
тарифа за робни железнички саобраћај. 

3. Поред старања о сталном усклађивању мате-
ријалних односа на тржишту, потребно је благовре-
мено предузимати и одговарајуће мере ради откла-
њања оних сметњи у организацији робног промета 
које могу изазвати неоправдани пораст цена. 

У том циљу општински и срески народни одбори 
треба да посвете већу пажњу усавршавању система 
и организације робне размене, повећавајући исто-
времено улагања за материјално-техничко опремање 
и модернизовање привредних организација које се 
баве прометом робе. 

Г л а в а IX 

КАДРОВИ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ 
, РАДА 

1. Да би се обезбедило повећавање производње и 
продуктивности рада, у 1960 години треба наставити 
са спровођењем мера за систематско побољшавање 
квалификационе структуре постојећих кадрова. 
Треба даље повећавати средства намењена за струч-
но школовање омладине, стручно и допунско обра-
зовање радника и службеника. 

У стручном оспособљавању нових кадрова као 
и подизању стручности постојећих кадрова посебно 

место припада привредним организацијама и њи-
ховим удружењима, као и општинама и срезовима, 
чија делатност треба и убудуће да буде далеко више 
усмерена у том правцу. 

2. У 1960 години потребно је повећати улагања 
у изградњу школског простора, нарочито за осмо-
годишње основне школе у већим градовима и ин-
дустриским центрима, а такође и у осталим подру-
чјима где је мрежа тих школа недовољна. 

3. Даље улагање средстава из фондова за ка -
дрове у 1960 години треба да допринесе прошири-
вању и побољшавању матери јалне базе установа за 
стручно образовање и усавршавање. У циљу успе-
шнијег остваривања програма развитка установа 
за стручно образовање и његовог усклађивање са 
савременим потребама привреде, неопходно је још 
потпуније остваривати јединствено деловање свих 
фондова за кадрове политичкотериторијалних једи-
ница, како би расположива средства тих фондова 
била што правилније и рационалније употребљена. 

4. Пораст продуктивности рада претставља један 
од трајних циљева економске политике. Мерено 
друштвеним производом на једног ,запосленог, у 
19-60 години предвиђа се пораст продуктивности у 
друштвеном сектору привреде за око 7,1%, а у 
индустрији и рударству за 7,5%. Тиме би просечна 
продуктивност рада у друштвеном сектору привреде 
у 1960 години била већа за 25,0% у односу на 1956 
годину, према порасту од 26,4% колико је Друштве-
ним планом привредног развоја Југославије од 1957 
до 1961 године било предвиђено за 1961 годину. 

Савезно извршно веће ће обезбедити праћење и 
анализу дејствовања инструмената привредног си-
стема и предузимати одговарајуће мере за његово 
усавршавање у правцу потстицања бржег пораста 
продуктивности рада. 

Привредне организације треба да остварују по-
раст продуктивности рада усавршавањем система 
награђивања, унапређивањем организације рада и 
производње, побољшавањем услова живота и рада 
запослених лица, као и повећавањем радне дисци-
плине. У својим плановима привредне организације 
треба што рационални је да ускладе однос између 
повећања запослености и продуктивности рада. 
Средства фондова привредних организација наме-
њена за инвестиције треба користити нарочито за 
она улагања која омогућују рационализацију про-
цеса производње и повећање продуктивности рада. 

5. У 1960 години предвиђа се пораст обима за-
послености за око 160.000 лица. Таквим порастом 
запослености у непољопривредним делатностима 
омогућује се упошљавање целог пр-ираштаја актив-
ног становништва, као и даље прелажење једног 
дела активног становништва из пољопривреде у не-
пољопривредне делатности. 

На бази предвиђеног пораста запослености у не-
пољопривредним делатностима, у 1960 години ће се 
наставити процес бржих промена економске струк-
туре становништва. Цени се да ће у 1960 години 
^пољопривредно становништво сачињавати при-
ближно половину укупног становништва. 

Т Р Е Ћ И Д Е О 

РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ПРИВРЕДНИХ ОБЛАСТИ 

Г л а в а X 

ИНДУСТРИЈА 

1. Пораст физичког обима индустриске произ-
водње предвиђа се да ће у 1960 години износити око 
14%, у односу на 1959 годину. Тиме се 1960 године 
постиже 96% од повећања производње предвиђеног 
по Друштвеном плану привредног развоја Ју гос ла-
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вије ОД 1957 до 1961 године. Према томе, индустрија 
ће за четири године остварити производне циљеве 
постављене петогодишњим планом. 

По појединим индустриским гранама може се 
очекивати следеће кретање физичког обима про-
изводње: 

Гране делатности 1959:58 1960:59 

Производња електроенергије ИЗ 113 
Производња и прерада угља 109 107 
Производња и прерада нафте 115 130 

Црна металург^ а 115 111 
Обојена металургија 108 104 
Производња и прерада неметала 112 ИО 
Метална индустрија 115 117 
Бродоградња 109 111 
Ел ектроинду етри ј а 124 133 
Хемиска индустрија 124 111 
Индустрија грађевинског материјала 118 116 
Дрвна индустрија 120 111 
Индустрија папира 109 117 
Текстилна индустрија 110 111 
Индустрија коже 112 114 
Индустрија гуме 111 124 
Прехранбена индустрија 120 116 
Графичка индустрија 107 118 
Индустрија дувана 73 118 

У к у п н о : ИЗ 114 

2. Предвиђени пораст и н д у с т р и ј е производње 
у 1960 години заснива се, пре свега, на: 

1) новим капацитетима пуштеним у погон у то-
ку 1959 године, и то нарочито у производњи нафте, 
црној металург^ и, хемиској индустрији, дрвној 
индустрији, индустрији целулше, индустрији гуме 
и прехранбеној индустрији; 

2) извршеним реконструкцијама и мод ерни за -
ци ји постојећих објеката, на активирању нових 
капацитета у 1960 години, и то: у електропривреди, 
производњи неметала, металној и металопрерађи-
вачкој индустрији, индустрији грађевинског мате-
ријала, индустрији хартије и текстилној индустри-
ји, као и на даљем коришћењу унутрашњих резер-
ви у постојећим капацитетима; 

3) даљем ангажовању капацитета војне инду-
стрије у производњи за потребе тржишта; 

4) одговарајућој снабдевености основним сиро-
винама, репродукционим материјалом и енергијом. 
У обезбеђењу индустрије електричном енергијом 
рачуна се са дејством прописаних мера за њено 
рационални је трошење и са максималним учешћем 
термоелектрана у производњи; 

5) порасту продуктивности рада и бољем кори-
шћењу постојећих резерви у капацитетима. 

3. Оцењује се следећи развој индустријске про-
изводње по економоко-технолошким груп аци ј^ама: 

1959 : 58 1960 : 59 
Енергетика ИО 110 
Рецродукциони материјал 114 117 
Грађевински материјал 113 112 
Опрема 116 119 
Лична потрошња 112 110 

Укупно: ИЗ 114 

У оквиру оваквог пораста производње предви-
ђа се следеће кретање производње неких важнијих 
производа: 

Јединица 
мере 

Произве-
д е м 1956 

године 

Предвиђе-
на прои-
зводња 

1960 год. 

Енергетска производња 
Електр-ична енергија 000 М\\Гћ 5.048 9.350 
Угаљ 000 тона 17.101 22.600 
Сирова нафта 000 тона 294 900 
Деривати нафте 000 тона 853 1.180 
Основни метали 
Челик 600 тона 887 1.390 
Бакар (блистер) тона 29.384 35.000 
Алуминијум тона 14.662 24.000 
Производи намењени 
претежно пољопривреди 
Вештачка ђубрива 000 тона 187 392 
Трактори ком. 2.961 7.500 
Пољопривредне машине тона 14.722 33.000 
Производи намењени 
претежно саобраћају 
Бродови поморски ВРТ 34.500 190,000 
Камиони и камион ети ком. 2.765 5.500 
Шинока возила тона 12.560 55.000 

Производи намењени 
претежно грађевинарству 
Цемент 000 ^она 1.555 2.300 
Цигла милиона ком. 813 1.400 
Дрвне вештачке плоче тона 14.500 50.000 
Резана грађа 000 мз 1.833 2.239 
Цреп 000 ком. 185.675 240.000 
Е л ектроин ст ал ациони 

материјал тона 780 1.900 
Производи намењени пре-
тежно личној потрошњи 
Радио-апарати ком. 125.449 310.0001) 
Намештај 000 гари. 164 447 
Памучне, вунене и 

свилене тканине 000 м2 222.9-88 305.678 
Обућа2) 000 пари 22.814 34.000 
Шећер тона 148.748 340.000 
Дуванске прера-

ђевине милиона ком. 16.409 20.500 

Расположиве количине примарних сировина уа 
индустрију биле би следеће: 

— у милијардама динара 
— у ценама 195-8 год-и-не 

1958 1959 1960 1960:59 

Сировине: 
— из рударства 72,7 79,3 91,0 115 
— из пољопривреде 92,0 113,5 136,4 120 
— из шумарства 49,3 55,0 58,9 107 
Хидроенерги ја 21,4 23,2 28,9 125 

Укупно: 235,4 271,0 315,2 116 

Снабдевање сировинама из домаћих извора у 
глобалу је у 1960 години на нивоу вишем за 12% 
од нивоа обезбеђења индустрије тим сировинама 
планираног за 1961 годину. 

4. Висок пораст индустриске производње у 1960 
години при истим хидролошким приликама као у 
1959 години, имаће за последицу напрегнут елек-
троенергетски биланс. Ово ће захтевати оптимално 
коришћење акумулације, максимално коришћење 
термоелектрана, као и предузимање оперативних 
мера за усклађивање рада и скраћивање ремонта 
електрана. 

х) У томе 30.000 транзисторских радио-апарата. 
Кожна, гумена и занатске производње. 
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У плану индустриске производње за 1960 годину 
рачунало се са сезонским и повременим редукци-
јама у електрохемиској и електрометалуршкој ин-
дустрији. 

5. Извоз индустриских производа ће у 1960 го-
дини порасти за 8,4%, у односу на 1959 годину, 
рачунато на бази иностраних цена. Највеће пове-
ћање очекује се код машинске опреме, финалних 
производа дрвне индустрије и производа прехран-
бене индустрије. 

6. У 1960 години инвестициона улагања треба 
оријентисати пре свега на довршавање већ запо-
четих објеката енергетике, прехранбене индустрије!, 
индустрије грађевинског материјала, хемиске инду-
стрије, индустрије целулозе и хартије, дрвне инду-
стрије и обојене металургије. Нарочито је важно 
убрзати изградњу оних објеката који се могу завр-
шити у току 1960 и 1961 године. Поред тога, треба 
наставити процес реконструкције постојећих капа-
цитета, и то нарочито увођењем модерних про-
изводних поступака, уз примену одговарајуће ауто-
матизације. Нова инвестициона улагања у 1960 
години треба првенствено усмерити на даље пове-
ћање производње у гранама енергетике, затим 
производње репродукционог материјала, а посебно 
производње у индустрији грађевинског материјала, 
дрвној индустрији и индустрији целулозе и папира. 
Притом се предвиђа да ће се нова улагања кори-
стити у највећој могућој мери за инвестиције у 
привредно неразвијеним срезовима. 

Г л а в а XI 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 

1. У области грађевинарства предвиђа се сле-
дећа вредност производње у 1960 години: 

— у милијардама динара 
— у текућим ценама 

Индекс 
1959 1960 1960:1959 

Укупна вредност грађевин-
ских радова1) 393,8 448,5 113 9 

Грађевински радови на при-
вредним објектима 201,8 228,3 113.1 

Грађевински радови на не-
привредним објектима 192,0 220,2 114,7 

Предвиђеним обимом радова за 1960 годину у 
износу од 448,5 милијарди динара у текућим ценама, 
односно 382 милијарде динара у ценама 1956 године, 
постиже се ниво који за 6,6% премаша обим пред-
виђен Перспективним планом за 1961 годину. 

2. За извршење планираног обима грађевинских 
радова предвиђају се за 1960 годину у области гра-
ђевинарства бруто инвестициона улагања у износу 
од 19 милијарди динара. Од ових средстава износ 
од око 17 милијарди динара употребиће се за на-
бавку грађевинске механизације и транспортних 
средстава. 

Са инвестицијама предвиђеним у 1960 години 
и већ уложеним средствима у 1957, 1958 и 1959 го-
дини оствариће се око 84% од укупно предвиђених 
инвестиција у области грађевинарства у периоду од 
1957 до 1961 године. 

Упоређење предвиђеног нивоа радова у 1960 
години са обимом и н в е с т ци оних улагања у области 
грађевинарства у тој години, указује на релативно 
заостајање м е х а н и з а м је грађевинарства према 
предвиђањима Друштвеног плана привредног раз-

1) Обухваћена је производња привредних организа-
ција (пројектантске организације, грађевинска, грађевин-
ско-занатска и монтажна предузећа, предузећа за истра-
живачке радове), грађевински радови инвеститора У 
сопственој режији и индивидуална грађевинска делатност. 

воја Југославије од 1957 до 1961 године, и поред 
тога што се ова улагања знатније повећавају у 
1960 години. 

Развитак капацитета за завршне грађевинске 
радове заостаје за обимом радова, што успорава 
и поскупљује изградњу објеката друштвеног стан-
дарда. Због тога је потребно да народни одбори, 
грађевинске и граћевинско-занатске привредне ор-
ганизације и односне установе обрате нарочиту 
пажњу да се што брже развију ови капацитети. 

3. Уз предвиђено повећање механизације и са 
побољшањем организације извођења радова, што 
треба да доведе до даљег повећања продуктивности 
рада, очекује се да ће број запослених лица бити 
само за око 4% већи према броју запослених у 
1959 години. ^ 

4. Да би се избегли евентуални застоји у изво-
ђењу грађевинских радова, због ^ у с к л а ђ е н о с т ди-
намике производње са потрошњом или због небла-
говременог увоза дефицитних материјала, потребно 
је благовремено предузети одговарајуће мере за 
обезбеђење редовног снабдевања тржишта грађе-
винским и другим материјалима за уграђивање. 

5. Неопходно је убрзати увођење тигтизације и 
стандардизације, ради лакше и пуније примене 
нових савремених метода грађења. Зато треба си-
стематски организовати израду одговарајућих стан-
дарда и типских пројеката, нарочито у области ви-
сокоградње, и убрзати примену нових и рационал-
н а ^ материјала, елемената и конструкција, откла-
њајући одлучно сметње које таквом развоју стоје 
на путу. 

Г л а в а ХИ 

ПОЉОПРИВРЕДА 
1. Полазећи од већ гео стигну тих резултата и 

створених услова за брже уналређивање пољопри-
вреде, предвиђа се да ће физички обим пол^опри-
вредне производње у 1960 години бити нешто виши 
(за 1,3%) него у досада најбољој 1959 години. Такав 
обим производње већи је за 28% од постити утог 
обима у 1958 години, за 18% од обима у 1957 годи-
ни, а за 13% од обима предвиђеног за 1961 годину. 

У оквиру оваквог пораста пољопривредне про-
изводње у целини, предвиђа се следећи обим про-
изводње по појединим гранама: 

Индекси за 1960 
1951/55 = 100 1958 = 100 

годину 
1959 = 100 

Ратарство 167,7 141,9 95,1 
Воћарство 105,7 103,8 69,9 
Виноград ар ство 134,2 100,8 116,4 
Сточарство 165,9 128,2 120,0 
Рибарство 150,0 116,1 129,0 
Домаћа прерада 112,6 97,3 89,1 

У односу на 1959 годину, до највећег пораста 
треба да дође у сточарству, на јважнијо ј грани ин-
тензивне пољопривреде. Померања у корист сто-
чарства могућа су, јер су у 1959 години створени 
услови кано за повећање бројног стања стоке, тако 
и за побољшање њене производности и њено ква-
литативно уздизање. Удео ратарства у 1960 години 
пао би од 53,4% у 1959 години на 50,0%, док би удео 
сточарства порастао од 28,2% на 33,4%, делом на 
рачун удела воћарства и домаће прераде. Тиме би 
се структура производње знатније побољшала и 
потпуно приближила - пред виђеној структури за 
1961 годину. 

За на јважније производе, осим за хлебна жита 
и кукуруз, чија ј е производња у 1959 години изу-
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зетно била висока и због повољних временских 
прилика, предвиђа се даље повећање производње: 

1958 1959 
у 000 тона 
1960 

Пшеница и р а ж 2.691 4.395 4.000 
Кукуруз 3.950 6.780 6.200 
Шећерна репа 1.480 2.530 2.700 
Сунцокрет 79,6 125 120 
Месо — укупно 496 540 700 (660) 
Млеко 2.344 2.700 3.000 
Ј а ј а 73,7 82,5 95 
Суве шљиве 21,4 35 40 

Упоредо са даљим успешним отровођењем ак-
ционих програма у производњи пшенице, кукуруза 
и шећерне репе, непосредни задаци у ратарству су 
осетније повећавање приноса и проширивања повр-
шина под раним поврћем, крмним биљем и инду-
сгриским културама. У том циљу пред произво-
да чким организацијама је задатак да припреме, 
прихвате и спроведу сличне акционе програме и 
за друге културе. 

У сточарству главни је задатак брже и осетно 
повећавање производње меса. За овакву производ-
њу створени су потребни услови, захваљујући од-
личном роду кукуруза, а и других крмних жита 
и кршног биља у 1959 години. Крупан задатак је и 
даље знатније подизање производње других про-
извода сточарства, за шта је такође потребно из-
радити акционе програме какви се већ спроводе у 
производњи меса и наведених култура у ратарству. 

Пошто су последње две године биле веома по-
вољне за воћарство и виноградарство, у овим гра-
нама се у 1960 години не могу очекивати неки већи 
резултати. Међутим, на бази извршених улагања 
и спроведеш^ мера, у њима ће се наставити пре-
оријентација на интензивне засаде, што ће се од-
разити у већој и бољој производњи наредних го-
дина. У вези оа очекиваним мањим родом у во-
ћарству и поступним преласком на и н д у с т р и ј у 
прераду, предвиђа се да ће доћи до смањивања 
обима домаће прераде. 

У 1960 години улога друштвеног сектора доћи 
ће више него досада до изражаја у свим акцијама 
на модернизацији и унапређивању производње, као 
и на тржишту. Предвиђа се да ће удео крупних 
друштвених газдинства- у бруто производњи по-
расти на 15,8%, према 13,2% у 1959 години. Међутим, 
у разним видовима кооперације, на бази невије 
технологије и савремених средстава, путем којих 
друштвени сектор такву производњу организује, 
његов удео треба да буде далеко већи. 

2. На основу обима производње предвиђеног за" 
1960 годину и пренетих залиха, предвиђа се да ће, 
у односу на 1959 годину, укупна вредност извоза 
на бази пољопривредне делатности (заједно са пре-
рађивачком индустријо^) порасти за 46%, а вредност 
извоза негтрерађених пољопривредних производа — 
за 57%. Кад би се повећао асортиман и побољшао 
квалитет, чему п р о и з в о ђ а ч а и трговинске органи-
зације треба да поклоне пуну пажњу, на овом 
сектору постоје широке могућности у погледу ве-
ћег пласмана и бољег ефекта за разне производе 
за које код нас постоје нарочито повољни услови 
(месо, рано поврће, стоно воће и грожђе, и др.). 

С друге стране, предвиђа се и осетно већи увоз 
репродукционог материјала и високо продуктивне 
стоке. Такав увоз пење се на износ од 20,5 мили-
јарди девизних динара, односно за 36,7% је већи 
него у 1959 години. У циљу рационалнуе потрошње 
сточне хране и обезбеђења одговарајуће исхране 
стоке, предвиђен је увоз знатних количина кон-
центрата (за 2,1 милијарде динара), ради прераде у 

мешана хранива према одређеним наменама. У 
знатној мери се повећава (за 133%) увоз пољопри-
вредних машина и опреме, нарочито оних које се 
још не производе у земљи у довољним количинама 
а неопходне су у савременој пољопривреди (напри-
мер: неке врсте комбајна, опрема за сточарство и 
др.). Исто тако, осетно расте увоз сировина и делова 
за индустрију која производи средства за пољопри-
вреду. Међутим, увоз ирехранбених производа пада 
од 30 милијарди динара у 1959 години — на свега 
4,5 милијарде, због задовољења потреба у пшеници 
и масти из домаће производње. 

3. За даљу модернизацију пољопривреде и по-
већање производње ставиће се пољопривредним 
организацијама у 1960 години на располагање нових 
5.000 трактора. Тако ће на кра ју 1960 године бити 
на раду у пољопривреди око 35.000 трактора. Знат-
није ће се повећати снабдевање пољопривреде 
тракторским прикључним и осталим пољопри-
вредним машинама. Број комбајна повећаће се за 
омо 1.500, тако да ће крајем 1960'године бити у по-
љопривреди у употреби близу 4.900 комбајна. 

Предвиђа се да ће потрошња вештачких ђу-
брива у 1960 години бити око 1,700.000 тона, према 
1,400.000 тона у 1959 години и 982.000 тона у 1958 
години. Тиме ће њихов утрошак порасти на око 
170 кг по хектару обрадиве површине. 

Расположиве количине средстава за заштиту 
биља повећавају се на 34.000 тона, према 32.000 тона 
у 1959 години. 

Ради остварења предвиђеног обима пољопри-
вредне производње, обезбедиће се из домаће про-
изводње и увоза потребне количине квалитетног и 
селекционисаног семена. У циљу даљег расног по-
бољш'аваЈва стоке и непосредног повећавања сточне 
производње, предвиђа се осетније повећање увоза 
приплодне стоке. 

Такво побољшање у техничкој опреми и пове-
ћању употребе репродукционог материјала из ин-
дустрије ангажоваће одговарајућа средства за 
регресе у пољопривреди. 

4. Интензивна улагања у пољопривреду наста-
виће се у 1960 години у још већем обиму него до-
сада. Бруто улагања из друштвених средстава у 
1960 години износиће 100 милијарди динара, што 
прет ставља пораст од око 11% према оцењеиом из-
вршењу у 1959 години. Са предвиђеним инвести-
ционим улагањем у 1960 години, укупна улагања 
у периоду од 1957 до 1960 године износиће око 76,5% 
од обима предвиђеног за период 1957—1961 године 
(по ценама 1956 године). 

Брзо повећавање савремене опреме и сточног 
фонда претставља битни предуслов за одговараг-
јући развитак крупних друштвених га здин става и 
значајније проширење кооперације са индивидуал-
ним газдинетвима. У вези е тим, основна оријента-
ција инвестиција предвиђених у пољопривреди За 
1960 годину усмерена је на те намене. 

Код опреме иде се и даље на интензивно уво-
ђење трактора, уз знатно потпуније комплетирање 
и нових и постојећих трактора са прикључним 
оруђима које изискује високи степен модерииза-
ције процеса производње. Код сточарства у 1960 
години почеће се спроводити у живот широко ор-
ганизован програм по коме у наредним годинама 
број стоке на друштвеним газдинствима треба 
осетно да се повећа. 

Код осталих намена улагања у 1960 години 
биће углавном на нивоу извршења у 1959 години, 
али ће њихов одраз на производњу бити ефикаснији, 
с обзиром да их производне организације троше 
знатно рационалну е и у складу с локалним мо-̂  
гућностима и потребама брзог повећавања произ-
водње. Тако, улагања у економске објекте каракте-
рпсаће пуна оријентација на изградњу јефтиних, 
али за нове технолошке процесе сасвим приклад-
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них објеката, нарочито у сточарству. Предвиђена 
улагања у дугогодишње засаде усмериће се у 1960 
години ва извођење објеката који омогућују ин-
тензивну и рентабилну производњу, као и на ре-
конструкцију већ подигнутих полуинтензивних 
п л а т е ж н и х засада. Средства намењена за хидро-
мелиорације користиће се највећим делом за круп-
није објекте, са циљем да се обезбеди њихово што 
скорије довршење. 

Ради спровођења поменутих програма друштве-
на газдинства и земљорадничке задруге користиће 
средства друштвених инвестиционих фондова под 
једнаким условима. 

Даље повећање средстава за инвестиције у 
1960 години, уз наглашено давање првенства наме-
нама чије је активирање брзо и одраз на произ-
водњу осетнији, захтева још веће напоре да се она 
што боље и успешније користе. У том циљу пољо-
привредне организације, њихова удружења и над-
лежни органи треба да настоје да се благовремено 
изврше "све потребне претходне радње. 

5 У оквиру предвиђених укупних инвестиција 
и з ' Општег инвестиционог фонда употребиће се за 
инвестиције у области пољопривреде 59 милијарди 
динара (према предвиђеном извршењу од око 55 
милијарди динара у 1959 години). 

Улагања из републичких и локалних нивес ти-
пичних фондова, затим из републичких и локалних 
фондова за унапређивање пољопривреде, из сред-
става пољопривредних организација, као и других 
извора, треба да се повећају за око 35 милијарди 
динара у 1959 години, на око 41 милијарду динара 
у 1960 години. У 1960 години рачуна се са знатно 
већим порастом обима улагања из сопствених фон-
дова пољопривредних организација чији ће при-
ходи знатније порасти у родној 1959 години. 

За радове у области водопривреде обезбеђена 
су у 1960 години у савезном буџету средства у из-
носу од 3 милијарде динара. Са осталим средствима 
која ће се употребити у ове сврхе, укупан обим 
инвестиција у водолривреди предвиђа се да ће из-
носити око 5 милијарди динара. 

6. Поред боље и веће техничке опреме, пу нмј е 
ангажовање стручних кадрова и нарочите заинте-
ресованости произвођачких организација и самих 
произвођача за реализована крупних производних 
задатака, у 1960 години од ^ в а н р е д н о г је значаја 
и добро организован рад. Потребно је да у непо-
средној пракси дође до потпуног изража ја сарадња 
научних установа и произвођача, да се научне те-
ковине, техничка побољшања и нова технолошка 
искуства брзо и тачно преносе и примењују на што 
ширем плану, об ух ватај ући све веће кругове пољо-
привредних произвођача. 

Пољопривредне организације треба да су и даље 
у првом плану свих напора за мод ерки зациј у про-
изводње и њен преображај у крупну и друштвену 
производњу. Оне морају предњачити у примени 
најновијих техничких и технолошких научних до-
стигнућа у свим гранама. У том циљу производне 
организације треба да посвете највећу пажњу из-
налажењу, прихватању и усавршаван^ бољих 
технолошиих процеса у производњи. 

7. За реализована плана неопходно је проши-
рити обим производне сарадње земљорадничких 
задруга и пољопривредних добара са индивидуал-
ним произ Бођанима, и развити све њене видове 
протежући је и на она подручја производње где 
она досада није била довољно развијена. 

На бази знатно бољег материјалног, кадровског 
ЈИ организационо^ стања у пољопривредним орга-
низацијама, предвиђа се да ће у 1960 години доћи 
до даљег побољшања у начину и степену кори-
шћења друштвених средстава. Овоме треба да до-
принесе и правилно тумачење и спровођење одре-

даба Закона о искоришћавању пољопривредног 
земљишта. 

Да би се предвиђени обим производње могао 
не само остварити већ и премашити, потребно је 
да се сви друштвенополитички чиниоци активно 
ангажују за даљу модернизацију пољопривредне 
производње. Од посебне је важности да се што више 
досадашњих позитивних искустава из примене нове 
технологије у напредним крупним газдинствима пре-
несу и на остале, као и да се што потпуније акти-
вирају расположива средства и постојеће резерве 
код зе?лљс радничких задруга. 

Г л а в а ХИТ 

ШУМАРСТВО 

1. У 1960 години донеће се нови закон о шу-
мама КОЈИ треба да допринесе даљем унапређивању 
шумске привреде, потпунијем увођењу радничког 
са мо управљања, побољшању организације и метода 
газдовања у шумарству, као и утврђивању начина 
и извора за финансирање развоја ове делатности. 
Предвиђени обим инвестиција у шумарству, као и 
друга средства и мере, омогућиће да се у 1960 го-
дини нарочито прошире: 

1) радови на нези и унапређивању шума, наро-
чито проређивања, чишћења и сл., као и радови на 
побољшавању шума уношењем четинара у лишћар-
ске планинске шуме и топола у равничарске шуме; 

2) радови на к о м п л е т н о ј мелморацији дегради-
раних шума и шикара, укључујући ту и допунско 
пошумљавање четинарима, тополама и другим еко-
номичним врстама дрвећа; 

3) мере и методе за заштиту и одбрану пима, 
нарочито од пожара, инсеката и елементарних не-
погода; 

4) радови на утврђивању стања шумског фонда 
путем редовне инвентаризације (уређивања) и ме-
рења прираста шума. 

2. Посебним допунским средствима из Општег 
инвестиционог фонда и фондовима политичко-
териториј ал них јединица, на првом месту фондо-
вима за унапређивање шумарства, у 1960 години ће 
се осигурати: 

1) брже изграђиван^ сталних шумских комуни-
кација, у циљу отварања неприступачних и недо-
вољно приступачних планинских шума са већим 
резервама сечиве дрвне масе; 

2) брже набављање механизоване производне 
опреме за гајење и подизање шума; 

3) прошириван^ радова на подизању интензив-
них шумских култура и плантажних и других на-
сада топола, четинара и осталих врста шумског др-
.већа великог прираста. 

3. Изграђиван^ сталних шумских путева који ће, 
поред шумском, служити трајно и Јавном саобраћа-
ју, треба помоћи и из буџета и фондова за путеве 
народних република, срезова и комуна, као и из 
средстава заинтересованих организација и установа. 

Изграђивање комуникација за унутарњи шум-
ски транспорт, које једновремено служе и гајењу 
шума, може се и даље вршити на терет трошкова 
редовног одржавања шума. 

4. Да би се осигурала још пунија рационалнаа-
-ција искоришћавања шумског богатства и даље одр-
ж а л о повећање прои-зводње индустриског дрвета и 
других шумских производа, у 1960 години треба: 

1) код шумских газдинстава омогућавао шири 
развој експлоатације шума и шумске производње 
на бази редовних и узгојних сеча, искоришћавања 
споредних шумских производа, комбинован ог шум-
ско-пољског и пољопривредног коришћења способ-
них земљишта и др.; 
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2) у сектору инривидуалног шумског власни-
штва п р о ш и р и в ш и задружне облике организације 
иакоришћавања шума и шумске производње. 

5. За развој кооперације између задружних ор-
ганизација и индивидуалних власника шума, како 
ради покор ишћавања, тако и ради подизања и уна-
пређивања шума, користиће се средства фондова 
за унапређивање шумарства, ко ја се формира ју до-
приносом из прихода остварених сечом шума инди-
видуалних власника. Ова средства могу се употре-
бљавати и за финансирање јавне шумарске службе у 
овом сектору шумског власништва, ко ју врше на-
родни одбори и шумска газдинства уиме одбора, 

6. Укупна сеча шума у 1960 години предвиђа се 
на око 19,8 милиона м 3 бруто масе, према 19,1 ми-
лиона м3 колико ј е у просеку сечено у периоду од 
1957 до 1950 године. Овим би волумен сеча у 1960 го-
дини био нешто изнад предвиђања у Друштвеном 
плану привредног развоја Југославије од 1957 до 
1961 године. Сеча четинара треба да порасте у од-
носу на просек 1957/59 године за око 650 хиљада м8, 
а лишћара за 125 хиљада м3. Тиме би структура сеча 
у 1960 години одговарала предвиђању за период од 
1957 до 1961 године. 

У шумама општенародне имовине предвиђа се 
сеча од око 13,1 милиона м3, или око 66% од ових 
сеча, док би се у шумама приватних власника секло 
око 6,7 милиона м3, или 34%. Притом, сече социјали-
стичког сектора треба да достигну ниво од око 9,8 
милиона м3,' што претставља пораст од око 1,4 ми-
лиона м3, према просеку 1957/50 године. На та ј 
начин, учешће социјалистичког сектора у укупним 
сечама расте од 44°/о у просеку 1957/59 године на 
око 50% у 1960 години. 

7. Са повећањем обима сече у ооцијалистичком 
сектору очекује се да производња дрвета за инду-
с т р и ј у прераду достигне ниво од око 6,6 милиона м3, 
према 6,1 милиона м 3 у 1959 години и 5,2 милиона мз 
у просеку за период од 1957 до 1959 године. Тиме 
би ова производња премашила за 12% ниво предви-
ђен за период од 1957 до 1961 године. 

Побољшање структуре шумске производње од-
носно процес претварања дрвета из предмета не-
посредне употребе у индустриску сировину, треба 
да се настави и у 1960 години, па се предвиђа да 
учешће индустриског дрвета у укупним сечама до-
стигне око 32,8%, према 29,0% у просеку за период 
од 1957 до 1959 године и 30% колико је предвиђено 
за период од 1957 до 1961 године. Потрошња чети-
нарске обловине за резање треба у 1960 години да 
порасте на око 2,5 милиона м3, према 2,3 милиона 
колико је она просечно износила у периоду од 1957 
до 1959 године, а лишћарске обловине за резање и 
љуштење од 1,6 на 2,0 милиона м3. На та ј начин би 
производња четинарске об ловине премашила пред-
виђени просек за период од 1957 до 1961 године за 
400 хиљада м3, а лишћарске за 361 хиљаду м3. 

Код дрвета за хемиску прераду очекује се у 
1960 години производња од '2,0 милиона м3, што је 
за 267 хиљада м3 или 13% више него у просеку од 
1957/59 године, а из једначава се са годишњим про-
секом предвиђеним за период од 1957 до 1961 године. 

Производња огревног дрвета у дрвно-индустри-
ским комбинатима и шумским газдинствима, и поред 
повећања сеча, смањује се у корист индустриског 
дрвета на 2,5 милиона м3, према 2,6 милиона м3 у 
просеку од 1957 до 1959 године, 'што одговара кре -
тању предвиђеном у пего годишњем плану. 

8. Народне републи,ке ће у 1960 години изврши-
ти распоред сеча у шумама друштвене имовине и 
предузети потребне мере за правилно нек скри ш ћ а -
пе! ње шума индт1втттуал1тттх власника и за обезбе-
ђење слободног промета индустриско-техничког 
дрвета. 

9. У циљу даљег побољшавања органи з ац попих, 
стручних и техничких услова за газдовање шумама 
и за шумску производњу, у 1960 години ће се донети 
закон о шумама, спровести реорганизација шумских 
г а з д и н с т в а , ко ј а треба да се претворе од установа 
са самосталним финансирањем у привредне орга-
низације, организовати служба шумарске инспекци-
је, донети регулативни и технички прописи о га-
здовању шумама и предузети даље мере за регули-
сање и ј ачање службе чувања шума код шумских 
газдинстава и народних одбора. 

Г л а в а XIV 

С А О Б Р А Ћ А Ј 
1. Већи обим индуетриоке производње, спољне 

трговине, грађевинарства и туризма, а нарочито по-
раст пољопривредне производње постигнут у 1959 
години и њен предвиђени даљи пораст захтеваће у 
1960 години знатно повећавање обима саобраћајних 
услуга. Проширивањем превозних капацитета свих 
грана саобраћаја омогућиће се пораст обима саобра-
ћа ја , као и извесно побољшање квалитета превод 
зних и других саобраћајних услуга. 

У складу са предвиђеним кретањем привреде и 
р а с п о л о ж и в е ! капацитетима саобраћаја предвиђа 
се следеће кретање обима саобраћајних услуга по 
гранама: 

1958 1959 1960 
1957 1958 1959 

Цео саобраћај 109,3 108,3 110,3 
од тога: 
— робни 108,0 109,3 111,6 
— путнички 112,3 104,9 106,3 
— поштанско-телеграфско-

телефонски 110,6 108,6 110,5 

Од укупног саобраћаја : 
Ж е л е з н и ч к и 103,2 104,9 104,8 
Поморски 118,8 108,7 117,7 
Речни 112,9 118,8 108,7 
Ваздушни 114,4 121,9 110,2 
Друмски 145,7 139,0 130,7 

Са предвиђеним обимом саобраћајних услуга у 
1960 години, достиже се општи ниво ових услуга 
какав је предвиђен Друштвеним планом привредног 
развоја Ј у г о с л а в ^ е од 1957 до 1961 године. 

2. У 1960 години биће потребно, ради општег 
побољшања организације рада у саобраћају, при-
ступити даљим мерама у правцу ј ачања система 
самоуправљања и самофинансирања саобраћајних 
привредних организација. 

У циљу бољег усклађивање рада и развоја 
саобраћај них грана и стварања бољих материјалних 
услова за пословање транспортнмх привредних 
организација , као и за функционисање и разво ј 
саобраћаја уопште, предвиђа се у 1960 години спро-
вођење измена у систему и нивоу трансттортних т а -
рифа . Измена система т а р и ф а ће, поред осталог, 
омогућити равном ернмји распоред превоза роба на 
поједине гране саобраћаја , а нарочито рационални ју 
расподелу превоза путника и робе између ж е -
лезничко^ речног и друмског саобраћаја, при да-
љем убрзаном развоју друмског саобраћаја . 

3. Очекује се да ће продуктивност рада у 1960 
години порасти у саобраћају у пресеку за 4,6°/о. 
Овакав пораст продуктивности заснива се . на по-
расту физичког обима саобраћаја за 10%, уз пове-
ћање запосленог особља за око 13.000 лица у од осу 
на 1959. Продуктивност рада мерена, међутим, вред-
ношћу друштвеног производа по једном запосле-
ном оцењује се да ће порасти за око 7%. 
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4. Ради даљег развоја саобраћаја, у 1960 години 
предвиђају се укупне инвестиције од 125 милијарди 
динара. 

Предвиђене инвестиције усмеравају се првен-
ственона повећавање превозне моћи у свим гранама 
саобраћаја, при чему знатније повећање претставља 
нарочито набавка железиичких возних средстава. 

Овако распоређеиа инвестициона средств.а за 
1960 годину обезбеђују да се у тој години заврши 
изграђиван^ железничке пруге Титоград—Бар; за 
неопходан обим саобраћаја и да се пусте у саобра-
ћа ј нове деонице на главној друмској магистрали 
Београд—Скопље—Ђевђелија, као и на Јадранском 
путу; да се повећају капацитети за превоз робе и 
путника, и то. у железничком саобраћају за око 42 
локомотиве, 2.000 теретних и 250 путничких вагона, 
затим у поморском саобраћају за око 102.000 ВРТ, 
а у речном за око 3.000 КС бродова тегљача и за 
око 30.000 ТН товарног простора; да се повећа број 
телефонских прикључака за око 14.000 и да се про-
шири превозна и пропусна моћ других врста сао-
браћајних средстава. 

5. У циљу нормалног финансиоког пословања 
привредних организација у речном, ваздушном и 
поморском путничком саобраћају доделиће се овим 
организацијама, за одређене линије, дотације из 
средстава савезног буџета у износу од 2 745 мили-
она динара. 

За повластице у железничком саобраћају при-
ливом коришћења годишњих одмора, као и за дру-
ге повластице уведене савезним прописима, обезбе-
диће се железничким траеспортним предузећима 
накнада у висини до 10 милијарди динара. Савезно 
извршно веће утврдиће накнадно стварни обим и 
начин покривања ове накнаде. 

Г л а в а XV 

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

1. На основу предвиђеног пораста индустриске 
и пољопривредне производње и спољнотргоеиноке 
размене, мојим се обезбеђује даљи пораст располо-
живих робних фондова за широку Потрошњу и ре-
продукцију, очекује се да ће у 1960 години знатно 
порасти промет робе у свим гранама трговине. 

Цени се да ће робни промет трговине на мало 
у 1960 години порасти за око 10%, у односу на прет-
ходну годину, што је изнад предвиђања у Друштве-
ном плану привредног развоја Југославије од 1957 
до 1961 године. 

Упоредо са порастом робних фондова рачуна се 
и са одговарајућим порастом промета трговине на 
велико, нарочито пр-омета пољопривредних произ-
вода и репродукционог и инвестиционог материјала. 

Предвиђа се такође значајан пораст промета 
спољнотрговинских привредних организација, као 
резултат појачане размене са иностранством. 

2. У 1960 години наставиће се са спровођењем 
мера за даље усавршавање организације и технике 
промета пољопривредних производа, нарочито воћа, 
поврћа и других производа потребних за снабде-
вање градова и индустриских центара. Ове мере 
треба да буду пре свега усмерене на стварање усло-
ва за све организовани је повезивање увећане произ-
водње с потрошњом пољопривредних производа 
путем уговарања и обезбеђења б л а РОЕ роме ног пла-
смана по нај повољнијим ценама за произвођаче и 
потрошаче. 

Значајан фактор у нормализовању и стабиши-
зовању тржишта пољопривредних производа биће 
започето изграђиван^ силоса и магацина, којим се 
у 1960 години обезбеђује пуштање у погон нових 
савремених капацитета за смештај око 82.000 вагона 
тржишних вишкова житарица. 

Даљем побољшавању снабдевања поврћем, воћем 
и другим прехранбеним производ,има знатно ће до-
принети изградња модерних објеката за смештај 
и чување намирница, који се већ подижу или ће 
се подићи у 1960 години у важнијим центрима про-
изводње и потрошње. 

Успешније снабдевање овим производима оче-
кује се и од модврнизовања постојеће и изградње 
нове мреже продавница за продају прехранбених 
производа и артикала свакодневне потрошње, што 
треба да буде један од најпречих циљева локалних 
заједница у наредном периоду. 

3. Даљем унапређивању тржишта ин ду стр неких 
производа биће и у 1960 години посвећена свестра-
на пажња, како би се обезбедило несметано реали-
зована увећане производње и увоза уз највеће мо-
гуће задовољење тражње. 

Да би се отклониле објективне тешкоће ноје 
се појављују услед стешњеноети у садашњем мало-
продајном простору, потребно је да локални органи 
и трговинске привредне организације у 1960 години 
предузму мере за што скорије проширење малопро-
дајног простора не само у новоподигнутим зграда-
ма, већ и адаптацијама и реконструкцијама посто-
јећих застарелих продавница. 

4. За обезбеђење предвиђених инвестиција у 
трговини рачуна се са појачаним улагањима т р о -
винских привредних организација и друштвених 
инвестиционих фондова народних одбора и народ-
них република. У финансирању и кредитиран^ 
инвестиција намењених изградњи силоса и мага-
цина за смештај односно набавци савремене опре-
ме за транспорт и чување пољопривредних произ-
вода,. учествоваће Општи инвестициони фонд у 1960 
години знатно већим средствима него у претходној 
години. Општи ин вести ци они фонд стимулисаће и 
м од ери изо вање постојећих и изграђиван^ нових 
магацина за и н д у с т р и ј у робу, робних кућа и других 
објеката малопродајне и остале трговинске мреже. 

5. Предвиђа се да ће промет угоститељства у 
1960 години по обиму порасти за око 10% у односу 
на претходну годину. Такав пораст промета оче-
кује се као резултат предвиђеног пораста реалне 
куповне снаге становништва, повећања капацитета, 
увођења савремених форми пословања у објектима 
за исхрану, као и повећања туристичког промета. 

У 1960 години очекује се знатно проширивања 
угоститељсних капацитета довршавањем започетих 
и појачаним изграђивањем нових објеката за сме-
штај и исхрану у важнијим туристичким местима 
и на саобраћајницама значајним- за туристички 
промет. 

Наставиће се и модернизовање угоститељских 
капацитета реконструкцијама, адаптацијама и опре-
мањем постојећих угоститељ ски х објеката. 

Ширим увођењем савремених форми услз^жи-
, вања у утоститељским објектима за исхрану ство-

риће се у 1960 години услови за веће учешће уто-
ститељства у исхран,и становништва. 

Инвестиције угоститељства за унапређивање ту-
ризма кредитираће се средствима Општег инвести-
ционог фонда знатније него у 1959 години. Средства 
за проширивање осталих угоститељских капацитета 
треба првенствено да се обезбеде из локалних и 
републичких инвестиционих фондова и из фондова 
привредних организација. 

6. У 1960 годинив предвиђа се даљи пораст тури-
стичког промета, и то домаћег за око 7%, а иностра-
ног за 0'К0 16%. У том циљу појачаће се модерни -
зовање постојећих и изграђиван^ нових комунал-
них, угоститељских и других објеката у туристич-
ким местима, уз веће ангажовање средстава 
федерације. Паралелно с тим, предузеће се мере 
за боље коришћење- постојећих ка г епитета и за 
боље пласирање туристичких услуга на домаћем 
да страном тржишту. 



Среда, 30 децембар 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

Као резултат ових мера очекује се повећање 
прилива девиза за око 20%, у односу на 1959 годину. 

Привредне и друштвене организације треба да 
наставе улагања за прошириван^ капацитета од-
мара лишта и других објеката намењених одмору 
радних људи и омладине. 

Г л а в а XVI 
ЗАНАТСТВО 

1. У области занатства предвиђа се за 1960 го-
дину следећи обим производње и услуга: 

— у милијардама динара 
— у текућим ценама 

Укупно 348,0 399,0 114,7 
од тога: 

— друштвено занатство 240,0 283,0 117,9 
— индивидуално занатство 108,0 116,0 107,4 

Предвиђеним обимом производње и услуга у 
износу од 399 милијарди динара у текућим ценама, 
односно у износу од 323,6 милијарде динара у це-
нама из 1956 године, постиже се ниво који за 1,8% 
премаша ниво предвиђен Друштвеним планом при-
вредног развоја Јутославије од 1957 до 1961 године. 

2. За остваривање повећаног обима производње 
и услуга у 1960 години предвиђају се инвестициона 
улагања у износу од 8 милијарди динара. Са инве-
стицијама предвиђеним за 1960 годину и већ уло-
женим средствима у 1957, 1958 и 1959 години оства-
риће се укупно предвиђене инвестиције у области 
занатства за период од 1957 до 1931 године. Народни 
одбори и привредне организације, као главни но-
оикхци инвестиционих улагања у области занатства, 
треба политику инвестиран^ и даље да оријенти-
шу на: 

1) улагања за прошириш ање мреже услужних 
занатских капацитета оснивањем нових, савремених 
занатских радњи; 

2) модернизовање постојећих друштвених за-
натских привредних организација, нарочито у грани 
грађевинских заната, и осталих занатских привред-
них организација које се претежно баве вршењем 
услуга, што треба да допринесе стабилизовању тр-
жишта и подизању друштвеног стандарда, као и 
постепеном претварању занатства у разгранату ин-
дустрију услуга. 

3. У 1960 години предвиђа се повећање броја 
лица запослених у занатству за 5 /̂о, у односу на 
број запослених у 1959 години. Ради задовољавања 
потреба у кв алификованрј радној снази потребно 
је, поред редовног школовања ученика у привреди, 
повећање броја квалификованих радника у занат-
ству постизати и масовнијим изучавањем заната 
путем приучавање, нарочито у грани грађевинских 
заната. У исто време треба у већем обиму органи-
зовати разне курсеве и семинаре за стручно усавр-
шавање постојећих квалификованих и висококва-
лификованих занатских радника. 

Ч Е Т В Р Т И Д Е О 

РЕЖИМ ФОНДОВА И МЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
ПЛАНА 

Г л а в а ХУИ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ФОНДОВИ 

1 Употреба средстава фондова 
1. Одредбе савезних закона и других савезних 

прописа којима ј е предвиђено обавезно оснивање 
фондова народних република, аутономних јединица, 
срезова и општина престају да важе. 

Фондови из претходног става служиће и даље 
за финансирање задатака и циљева ради којих су 
били и основани, уколико их политичкотеритори-
јалне јединице не укину својом одлуком. 

Одредбе претходних ставова не односе се на: 
а) друштвене инвестиционе фондове; 
б) фондове за станбену изградњу; 
в) фондове за кадрове у привреди; 
г) ф о н д о в е ' з а унапређивање шумарства; 
д) фондове за путеве. 
Средства фондова за унапређивање пољопри-

вреде која се по важећим прописима нису могла 
трошити у 1959 години унеће се у стални резервни 
фонд политичкотериторијалне јединице којој је 
фонд припадао. 

Неутрошена средства, истраживања и обавезе 
фондова из става 1 ове тачке прелазе на политич-
котериторијалну јединицу, уколико она те фондове 
укине. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да донесе 
ближе прописе за спровођење' одредаба ове тачке. 

2. Укидају се савезни прописи којима је одре-
ђена посебна намена за поједине приходе друштве-
них инвестиционих фондова. 

Изузетно од одредбе претходног става остају ва 
снази пр-описи којима су намењена средства у дру-
штвеним инвестиционим фондовима општина за 
финансирање развитка дистрибутивне мреже елек-
тричне енергије. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да утврди 
које су одредбе појединих прописа у смислу става 
1 ове тачке престале да важе. 

3. Фондови из става 3 тачке 1 овог одељка могу 
у текућој години трошити само средства која су 
остварили у претходним годинама. 

Изузетно од одредаба претходног става може се 
у 1960 години трошити: 

а) 20% средстава фондова за путеве остварених 
у тој години; 

б) 100% у тој години остварених средстава: 
1) Општег инвестиционог фонда; 
2) Друштвених инвестиционих фондова народ-

них република, срезова и општина, кад се употре-
бљава ју за давање привредним организацијама з а ј -
мова за обртна средства; 

3) Фондова за кредитирање стан бене изградње;, 
4) Фондова за кадрове у привреди; 
5) Дотација датих фондовима у 1960 години; 
6) Ануитета који се уплаћу ју у друштвене ин-

вестиционе фондове политичкотериторијалних је-
диница на име отплате инвестиционих зајмова датих 
из средстава федерације . 

4. За среске фондове за унапређивање шумар-
ства може се у народној републици издвојити н а ј -
више 50% од цене дрвета на пању и прихода од 
споредних шумских производа и наплаћених шум-
ских штета. Репу блиским друштвеним планом од-
редиће се стоте доприноса фондовима по срезовимЈа. 

5. Из доприноса из дохотка привредних орга-
низација ко ји припада друштвеним инвестидионим 
фондовима општина, срезова и народних република 
припада друштвеном инвестиционом фонду општине 
на јмање 15°/о. 

6. Средства друштвених инвестипионих фон-
дова остварена у току рани јих година могу се упо-
требљавати за, давање зајмова за инвестиције у 
основна средства на јвише до 75°/о, а за формир-ање 
обртних средстава на јмање 29% од укупног износа 
тик средстава. 

Савезно извршно веће може прописати да су л 
привредне организације, банке, штедионице, др-
ж а в н и ооигуравајући заводи, самосталне установе 
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и други дужни, кад троше средства својих фондова 
за инвестиције, да истовремено пренесу у фонд 
обртних средстава одговарајући износ или да га 
издвоје као резерву коју у тоску године могу кори-
стити као обртна средства. 

Одредбе става 1 ове тачке не односе се на: 
1) средства Општег инвестиционог фонда; 
2) средства републичких инвестиционих ф о н -

дова; 
3) средства друштвених инвестиционих фондова 

која ое да ју за учествовање у трошковима инвести-
ција или за гарантне износе по зајмов-има одобреним 
из Општег инвестиционог фонда; 

4) средства дотација ко ја друштвени инвести-
ционе фондови добијају од федерације ; 

5) средства друштвених инвестиционих фон-
дова, образована од разлика цена електричне енер-
гије и. намењена за развитак дистрибутивне мреже. 

7. Државни органи и установе, привредне и 
друштвене организације, самосталне установе, бан-
ке и штедионице, као и привредне коморе и стручна 
удружења, уплатиће као приход федерације 25% 
од средстава која користе за изградњу администра-
тивних и управних зграда. 

Одредба претходног става не односи се на из-
градњу која се врши за потребе Југословенске н а -
родне армије и судова. 

Овлашћује се Савезно извршно веће да доноси 
ближе прописе за спровођење одредаба ове тачке. 

П Општи инвестициони фонд 
1. Средства Општег инвестиционог фонда обра-

зу ју се: 
— од прихода од доприноса из дохотка при-

вредних организација који припада федерацији до 
висине од 23,6%; 

— од прихода од камата на кредите за обртна 
средства ко ја припадају федерацији до висине 
од 15,3%; 

— од прихода од иностраних средстава обра-
ну натих по званичном курсу, ко ји буду остварени 
у 1960 години, а потичу од за јмова и других ино-
страних аранжмана намењених за финансирање ин-
вестиција, и од прихода од курсних разлика и ра -
злика у ценама увезене опреме, ко је разлике ће се 
доделити Општем инвестиционом фонду са рачуна 
разлике у ценама оствареним у пословању са ино-
странством до висине од 100,0%; 

— од других прихода, који по савезним про-
писима припадају Општем инвестиционом фонду. 

2. Средства Општег инвестиционог фонда упо-
требиће се: 

А. за инвестиције за основна средства укупно 
278.000 милиона динара, и то: 

1. У области индустрије 
и рударства 
од тога: 
војна индустрија 

2. у области 
пољопривреде 

3. у области шумарства 
4. у области 

грађевикарства 
5. у области саобраћаја 
6. у области трговине, 

угоепителзства и тури; 
7. у области занатства 
8. за остале инвестиције 

^ за даван,е з а ^ в а за обртна средства укупно 
30.000 милиона динаре. 

3. Ако ни је друкчи је одређено одредбама овог 
плана, Југословенска инвестиционе банка и Југо-
словенска пољопривредна банка употребиће сред-
ства из претходне тачке : 

1) за и з в р ш а в а њ е сво јих обавеза гло раније 
закљученим уговорима о за јмовима из средстава 
Општег инвестиционог фонда ; 

2) за извршавање обавеза по закљученим уго-
ворима о за јмовима чи је је финансирање започето 
из дотација датих из средстава федераци је а на-
стављено из средстава Општег инвестиционог фонда; 

3) за одобравање за јмова по рани је објављеним 
конкурсима; 

4) за одобравање нових за јмова за реконструк-
ције, довршавање и изграђивање нових објеката 
првенствено оним за јмотражиоцима ко ји својом ин-
вестиционом изградњом доприносе извршавању про-
изводних и других задатака Друштвеног плана при-
вредног развоја Југословије од 1957 до 1961 године. 

4. По претходној сагласно-сти Савезног извршног 
већа Југословенска инвестициона банка и Југосло-
венска пољопривредна банка могу неискоришћена 
средства Општег инвестиционог фонда одређена 
овим планом за инвестиције у појединим областима 
и гранама односно за поједине намене, употребити 
за инвестиције одређене у другим областима и гра-
нама односно за друге камене предвиђене овим 
планом. 

5. О в л а ш ћ у ј е се Савезно извршно веће да утвр-
ди смернице и оквире до ко јих банке, ко је одобра-
ва ју инвестиционе за јмове из средстава федерације , 
могу уговарати инвестиционе за јмове са инвестито-
рима за поједине намене сагласно Друштвеном 
плану привредног развоја Југословије од 1957 до 
1961 године. 

6. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена за инвестиције у области индустрије и ру-
дарства употребиће Југословенска инвестициона 
банка првенствено: 

1) за извршавање својих обавеза у смислу 
тачке 3 под 1, 2 и 3 овог одељка, а нарочито за ф и -
нансирање објеката чи ја изградња може да се за-
врши у току 1960 и 1961 године; 

2) за давање нових зајмова и то само за оне 
намене које одреди Савезно извршно веће; 

3) за извршење својих обавеза под 1) ове тачке 
и за давање нових за јмова за инвестиције у при-
вредно неразвијеним подручјима, и то: на терито-
рији Народне Републике Македоније до износа од 
15.190 милиона динара, на територији Народне Ре-
публике Црне Горе до износа од 16.980 милиона ди-
нара и на подручју Аутономне Косовско-метохиске 
Области до износа од 9.760 милиона динара. Б л и ж у 
намену ових за јмова одредиће Савезно извршно 
веће на предлог републичких извршних већа; 

4) за давање нових за јмова за привредни раз -
витак осталих привредно неразвијених подручја до 
износа од 4 милијарде динара. 

Укупни износ за јмова ко ји ће се дати из сред-
става федерације , до завршетка изградње објеката 
ко ји се финансира ју из средстава предвиђених у 
претходном ставу, не може прећи 12 милијарди ди-
нара. 

За јмови из претходног става могу се дати само 
уз обавезно учешће народних република у трошко-
вима инвестиција. Овлашћу је се Савезно извршно 
веће да пропише висину учешћа народних репу-
блика и донесе ближе прописе за давање ових з а ј -
мова. 

7. Средства Општег инрестиционог фонда пред-
виђена за инвестиције у области пољотоивреде упо-
требиће Јутословенска пољопривредна банка првен-
ствено, и то: 

1) износ од 6.000 милиона динара за мелиора-
ционе радове одређене Законом о финансирању из-

137.100 милиона дамара 
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59.000 
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градње хидросистема Дунав—Тиса—Дунав, а износ 
од 3.800 милиона динара за мелиорационе радове 
одређене Законом о финансирању мелиорационих 
радова у Народној Републици Македонији; 

2) износ од 3.200 милиона динара за хидромели-
орационе радове, агромелиорације и друге инвести-
ције у пољопривреди на подручју % Аутономне Ко-
совско-метохиске Области; 

3) износ од ЗОО милиона динара за инвестиције 
у пољопривреди на територији Народне Републике 
Црне Горе; 

4) за давање нових зајмова ради даље механи-
зације пољопривреде и повећавања сточарске про-
изводње, за подизање нових и за реконструкцију 
постојећих плантажних засада, за смештај и пре-
раду поЛуопрнаредних производа код пољопривред-
них организација, за потребе рибарства и за откуп 
земљишта. 

8. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена за инвестиције у области шумарства упо-
требиће Југословенска инвестициона банка за 
извршавање обавеза по раније закљученим угово-
рима, као и за нове зајмове, и то првенствено за 
изградњу шумских путева и набавку опреме, а де-
лом и за почетна улагања у циљу подизања интен-
зивних култура великог и брзог прираста. 

9. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена за инвестиције у области грађевинарства 
употребиће се за финансирање механизације гра-
ђевинских предузећа и водних заједница. 

10. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена за инвестиције у области саобраћаја употре-
биће Југословенска инвестициона банка у следеће 
сврхе: 

1) Износ од 25.800 милиона динара за финанси-
рање без обавеза враћања изградње нових и мо-
дернизације постојећих железничких пруга; за на-
ставак радова на , изградњи лука и пристаништа 
општејугословенског значаја које одреди Савезно 
извршно веће; за регулацију пловних путева; за 
изградњу аеродрома и набавку опреме за нове и 
постојеће аеродроме; за изградњу путева од општег 
југословенског значаја; за набавку речних и језер-
ских путничких бродова као и за студије и про-
јекте у саобраћају; 

2) Износ од 24.200 милиона динара за давање 
инвестиционих зајмова за набавку железничких 
возила, за изградњу поморских бродова и Бучних, 
товарних и техничких пловних објеката у речном 
саобраћају, за набавку возила међуградског и град-
ског саобраћаја, за набавку механизације за луке и 
пристаништа, за проширивање чворних и главних 
аутоматских телеграфско-телефонских централа, 
као и за изградњу магистралних (међународних и 
унутрашњих) телеграфско-телефонских и радио 
веза. 

Из средстава за финансирање изградње без 
обавезе враћања наведених у овој тачки под 1, Ју -
гословенска инвестициона банка обезбедиће износ 
од 2.500 милиона динара за изградњу пута „Брат-
ство-јединство" на територији Народне Републике 
Македоније; 3.700 милиона динара за изградњу пу-
тева, железничких пруга и поморских лука на те-
риторији Народне Републике Црне Горе и 1.200 
милиона динара за изградњу путева и железничких 
пруга на подручју Аутономне Косовско-метохиске 
Области. 

11. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена за инвестиције у области трговине, угости-
тељства и туризма употребиће Југословенска инве-
стициона банка за давање зајмова за изградњу 
магацина и силоса за смештај житарица и државних 
материјалних резерви, за изградњу магацина за 
смештај прехранбених производа, за модернизовање 
постојећих и изградњу нових конзумнопрерађивач-
ких капацитета, за реконструкцију и изградњу уго-
ститељсгсих објеката, за изградњу комуналних обје-

ката у важним туристичким центрима, као и за на-
бавку савремене опреме и транопортних средстава 
за потребе трговине, угосгитељства и туризма: 

12. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена за инвестиције у области занатства употре-
биће се за извршење обавеза по раније закљученим 
уговорима и за давање зајмова за набавку увозне 
опреме. 

13. Југословенска инвестициона банка и Југо-
словенска пољопривредна банка употребиће сред-
ства предвиђена за поједине области привреде у 
тачки 2 под А овог одељка и за давање зајмова за 
набавку моторних возила и друге опреме домаће 
сериске производње највише до износа од 15 мили-
јарди динара. 

14. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена у тачки- 2 под А одредба 8 овог одељка, 
употребиће Југословенска инвестициона банка и за 
давање дотација друштвеним инвестиционим фон-
довима и то: Народне Републике Македоније у из-
носу од 2.400 милиона динара, и Аутономне Косов-
ско-метохиске Области у износу од 1.200 милиона 
динара. 

Дотације из претходног става употребиће се 
сагласно друштвеним плановима корисника дота-
ције, а у складу са Друштвеним планом привредног 
развоја Ј у г о с л в и ј е од 1957 до 1961 године. Ближу 
намену и начин коришћења ових средстава пропи-
сује, на предлог републичких извршних већа, Са-
везно извршно веће. 

15. За инвестиционе зајмове који се одобравају 
из средстава федерације ради потстицани привред-
ног развоја народних република Македоније и Црне 
Горе и Аутономне Косовско-метохиске Области, са-
гласно одредбама Главе VIII Друштвеног плана 
привредног развоја Југославије од 1957 до 1961 го-
дине, корисници зајмова нису обавезни положити 
прописани износ учешћа у трошковима инвестиција. 

Инвеститори из претходног става нису обавезни 
положити износ прописаног учешћа ни за остале 
зајмове које, под условима који важе за те зајмове, 
добију у 1960 години или су их добили у ранијим 
годинама из Општег инвестиционог фонда. Тај из-
нос даће се инвеститорима у виду зајма из сред-
става Општег инвестиционог фонда предвиђених у 
тачки 2 под А, одредба 8 овог одељка 

За зајмове које инвеститори из ове тачке до-
бију у 1960 години или су их добили у ранијим 
годинама из Општег инвестиционог фонда, гарантни 
износ обезбедиће се из средстава Општег инвести-
ционог фонда предвиђених у тачки 2 под А од-
редба 8 овог одељка. Одредба овог става примениће 
се и на зајмове који се одобравају из дотација које 
је Општи инвестициони фонд дао републичким 
инвестиционим фондовима и обласном инвестицио-
ном фонду. 

Износ зајмова из става 1 ове тачке, као и сред-
ства гарантног износа из става 3 ове тачке која 
банка употреби за наплату гарантованих обавеза 
за те зајмове, урачунаће се у укупан износ сред-
става који се даје тим инвеститорима у смислу од-
редаба Главе VIII Друштвеног плана привредног 
развоја Југославије од 1957 до 1961 године. 

Одредбе ст. 1, 3 и 4 ове тачке односе се и на 
зајмове из тачке 3 под 2 овог одељка. 

16. Ануитети на искоришћене износе зајмова 
који су одобрени из средстава федерације и Општег 
инвестиционог фонда на територији народних ре-
публика Македоније и Црне Горе и на подручју 
Аутономне Косовско-метохиске Области од почетка 
1953 године до краја 1960 године, уплаћиваће се у 
друштвене инвестиционе фондове народних репу-
блика Македоније и Црч^ Горе и Аутономне Косов-
ско-метохиске Области до коначне исплате тих 
зајмова. 
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17. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена за зајмове за обртна средства привредних 
организација, Југословенска инвестициона банка и 
Југословенска пољопривредна банка даваће зајмо-
тражиоцима чије је финансирање основних сред-
става вршено из средстава Општег инвестиционог 
фонда у целини или делимично, или из средстава 
учешћа привредних организација и политичкоте-
риторијалних јединица било да се у трошковима 
инвестиција учествује у целини или делимично. 
Ови зајмови даваће се и зајмотражиоцима којима 
су одобрени зајмови за основна средства из дота-
ција Општег инвестиционог фонда друштвеним ин-
вестиционим фондовима по литичкотериториј ал них 
јединица. 

Савезни Државни секретару ат за послове фи-
нансија извршиће расподелу средстава предвиђених 
у тачки 2 под Б овог одељка, која ће Југословен-
ска инвестициона банка, односно Југословенска по-
љопривредна банка, употребити за сврхе из прет-
ходног става. 

18. Овлашћује се Савезно извршно веће да 
може прописати ближе, смернице за коришћење 
средстава Општег инвестиционог фонда, а изузетно 
одредити и поједине важније објекте у оквиру 
области, грана и намена за које ће Југословенска 
инвестициона. банка и Југословен ска пољоприв-
редна банка обезбедити средства за давање ИНР -̂
стиционих зајмова. 

Г л а в а XVIII 
КРЕДИТНИ БИЛАНС 

1. Краткорочне кредите одобраваће банке у 
оквиру општег кредитног биланса који саставља 
Народна банка. 

Општи кредитни биланс Народне банке одо-
брава Савезно извршно веће. 

2. Савезно извршно веће може одређивати по-
себне услове за поједине кредите и зајмове. 

Г л а в а XIX 
САВЕЗНИ БУЏЕТ 

Укупни расходи савезног буџета износе 428.260 
милиона динара. х 

Од укупних савезних прихода савезном буџету 
припада: 

1) 100% од пореза на промет који припада 
федерацији; 

2) 76,4% од доприноса из дохотка привредних 
организација који припада федерацији; 

3) 100% од савезног учешћа у заједничким при-
ходима народних република и народних одбора; 

4) други приходи предвиђени савезним буџетом. 
Буџетска резерва савезног буџета износи 10.000 

милиона динара. 

Г л а в а XX 
НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА И РЕЗЕРВЕ 
Од свих, овим планом нераст пређених при-

хода, образују се привредне резерве у висини од 
42 Милијарде динара. 

Средства из претходног става Савезно извршно 
веће може употребити за извршавање задатака 
предвиђених овим планом, а на основу посебних 
одлука Савезне народне скупштине. 

Г л а в а XXI " 
МЕРЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ТРЖИШТА 

Савезно извршно веће, односно орган кога 
оно овласти може: 

1) одређивати продајне цене и начин форми-
рања цена производима и услугама; 

2) доносити прописе о евиденцији и контроли 
цена одређених производа и услуга; 

3) прописивати тарифе за превоз путника у 
ваздушном саобраћају, аутосаобраћају на међуре-
публичким линијама и у унутрашњој пловидби, по-
штанско-телеграфско-телефонске тарифе, као и до-
носити прописе о повластицама у саобраћају и о 
усклађивању саобраћајних тарифа и редова вожње; 

4) о г р а н и ч а в а ^ ниво цена и тарифа комуналне 
привреде, такса и пореза на промет које прописују 
политичкотериторијалне јединице, а који су од 
утицаја на трошкове пословања привредних орга-
низација или на животни стандард радника и слу-
жбеника. 

Г л а в а XXII 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

I 
Друштвени планови општина, срезова и народ-

них република треба да буду у складу са овим дру-
штвеним планом и да структуром улагања и дру-
гим мерама за развој привреде, друштвеног стан-
дарда и личне потрошње допринесу на свом подру-
чју остварењу задатака и предвиђања овог плана. 

дланови привредних организација треба да бу-
ду у складу са циљевима и задацима овог друштве-
ног плана као и планова народне републике, среза 
и општине. У ту сврху потребно је координира^ 
рад привредних организација преко већа произво-
ђача, привредних комора, стручних удружења и за-
дружних и других организација. 

II 
Овај друштвени план важи од 1 јануара ШО 

године. 

846. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ САВЕЗНОГ БУЏЕТА ЗА 1960 

ГОДИНУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^е и савезним 
органима власти, проглашава се Савезни буџет за 
1960 годину са Законом о Савезном буџету за 1960 
годину, који је Савезна народна скупштина усвојила 
на седници Савезног већа од 26 децембра 1959 годи-
не и ка седници Већа произвођача од 26 децембра 
1959 године. 

П. Р. бр. 89 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О САВЕЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 1960 ГОДИНУ 

Члан 1 
Савезни буџет за 1960 годину, садржи: 
приходе од — —— — Динара 428.260,000.000 
расходе од — — — Динара 428.260,000.000 
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Члан 2 
Постављења нових службеника у савезним ор-

ганима могу се вршити само на основу утврђене си-
стематизације радних места. 

Савезно извршно веће може за поједине саве-
зне органе одредити да се у оквиру утврђене 
систематизације радних места може поставити само 
одређени број нових службеника. 

Члан 3 
Средства предвиђена у предрачунима савезних 

органа за исплату хонорара, могу се користити само 
на основу програма који одобрава Савезно извршно 
веће односно орган који Веће овласти. 

Средства предвиђена за исплату хонорара не 
могу се повећавати током године. 

Изузетно од одредбе претходног става, средства 
предвиђена за исплату хонорара могу се повећати 
само кад Савезно извршно веће донесе одлуку о 
извршењу одређеног задатка, и кад је у тој одлуци 
изрично предвиђена могућност плаћања хонорара. 

Члан 4 
Наредбодавци за извршење предрачуна савезних 

органа могу наредити прековремени рад изнад ви-
сине средстава одобрених предрачуном за преко-
времени рад, само на основу претходне сагласности 
Секретаријата Савезног извршног већа за општу 
управу и савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија. 

Члан 5 
Средства која надлежни, органи за социјално 

осигурање, у смислу чл. 24, 26 и 29 Закона о здрав-
ственом осигурању радника и службеника, враћају 
у корист појединих позиција личних расхода пред-
рачуна савезних органа, могу се користити само за 
потребе које се предвиђају у оквиру партије лич-
них расхода, и то уз претходну сагласност савезног 
Државног секретаријата за послове финансија. 

Члан 6 
У циљу координације рада у погледу међуна-

родне сарадње савезних органа, самосталних уста-
нова и организација Савезно извршно веће, одно-
сно орган који Веће овласти може одредити да се 
средства одобрена девизним неробним планом за по-
требе међу народне сарадње самосталних установа и 
организација могу користити само у сагласности са 
органом управе у чији општи делокруг спадају по-
слови и задаци ради којих су те установе односно 
организације основане. 

Члан 7 
Средства за стипендирање и специјализацију у 

иностранству службеника савезних органа и само-
сталних установа, као и средства за учење страних 
језика, предвиђена у предрачуну Секретаријата Са-
везног извршног већа за општу управу, користе се 
на начин и под условима које пропише Савезно из-
вршно веће односно орган који Веће овласти. 

Члан 8 
Средства одобрена у предрачунима савезних 

Органа за издавачку делатност могу се користити 
само за оне публикације које имају карактер упут-
ства за рад службе у целини, као и за оне публи-
кације које објављују податке односно резултате 
рада неопходне за редован рад државних органа, 
а на начин који одреди Савезно извршно веће. 

Савезно извршно веће утврдиће услове под ко-
јима савезни органи могу издавати публикације. 

Члан 9 
Вишкови расхода над приходима самосталних 

установа у износу од Динара 1.347,491.000 покри-
вају се дотацијом из савезног буџета, с тим што се 
распоред њихових укупних средстава на личне и 
матери јал не расходе утврђује овим буџетом. 

Члан 10 
Планирани вишак прихода над расходима по 

финансиском плану Југословенске лутрије у износу 
од Дин. 1.272,000.000 распоредиће Савезно извршно 
веће на друштвене организације које се баве соци-
јално-хуманитарном делатношћу. 

Члан 11 
Савезно извршно веће распоредиће средства 

предвиђена у буџету у износу од Дин. 1.078,000.000 на 
друштвене организације. 

Члан 12 
Средства одобрена у Савезом буџету за 1959 го-

дину за инвестиције, а која органи и организације 
којима су та средства дата нису утрошили до краја 
1959 године, могу се по одобрењу савезног Државног 
секретаријата за послове финансија употребити у 
1960 години за довршење започетих радова. 

Члан 13 
Нова средства за инвестиционе расходе, на терет 

резерве савезног буџета, могу се одобрити само на 
основу програма који претходно одобри Савезно 
извршно веће, и на основу израђених и одобрених 
инвестиционих елабората. 

Члан 14 
Носиоци средстава предвиђених у савезном 

буџету за унапређивање привредних области, јесу: 
за водопривреду — Савезна комисија за водо-

привреду; 
за геолошко-рударске истраживачке радове — 

Савезни геолошки завод; 
за унапређивање пољопривреде — Секретару ат 

Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство; 

за унапређивање и н д у с т р и ј е производње и 
грађевинарства — Секретару ат Савезног извршног 
већа за индустрију. 

Носилац средстава предвиђених у савезном бу-
џету за регресе и дотације и за средства за израв-
нање разлике у ценама у пословању са иностран-
ством је савезни Државни секретаријат за послове 
фина-нсија. 

Члан 15 
Средства савезног буџета за унапређивање 

привредних области користе се на основу одобре-
них програма и предрачуна. 

Средства савезног буџета за изравнање разлике 
у ценама у пословању са иностранством користе св 
на основу одобреног предрачуна. 

Члан 16 
Програме и предрачуне употребе средстава и9 

претходног члана доноси Савезно извршио веће. 
Предлоге програма и предрачуна састављају, 

носиоци средстава из члана 13 овог закона и доставу 
љају их Савезном извршном већу преко надлежних 
органа савезне управе и савезног Државног секре-
таријата за послове финансија. 

Члан 17 
Регреси се одобравају по посебним савезним. 

прописима. 
Савезни Државни секретари јат за послове фи-

нансија, на основу прописа из претходног става, 
утврђује услове и начин употребе средстава за 
регресе и дотације. 
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Ч л а н 18 

Р а з л и к е у ц е н а м а у п о с л о в а њ у са и н о с т р а н -
ством о б р а ч у н а в а ј у се по посебним с а в е з н и м п р о -
писима . 

Ч л а н 19 

Н о с и о ц и с р е д с т а в а и з ч л а н а 14 овог з а к о н а п о д -
носе с а в е з н о м Д р ж а в н о м с е к р е т а р и ј а т у з а п о с л о в е 
ф и н а н с и ј а т р о м е с е ч н е и г о д и ш њ е и з в е ш т а ј е о 
у т р о ш к у с р е д с т а в а ч и ј и су о н и носиоци . 

И з в е ш т а ј е о и з в р ш е њ у п р о г р а м а подносе н о -
сиоци с р е д с т а в а С а в е з н о м и з в р ш н о м в е ћ у п р е к о 
савезног Д р ж а в н о г с е к р е т а р и ј а т а з а п о с л о в е ф и -
н а н с и ј а . 

Ч л а н 20 

Ф и н а н с и с к и п л а н С а в е з н о г ф о н д а з а у н а п р е ђ и -
в а њ е к у л т у р н е д е л а т н о с т и доноси се н а основу п р о -

Средња, 30 децембар 19-59 

г р а м а р а д а к о ј и о д о б р а в а С е к р е т а р и ј а т С а в е з н о г 
и з в р ш н о г в е ћ а з а п р о с в е т у и к у л т у р у у с а г л а с н о -
с т и с а с а в е з н и м Д р ж а в н и м с е к р е т а р и ј а т а за п о -
с л о в е ф и н а н с и ј а . 

Ч л а н 21 
С а в е з н о и з в р ш н о в е ћ е м о ж е д о н о с и т и с м е р н и ц е 

з а с п р о в о ђ е њ е ш т е д њ е б у џ е т о м о д о б р е н и х с р е д -
с т а в а . 

Ч л а н 22 
О в а ј з а к о н с т у п а н а с н а г у д а н о м о б ј а в љ и в а њ а у 

„ С л у ж б е н о м л и с т у . Ф Н Р Ј " , а в а ж и од 1 ј а н у а р а 
1960 године . 

П Р И Х О Д И Р А С Х О Д И 

I Порез на промет — — — — — 
II део доприноса из дохотка при-

вредних организација — — — 

III Учешће у заједничким прихо-
дима — — — — — — — — 

IV Порез на промет вина и ракије 

V Приходи савезних органа и 
установа — — — — — — — 

VI Остали приходи — — — — — 

204.000,000.000 

202.309,000.000 

7.751,000.000 
5.200,000.000 

4.510,000.000 

4.490,000.000 

УКУПНО ПРИХОДИ: 428.260,000.000 

I Расходи савезних органа и 
установа: 

— лични расходи — — — 
— матери јални расходи — 

II Инвалидске принадлежно-
сти ратних војних инва-
лида са њиховом здрав-
ственом заштитом — — 

III Дотације: 
— самосталним установама 
— друштвеним организаци-

јама и установама — — 

IV Инвестиције — — — — — 
V Средства за потребе нукле-

арне енергије — — — 
VI Обавезе по буџету и буџет-

ска резерва: 
— обавезе по буџету из ра-

нијих година — — — — 
— буџетска резерва — — 

VII Расходи народне одбране — 

VIII Обавезе државе: 
— обавезе по унутрашњим 

зајмовима — — — — — 
— обавезе по иностраним 

зајмовима и за национа-
лизовану инострану имо-
вину — — — — — — 

— накнада за национализо-
вану имовину у земљи — 

— отплата ануитета по за ј -
мовима за станбену из-
градњу — — — — — — 

IX Средства за посебне намене 
у привреди: 

— средства за унапређива-
ње привредних области — 

— регреси и дотације — — 
— накнаде за повластице у 

железничком и аутобу-
ском саобраћају по саве-
зним прописима — — — 

— дотациде за инвестиције 
— средства за изравнање 

разлике у ценама у по-
словању са иностранством 

X Дотације народним ре пу 6 лу-
кама и А У Т О Н О М Н О Ј К О -
сов-еко-метохиској Обла-

УКУПНО РАСХОДИ: 

13.069,458.000 
9.761,232.000 

1.347,491.000 

1.574,500.000 

900,000.000 
9.512,319.000 

1.746,000.000 

14.025,000 000 
65,000.000 

50,000.000 

13.500,000.000 
56 500,000.000 

11.710,000.000 
5.200,000.000 

25.000,000.000 

22.930,690.000 

18.114,000.000 

2.921,991.000 
8 995.000.000 

7.590,000.000 

10.012,319.000 
207.100,000.000 

15.866,000.000 

111.910,000.000 

22.900,000.000 

428.260,000.000 

П Р Е Г Л Е Д 

П Р И Х О Д А И Р А С Х О Д А С А В Е З Н О Г Б У Џ Е Т А 
З А 1960 Г О Д И Н У 
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О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О БУЏЕТИМА И ФИ-
НАНСИРАЊУ САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења 
Федеративне Народне Републике Југослав^е и са-
везним органима власти, проглашава се Закон о бу-
џетима и финансирању самосталних установа који 
је Савезна народна скупштина усвојила на седници 
Савезног већа од 26 децембра 1959 године и на сед-
ници Већа произвођача од 26 децембра 1959 године. 

П. Р. бр. 84 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О БУЏЕТИМА и ФИНАНСИРАЊУ САМОСТАЛ-

НИХ УСТАНОВА 

Г л а в а I 
ОСНОВНА НАЧЕЛА 

Члан 1 
Општинама, срезовима, аутономним јединицама, 

народним републикама и федерацији, ради оства-
ривања њихових Уставом и законима утврђених 
права и дужности, јачања комуналне самоуправе 
и задовољавања зајетничких потреба, припадају 
друштвена средства утврђена овим законом као њи-
хов приход. 

Политичкотериторијалне јединице користе и 
друга друштвена средства, одређена савезним зако-
нима, у сврхе и на начин утврђен тим законима. 

Члан 2 
Овим законом утврђују се и гарантују извори 

прихода сваке политичкотериториј алпе јединице. 
Ниједним правним актом, осим савезним зако-

ном, не могу се ови приходи одузимати или сма-
њивати. 

Члан 3 
Приходи по литичкотеритори јалних јединица 

који служе за потребе државних органа и за друге 
потребе које се финансирају путем буџета, фондова 
или на други начин предвиђен овим законом, обра-
зују се из личних доходака радника и службеника, 
индивидуалних пслЈОпривредних произвођача и 
осталих грађана, 

Само савезним законом могу се за те потребе 
установити и други извори прихода. 

Члан 4 
Приходи утврђени овим законом су заједнички 

приходи политичкотериторијалних јединица свих 
степена или посебни приходи Нолитичкотеритори-
ј ал них јединица одређеног степена. 

Удео политичкотериторијалних јединица у за-
једничким приходима утврђује се овим законом. 

Општина и федерација имају и своје посебне 
изворе прихода. 

Члан 5 
Приходи политичкотериторијалне јединице из 

извора утврђених овим законом, распоређуј у се ње-
ним буџетом. 

Савезним законом могу се одређени приходи 
утврђени овим законом, распоредио као приход 
друштвених фондова ради финансирања појединих 
потреба и служби од заједничког интереса за гголи-
тичкОтериторијалне јединице. 

Члан 6 
Свака политичкотериторијална јединица само-

стално располаже приходима који јој по овом за-
кону припадају. 

Политичкотериторијална јединица дужна је у 
буџету предвидети средства за финансирање за-
датака и служби који су законом или одлукама ње-
ног претставничког органа утврђени као обавезни, 
ако за финансирање ових задатака и служби нису 
предвиђени посебни извори прихода. 

. Члан 7 
Политичкотериторијалним јединицама које не 

могу из својих прихода финансирати задатке и слу-
жбе на које су законом обвезане, политичкотери-
торијална јединица вишег степена обезбедиће до-
пунска средства из заједничких извора прихода на 
рачун свог учешћа у тим изворима прихода. 

Ова допунска средства утврђују се у виду пове-
ћаног учешћа политичкотериторијалних јединица 
нижег степена у заједничком изворима прихода 
оствареним на њиховом подручју. 

Члан 8 
Повећање учешћа политичкотериторијалних је-

диница нижег степена у заједничким изворима при-
хода одређује се у истом проценту за све политич-
котериторијалне јединице којима ое средства обез-
беђују или за поједине групе политичкотеритори-
јалних јединица сврстане по јединственим мери- -
лима. 

Повећање учешћа политичкотериторијалних је-
диница нижег степена у заједничком изворима при-
хода врши се законом народне републике односно 
одлуком среског народног одбора. 

Политичкотериторијална јединица вишег степе-
на може одредити и трајање овог учешћа, које не 
може бити краће од трајања услова који су усло-
вили повећано учешће. 

Члан 9 
Ако политичкотериторијална јединица ни пове-

ћаним учешћем у заједничким приходима не може 
да финансира задатке и службе на које је законом 
обвезана, п ол ити ч кот еритори ј алпа јединица вишег 
степена одредиће јој дотацију у утврђеном износу 
(општа дотација). 

Дотација траје док политичкотериторијална је-
диница не буде у могућности да из својих прихода 
и допунским средствима из члана 7 овог закона 
обезбеди финансирање задатака и служби на које 
је законом обвезана. 

Члан 10 
По литичкотеритори јална јединица вишег степе-

на може повећање учешћа у заједничким изворима 
прихода односно општу дотацију условити смањењем 
одређених расхода, увођењем нових или повећањем 
постојећих прихода и другим мерама које по закону 
може предузимао политичкотериторијална једини-
ца којој се допунска средства обезбеђују. 

Политичкотериторијална јединица вишег степе-
на која је по претходном ставу условила повећање 
учешћа односно општу дотацију, има право над?о-
ра над коришћењем допунских средстава датих у 
виду повећања учешћа односно дотације у складу са 
условима предвиђеним у претходном ставу. 

Члан 11 
Политичкотериторијална јединица вишег степа-

на, пошто обезбеди допунска средства по чл 7 до 0 
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овог закона, може свиад политичкотериторијалним 
јединицама нижег степена на свом подручју дати 
допунска средства у виду повећаног учешћа из свог 
удела у заједничким изворима прихода оствареним 
на подручју сваке од тих политичкотериторијалних 
јединица. 

Члан 12 
Политичкотериторијална јединица вишег степе-

на може политичкотериторијалној јединици нижег 
степена дати дотацију са одређеном наменом (на-
менска дотација). 

Политичкотериторијална јединаца вишег степе-
на може обуставити даље давање дотације или 
тражити њен повраћај у целини или делимично, 
ако се дотација не користи за намену за коју је 
дата. 

"Члан 13 
Политичкотериторијална јединица може извр-

шавање појединих својих трајнијих задатака за 
које је потребно обезбедити стална средства, фи-
нансирати путем фондова које сама оснива из сво-
јих прихода. 

Приходи и расходи фонда утврђују се у фи-
нансиском плану фонда. 

Члан 14 
Буџет доноси претставничко тело политичкоте-

риторијалне јединице. 
ч Финансиски план фонда доноси орган управља-

ња фонда. Ако фонд нема посебан орган управља-
ња, финансиски план фонда доноси претстлвничко 
тело политичкотериторијаЈше^е^инице. 

Члан 15 в „ 
Самосталне установе финансирају се самостално 

по одредбама овог закона. 
Под самосталним установама, у смислу овог за-

кона, разумеју се установе које врше јавну службу 
и организоване су по начелима друштвеног^ самоу-
Прављатеа. 

' "Савезним законом о појединим служб ма или 
врстама установа могу се одредити посебан начин 
и услови самосталног финансирања за одређене вр-
сте установа. 

Члан 16 
Самосталне установе обезбеђују средства за ф и -

нансирање своје делатности из "накнада за услуге 
које врше и других својих прихода, из друштвених 
фондова, из фондова по литичкотеритори јалне једи-
нице који су основани за финансирање самосталних 
установа, као и из дотација политичкотериторијал-
них јединица, фондова и привредних и других орга-
низација. 
^ С а м о с т а л н е установе својим финансиским пла-

ном самостално утврђуј ј^л распоређују у складу са 
одредбама овог закона сва своја средства, без обзи-
ра из којих извора она потичу. 

Члан 17 
Самосталној установи која на основу акта о 

свом оснивању не наплаћује накнаду за услуге које 
врши или која из ове накнаде и других својих при-
хода не може покрити своје расходе, политичкоте-
риторијална јединица чији орган врши права осни-
вача односно организација која врши ова права 
обезбедиће путем дотације средства за покривање 
њених расхода односно допунска средства у ту 
сврху. 

Средства из претходног става обезбеђују се у 
укупном износу. 1 

Члан 18 
Ако државни орган на основу закона својим 

прописом нареди самосталној установи да своје у-
слуге врши бесплатно или по ценама које нису до-
вољне да покрију трошкове за њихово вршење, по-
литичкотериторијална јединица чији је орган донео 
пропис дужна је накнадити установи разлику која 
је услед тога настала у њеним приходима, ако са-
везним законом није друкчије одређено. 

Члан 19 
Финансиски план самосталне установе доноси 

са^ет односно одговарајући орган друштвеног само-
управљања установе. 

Члан 20 
Две или више полптичкстериторијалних једини-

ца могу заједнички финансирам државне органе и 
самосталне установе, као и друге заједничке потребе 
и задатке. 

Финансирање по ,претходном ставу врши се. с 
обзиром на природу служби, потреба и задатака, пу-
тем предрачуна, финансиског плана, финансиског 
програма или фонда, а на основу уговора закључе-
ног између политичкотериторијалних јединица. 

Члан 21 
Политичкотериторијална јединица може, ради 

финансирања потреба које су у складу са њеним 
задацима, удруживати средства која потичу из из-
вора прихода утврђених овим законом, са средстви-
ма привредних и других организација, ако је тим 
организацијама савезним прописом дозвољено у-
друживање средстава за те намене. 

Члан 22 
Свака политичкотериторијална јединица има 

Р е Ш 1 и 1 Ш -
Средства резервног фонда образују се и кори-

сте по одредбама овог закона. 

Члан 23 
Политичкотериторијална јединица може но те-

рет својих средстава з а к љ у ч и в а о уговоре о зајмо-
вима. 

Зајам путем јавног уписа у земљи могу закљу-
ч и в а о народне републике и федерација. 

Уговоре о државним зајмовима у иностранству 
може з а к љ у ч и в а о само федерација. 

Члан 24 
Политичкотериторијална јединица вишег степе-

на преко свог претставничког тела врши надзор^ над 
законитошћу буџета, финансиских планова, фондова 
и других аката о установљен^ прихода и о утвр-
ђивању расхода политичкотериторијалних јединица 
нижег степена. 

Надзор над законитошћу финансиских планова 
самосталних установа и других аката о распоре-
ђивања средстава тих установа врши политичкоте-
риторијална јединица одређена овим законом, преко 
свог претставничког тела и његових органа. 

Политичкотериторијалне јединице из претход-
них ставова преко свог претставничког тела и ње-
гових органа врше и друштвени надзор над поли-
тиком коришћења средстава политичкбтериторијал-
них јединица и њихових фондова, као и над кори-
шћењем средстава самосталних установа у складу са 
њиховим задацима и правилима (статутом).. 

Контролу законитости коришћења и раополага-
ња средствима по литичкотериториј алних јединица, 
самосталних установа и фондова врши Служба дру-
штвеног књиговодства по важећим прописима. 
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Г л а в а II 
ИЗВОРИ И РАСПОДЕЛА ПРИХОДА ПОЛИТИЧКО-

ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА 

Члан 26 
Заједнички извори прихода политичкотерито-

ријалних јединица су: 
1) допринос буџетима из личног дохотка; 
2) ванредни допринос буџетима из личног до-

хотка; 
3) допринос буџетима на део чистог прихода 

привредне организације који она издвоји у фонд 
заједничке потрошње (члан 50 Закона о средствима 
привредних организација); 

4) порез на доходак, осим пореза на доходак 
од зграда и туђе радне снаге; 

5) општински прирез који плаћа ју пољоприв-
редни произвођачи, а чија је висина утврђена са-
везним прописима; 

6) општински порез на промет чија је висина у -
тврђена савезним прописима; 

7) порез на промет који плаћа ју грађани и гра-
ђанска правна лица, чија је висина утврђена саве-
зним прописима, осим пореза на промет природног 
вина и ракије ; 

8) земљарина, осим дела који се по савезним 
прописима распоређује у фондове; 

9) административне таксе осим конзуларних 
такса и такса које се код царинарница плаћа ју у 
готовом; 

10) приходи које народне републике уводе на 
основу савезног закона; 

11) други извори прихода одређени савезним 
законом као заједнички извори прихода. 

Члан 27 
Посебни извори прихода општине су: 
1) порез на лични приход грађана; 
2) допунски допринос буџетима из личнот до-

хотка; 
3) општински прирез чија је висина утврђена 

општинским прописима; 
4) општински порез на промет чија је висина 

утврђена општинским прописима; 
5) општинске таксе; 
6) допринос из дохотка комуналних привредних 

организација (члан 35 Закона о доприносу из дохот-
ка привредних организација); 

7) порез на употребу туђе радне снаге; 
8) порез на наслеђе и порез на поклоне; 
9) други извори прихода установљени савезним 

законом као приходи општине и други приходи које 
општина уводи на основу овлашћења из савезног 
закона. 

Члан 28 
Посебни извори прихода федерације оу: 
1) порез на промет, осим пореза на промет из 

тач. 6 и 7 члана 26 овог закона; 
2) конзуларне таксе и таксе које ое код цари-

нарница плаћа ју у готовом; 
3) царине; 
4) део доприноса из дохотка привредних орга-

низација који припада федерацији, а савезним 
друштвеним планом није распоређен у одговарајуће 
фондове. 

Савезним законом могу се установити и други 
посебни извори прихода федерације . 

Члан 29 
Од прихода остварених из за јетничких извора 

прихода (заједнички приходи) на територији на-
родне републике, народној републици, срезовима и 
општинама припада укупно 97%, а федерацији 3%^ 

Општини припада 29% од укупних за једничких 
прихода остварених на'" њеном подручју. 

Републичким законом утврђује се у јединствен 
ном проценту удео срезова у за једничким прихо-
дима оствареним на њиховим подручјима. 

Од укупних за једничких прихода остварених 
на њеној територији, народној републици припада 
део изнад процента који по ст. 2 и 3 овог члана 
припада општинама и срезовима. 

Учешће аутономних јединица у уделу народне 
републике у за једничким приходима оствареним на 
њиховом подручју одређује се законом Народне Ре -
публике Србије. 

Од укупних за једнички^ прихода остварених 
на територији народне републике која нема ( р е -
зова, народној републици припада део изнад про-
цента који по ставу 2 овог члана припада општи-
нама. 

Од укупних за једничких прихода остварених 
на територији аутономне јед,инице ко ја нема сре-
зова, аутономној јединици припада, поред учешћа 
у уделу народне републике, одређеног по ставу 5 
овог члана, и процент тих прихода оа којим по 
ставу 3 овог члана орезови на територији Народне 
Републике Србије учествују у за једничком прихо-
дима. 

Члан 30 
Републичким законом може се општинама утвр-

дити учешће у заједничким приходима оствареним 
на њиховом подручју и у вишем јединственим про-
центу од процента из става 2 претходног члана. 

Републичким законом може се изузетно, кад је 
услед велике неравномерности у привредном р а -
звоју општина и срезова на територији народне ре-
публике потребно знача јни је преливање средстава 
међу њима, проценат утврђен за општину по ставу 
2 претходног ^члана смањити на јвише за 2%. 

Члан 31 
Законом односно одлуком којима се у смисл.у 

члана 8 овог закона одређује повећање учешћа л о -
литичкотеритори јалних јединица у за једничком 
приходима, могу се прописати и услови под којима 
се може мењати учешће тих политичкотеритори-
јалних јединица у за једничким приходима. 

Повећано учешће политичкотериторијалних је -
диница у заједничким приходима може се смањити 
само ако наступе промене које битно утичу на по-
већање прихода на подручју тих политичкотерито-
ријалних јединица. 

Ако се на основу перопективних планова при-
вредног развитка предвиђају битне промене у еко-
номским односима на подручју политичко територи-
јалне јединице нижег степена, политичкотеритори-
јална јединица вишег степена може законом одно-
сно одлуком прописати постепено смањивање пове-
ћаног учешћа у за једничким приходима у наредним 
годинама. 

Члан 32 
Приходи који по овом закону из посебних из -

вора прихода припадају општини не могу бити од 
утицаја на одређивање повећаног учешћа општине 
у за једничком приходима нити на давање опште 
дотације. 

Члан 33 
Предлог републичког закона о утврђивању уче-

шћа срезова и општина у за једничким приходима 
доставља се на мишљење и примедбе среским на-
родним одборима, а предлог одлуке среског народ-
ног одбора о учешћу општина у тим приходима — 
општинским народним одборима. 
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I м о д б е народног одбора на предлог закона 
од. Јено одлуке које нису усвојене, размотриће ре-
г^с-личка народна скупштина односно срески на-
родни одбор приликом доношења закона од-носно 
од - те. 

Ако општински народни одбор сматра да су 
одлуком среског народног одбора повређена права 
општине утврђена овим законом, може тражити од 
републичке народне скзтштине да одлуку среског 
н а р ^ н о г одбора размотри и поништи. 

А'-:о општински народни одбор сматра да одлу-
ком среског народног одбора нису општини обезбе-
ђена допунска средства из чл. 7 до 9 овог закона, 
може тражити од републичке народне скупштине 
да одлуку среског народног одбора размотри ради 
давања мишљења и препоруке среском народном 
одбору. 

Члан 34 
Републичка народна скупштина може прописа-

ти услове под којима се могу вршити измене и до-
пуне одлука среских народних одбора о учешћу 
општина у заједничким приходима. 

Члан 35 
Политичкотериторијалној јединици припадају и 

приходи које њени органи остварују својом делат-
ношћу. 

Члан 36 
Средства добивена месним самодоприноса! утвр-

ђују се и распоређују посебном одлуком општин-
ског народног одбора, на начин прописан Законом 
о општинском прирезу и месном самодоприноса. 

Месни само до-принос који се по одлуци општин-
ског народног одбора заводи ради подмириван^ по-
треба које се финансирају из буџета, уноси се као 
приход у буџет општине. 

Члан 374 

Приходи укинутих фондова уплаћују се као 
приходи у буџет, ако у акту о њиховом укидању 
није одређено да се ти приходи употребе за друге 
сврхе. 

Вишак прихода над расходима по завршном 
рачуну о извршењу буџета уноси се у буџет, ако 
завршним рачуном није одређено да се употреби 

^ у друге сврхе. 

Члан 38 
Буџетом се распоређују и непредзиђенм при-

ходи политичкотеритори јалне јединице, ако зако-
ном није друкчије предвиђено. 

Г л а в а III 
БУЏЕТ 

1. Опште одредбе 
Члан 39 

Буџет се доноси законом односно одлуком н а -
родног одбора. 

Члан 40 
Буџет се доноси за једну календарску годину и 

важи за годину за коју је донесен. 

Члан 41 
Буџетом се распоређују средства или за поје-

дине намене или у укупном износу. 

Члан 42 
Средства за финансирање државних органа ра-

сл оређују се појединачно за одређене намене. 

Средства која се из буџета дају као дотација 
самосталним установама утврђују се у укупним 
износима. 

Члан 43 
Сви приходи буџета, без обзира из којих извора 

потичу и који их органи остварују, распоређују се 
у целини за подмириван^ свих потреба које се фи-
нансирају из буџета, ако овим или другим савезним 
законом није друкчије одређено. 

Члан 44 
Приходи и расходи уносе се у буџет у бруто 

износима, ако""овим законом или прописима доне-
сеним на основу њега није друкчије одређено. 

Члан 45 
Расходи у буџету морају бити ур авио т ежени са 

приходима. 

Члан 46 

Преношење послова из надлежности органа 
једне политичкотериторијалне јединице у надле-
жност органа друге политичкотериторијалне једи-
нице, као и одређивање нове надлежности органа 
тих јединица која повлачи буџетске расходе, може 
се вршити само законом односно одлз^ком. 

Члан 47 

Ако се после доношења буџета у току године 
донесе пропис који повлачи нове расходе из бу-
џета, орган који је пропис донео дужан је обезбе-
дити средства за подмириван^ тих расхода у теку-
ћој годити, ако савезним законом није" друкчије 
одређено. Тим (прописом одредиће се и начи.н на 
који ће се убудуће покривати ови расходи. 

Ч - а и 48 
Одлуком среског народног одбора може се од-

редити да општине на једикств^ном градском под-
ручју учествују делом средстава својих буџета у 
фина,нсирању појединих служби и комуналних и 
других делатности које су од значаја за читаво 
градско подручје 

Срески народни одбор може одредити да се део 
прихода који припадају општинама употреби за 
финансирање служби из претходног става. 

Ако на јединственом градском подручју постоји 
градско веће, одлуке по претходним ставовима до-
носи градско веће. 

Члан 49 
Ако се буџет не донесе на време, финансирање 

се врши привремено на начин одређен овим за-
коном. 

Одлуку о привремено^ финансирању доноси 
претстаенички орган политичкотеритори јалне је-
динице. 

Члан 50 
Буџети свих политичкотериторијалних једини-

ца се састављају и извршавају на начин прописан 
овим законом и прописима донесеним на основу 
њега. 

Члан 51 
О извршењу буџета саставља се завршни рачун. 
Завршни рачун доноси претставнички орган 

политичкотериторијалне јединице законом односно 
одлуком. 
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2. Предрачуни 
Члан 52 

Финансирање ф у н к ц и ј а и задатака д р ж а в н и х 
органа врши се на основу предрачуна прихода и 
расхода, ко ји су саставни део буџета. 

Средства у предрачунима д р ж а в н и х органа р а -
с п о р е ђ у ј се на личне и материјалне расходе, а у 
оквиру ових могу се одредити ближе намене на н а -
чин утврђен овим законом и прописима донесеним 
на основу њега. 

3. Финансиски програм 

Члан 53 -
На -основу финансијских програма финансира ју 

се оне потребе, задаци и мере за1 ко је је политич-
котериторијалпа јединица дужна обезбедити ф и -
н а н с и р а средства, а за чи је подмиривање односно 
извршавање је потребно обезбедити та средства, гго 
правилу, за в ^ ш е година. - V 

Ч л а н 54 
Финансиским програмом утврђују се: потребе, 

задаци и мере које се на основу програма подми-
рују односно спроводе и на основу њега финанси-
ра ју , укупан износ средстава потребних за ф и н а н -
сирање, износи средстава који ће се употребити у 
свакој појединој години, органи, начин и рок извр-
шења програма, као и поступак контроле. 

Финансиске програме доноси претставнички ор-
ган политичкотериторијалне јединице законом од-
носно одлуком. 

Члан 55 
У буџету се предвиђају средства потребна за 

финансиске програме у години за коју се буџет до-
носи. ^ 

Средства из буџета за извршење финансиских 
програма могу се дати и одвајањем одређених при-
хода за ту сврху. 

4. Заједничко финансирање 
Члан 56 

Политичкотериторијалне јединице ко је у сми-
слу члана 20 овог закона за једнички финансира ју 
државне органе, самосталне установе и друге за -
једничке потребе и задатке, з акључиће о томе 
уговор. 

Савезно извршно веће може прописати садр-
ж и н у уговора из претходног става, последице ко је 
наста ју ако уговор не одговара прописаној садр-
жини, као и одредбе ко је в а ж е ако уговор не са -
д р ж и све потребне састојке. 

Члан 57 
Политичкотериториј алне јединице могу са при-

вредним организацијама и другим друштвеним прав-
ним лицима вршити за једничко финансирање под 
условима из претходног члана овог закона. 

Ч л а н 58 
Одлуку о закључивању уговора о за једничком 

финансирању уиме политичкотериторијалне једи-
нице доносе народни одбори на седницама оба већа 
односно извршна већа. 

5. Посебни рачуни 
Члан 59 

На посебне рачуне распоређују се средства за 
исплате накнаде самосталним установама, органи-

зацијама и грађанима за в р ш е њ е одређене делат-
ности, као и средства за исплату накнаде кад је 
право накнаде утврђено савезним законом или по-
себним прописом н а основу овлашћења из савезног 
закона. 

Посебни рачуни из претходног става могу се 
отварати на основу прописа државног секретари-
јата за послове финансија . 

Ч л а н 60 
Прописом Савезног извршног већа може се од-

редити да д р ж а в н и орган ко ји у вршењу одређене 
службе из свог делокруга остварује приходе, преко 
посебног рачуна самостално располаже тим прихо-
дима у целини или делимично, ради финансирања 
одређених расхода те службе. 

Ч л а н 61 
Посебни рачуни уносе се у буџет само са пози-

тивном односно негативном разликом. 

6. Дотације 
Члан 62 

Поред дотација из чл. 9, 12 и 17 овог закона, 
из буџета се могу давати дотације самосталним уста-
новама и организацијама, осим привредним органи-
зацијама, за покриће вишка расхода над прихо-
дима, за унапређивање делатности ради којих је 
установа или организација основана, као и у дру-
гим случајевима утврђеним прописом или буџетом 
политичкотериторијалне ' јединице. 

Члан 63 
Политичкотериторијална јединица може усло-

вити давање дота"ције самосталној установи или 
организацији: повећањем сопствених прихода уста-
нове или организације, смањењем њихових расхода 
за одређене намене, одређивањем намене за коју се 
дотација може користити, одређеним распоредом 
њихових укупних средстава на личне, материјалне 
и инвестиционе расходе, као и другим мерама ко је 
установа односно организација може предузимати 
у свом делокругу. 

Ако се установа или организација не придржа-
ва постављених услова, политичкотериторијална је -
диница може обуставити давање дотације, а и т р а -
ж и т и њено враћање у целини или дели1;дично -— 
ако се дотација не користи за намену за коју је 
дата. 

Ч л а н 64 
Политичкотериторијална јединица која у це-

лини или делимично обезбеђује средства самостал-
ној установи или организацији, може с њом за -
кључити уговор којим установа или организација 
преузима обавезу да изврши одређене задатке, на-
учне односно истраживачке радове, а политичко-
територијална јединица обавезу да за те сврхе обе-
збеди одговарајућа средства. 

Уговор из претходног става з а к љ у ч у ј е прет-
ставнички орган политичкотериторијалне јединице. 
Ако су за ове сврхе буџетом предвиђена одгова-
ра јућа средства, претставнички орган може овла-
стити други орган да закључи уговор. 

Ако је уговор вишегодишњи, уносе се сваке го-
дине у буџет износи уговором предвиђени за ту 
годину. 

7. Састав и израда буџета 
Члан 65 

Буџет се састоји из општег \тл посебног дела.^ 

Члан 66 
Општи део садржи: 
1) годину за коју се буџет доноси; 
2) укупне приходе и расходе буџета; 
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3) износ сваке обавезе која проистиче из на-
бавки, радова и услуга, чији је рок тра јања дужи 
од једне године, као и укупан износ ових обавеза 
који се предвиђа За плаћање у текућој години; 

4) укупан износ обавеза по финансиском про-
граму; 

ч 5) мере за извршење буџета (начин коришћења 
средстава за одређене намене, услови за коришће-
ње дотација и сл.). 

Члан 67 
У посебном делу буџета исказују се ^(^^оденој 

сви прихода ТЈуџеФа по изворима и врстама, а од? 
Бојено сви расходи државних органа, расходи за 
инвестиције из буџета, расходи за дотације, сред-
ства за недовољно предвиђене и непредвиђене р а - ' 
сходе и средства по зајмовима и гаранцијама. 

У посебном делу буџета исказују се и средства 
која се у текућој години дају из буџета самостал-
них установама и организацијама (члан 62), фон-
довима политичкотериторијалне јединице, средства 
за потребе, задатке и мере који се финансирају пу-
тем финансиских програма, као и средства на по-
себним рачунима. 

Расходи за народну одбрану исказују се у по-
себном делу савезног буџета. 

Члан 68 
Приходи у посебном делу буџета распоређују 

се по,,де левима, разделима, партијама и позицијама. 
Распоређивање прихода по" Деловима и у окви-

ру делова по разделима врши се према изворима 
из којих приходи потичу. 

Распоређивање прихода у оквиру раздела по 
партијама врши се према врстама односно обли-
цима прихода или према органима који их оства-
рују, а у оквиру партија — по позицијама. 

Члан 69 
Расхода у посебном делу буџета распоређују се 

по деловима, разделила, главама, партијама и по-
зицијама. 

Распоређивање расхода по деловима врши се 
према наменама за извршење задатака појединих 
служби, а по разделима према државним органима 
или појединим одређеним потребама. 

Расходи органа у саставу самосталних органа 
управе распоређују се у оквиру раздела у посебној 
буџетској глави. 

Расходи у оквиру раздела односно главе ра-
споређују се по партијама на личне, матери јалне 
— оперативне и матери јалне — функционалне ра-
сходе, а у оквиру партија на позиције. 

За одређене расходе буџета савезни Државни 
секретари јат за послове финансија може пропи-
сати да се за поједине органе не мора вршити ра-
шчлањивање у оквиру партија на позиције, као и да 
се матери јални расходи не морају делити на опе-
ративне и функционалне. 

Члан 70 
^ Нацрт буџета саставља орган управе надлежан 

за послове финансија. 

Члан 71 
Ради састављања нацрта буџета државни ор- , 

тани дужни су доставити органу управе надлежном 
за послове финансија предлоге својих предрачуна 
прихода и расхода. 

Органи из претходног става који су у саставу 
другог органа управе или над чијим падом надзор 
у о г л е д у законитости врши други орган, достав-
љају предлоге својих предрачуна пЈЈеко органа 
управе у чијем су саставу односно преко органа 
који врши надзор над законитошћу њиховог рада. 

Орган управе у чијем је саставу орган; који под-
носи предрачун, утврђује коначно предлог пред-
рачуна. 

Орган управе који врши надзор над законито-
г а V лада органа који подноси предрачун, дужан 
је доставити органу управе надлежном за послове 
финансија своје мишљење о предлогу предрачуна. 

Државни органи за које се одреди да поједине 
своје делатности у смислу члана 60 овог закона 
финансирају преко посебног рачуна, посебно ће 
исказати у свом предрачуну приходе и расходе из 
те делатности. 

Члан 72 
Самосталне установе и организације (члан 62) 

које траже дотацију из буџета, достављају свој 
образложен захтев за дотацију органу управе на-
длежном за послове финансија преко органа упра-
ве у чији делокруг спадају послови и задаци које 
ове установе и организације врше. Уз овај захтев 
дужне су доставити и податке о свим својим при-
ходима. 

Орган из претходног става може ставити при-
медбе на захтев за дотацију који је поднела уста-
нова или организација. 

Члан 73 
Орган управе надлежан за послове финансија 

доставља нацрт буџета са образложењем извршном 
већу односно савету народног одбора надлежном за 
послове буџета, ради утврђивања предлога буџета. 

Члан 74 
Ако орган управе надлежан за послове финан-

сија приликом састављања нацрта буџета смањи 
расходе у предлозима предрачуна државних орга-
на, односно не у в а ж и захтев за дотацију самостал-
не установе или организације, а предлагач се не 
сложи с тим, ова ј орган дужан -је приликом под-
ношења нацрта буџета доставити примедбе пред-
лагача и примедбе органа из члана 71 став 4 овог 
закона односно органа у чиј-и делокруг спадају 
послови и задаци самосталне установе односно 
организације. 

Члан 75 
Извршно веће и савет среског односно општин-

ског народног одбора надлежан за послове буџета 
утврђују предлог буџета и подносе га народној 
скупштини односно народном одбору. 

Члан 76 
Савет општинског народног одб:ра надлежан 

за послове буџета изнеће предлог буџета са предло-
зима финансијских планова фондова на мишљење 
пред зборове бирача на подручју општине. 

Предлог се мора изнети пред зборове бирача 
најдоцније на 15 дана пре његовог досте вљ ања на-
родном одбору. 

Савет народног одбора надлежан за послове бу-
џета размотриће закључке зборова бирача и на 
основу тога може извршити измене и допуне у 
предлогу буџета. Уз предлог буџета савет доставља 
општинском народном одбору и закључке збора би-
рача које није усвојио. 

Члан 77 
Буџет се доноси пре почетка године на коју се 

односи. 
Ако народна скупштина односно народни одбор 

не донесе буџет на време, привремено финансира-
ње врши се ва основу буџета протекле године, по 
његовим општим одредбама, и то на јдуже за три 
месеца, а до висине од 26% од тог буџета. "" 

I 
Члан 78 

Општи део и преглед прихода и расхода са-
везног буџета односно буџета народне републике и 
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аутоно1Мне јединице об јављује се у „Службеном ли-
сту Ф Н Р Ј " односно у републички^ службеним ли-
стовима у року од Г5 дана од дана доношења бу-
џета. 

Општи део и преглед прихода и расхода бу-
џета среза односно буџета општине об јављује се 
у року од 30 дана од дана доношења буџета, на 
начин уобичајен за об јављивање службених аката 
среског односно општинског народног одбора 

Буџет у целини изда ј е се као службено издање 
и доставља се заинтересованим органима, самостал-
ном установама и организацијама. 

На захтев грађана и организација, орган управе 
надлежан за послове финанси ја дужан је омогући-
ти им увод у службено и-здање буџета. 

8. Извршење буџета 

Члан 79 
Буџет ое и з в р ш у ј е наплатом прихода на начин 

одређен законом и дру ГРИМ прописима, као и упо-
требом средстава према његовој намени и у грани-
цама одређеним буџетом. 

Овака уплата у буџет и свака исплата из бу-
џета мора бити заснована на закону и врши се на 
основу докумената којима се утврђује обавеза и 
висина уплате односно исплате. 

Члан 80 
У циљу усклађивање наплате прихода и упо-

требе средстава одобрених у буџету, буџет се из-
вршава на основу тромесечни^ планова прихода 
и расхода, којима се предвиђају приходи и утвр-
ђују расходи. 

Тромесечним планом прихода и расхода- пред-
виђа ју се и утврђују приходи и расходи за једно 
тромесечје на основу одобреног годишњег буџета по 
деловима, раздорима, главама, партијама и пози-
цијама. 

Члан 81 
Тромесечне планове прихода и расхода утврђу-

је државни секретар за послове финансија , секре-
тар за послове финансија аутономне јединице од-
носно савет народног одбира надлежан за послове 
буџета. 

Члан 82 
Извршно веће може прописати да поједини др-

ж а ш ш органи д р ж е буџетска средства делом или 
у целини на својим текућим рачунима. 

Члан 83 
Савезни Државни секретари јат за послове ф и -

нансија прописује једи-нствен начин исказивања 
прихода и расхода у буџету по њиховим изворима 
и намени. 

Члан 84 
За извршење буџета у целини одговорно је 

извршно веће односно савет народног одбора над-
лежан за послове буџета. 

Извршно веће односно савет над7ежан за по-
слове буџета стара се да се приходи буџета у 
целини наплаћују и расходи извршују сагласно 

^ закону и другим пропис1 гм а, ка-о и да се у току 
године одржава равнотежа између прихода и ра-
схода. 

Члан 85 
Предрачун државних органа извршгује стареши-

на органа као наредбодаеац за изв-ршење предра-
чуна. - - - -- - . ^ 

Члан 86 
Наредбодавац за извршење предрачуна по бу-

џету општине односно среза ј е с е к р е т а р наводног 
одбора. ' " 

Ако су предрачуни појединих секретаријата , 
одељења односно другог самост ал ног органа управе 
у буџету општине или среза издвојени у посебним 
буџетским разделима или главама, наредбодавац за 
извршење предрачуна је старешина самостално! ор-
гана управе. 

Наредбодавац за извршење финансијског про-
грама је старешина органа управе у чи ји делокруг 
спада извршење програма. 

Члан 87 
Наредбодавац за извршење предрачуна може 

поједина овлашћења у погледу извршења предра-
чуна пренети на помоћног наредбодавца. 

Извршно веће може посебним прописом пред-
видети преношена наред бо давног права на више 
помоћних наредбодаваца. 

Наредбодавац за извршење предрачуна доноси 
писмено решење о преносу овлашћења. Решењем се 
одређује службено лице на које се преносе овлаг-
шћења и утврђује обим пренетих овлашћења. 

Наредбодавац за извршење предрачуна од,гово-
ран је за извршење прихода и расхода утврђених 
У предрачуну. 

Државни секретар за послове народне одбране 
може за извршење предрачуна Државног секрета-
ријата 'за послове народне одбране писменим ре -
шењем овластити поједине старешине јединица и 
установа Југословенске народне армије да в р ш е 
одређена права наредбодавца за о-нај део предра-
чуна ко ји они извршују . 

Члан 88 
Средствима одобреним у предрачуну р у к у ј е р а -

чунополагач сагласно закону, а по наредбама неа- л 
редбодавца за извршење предрачуна. 

Матери ја лио пословање врши као руковао ац 
имовине и материјала службеник кога одреди н а -
редбодавац за и з вр ш ење предрачуна. 

Члан 89 ^ 
Дужности наредбодавца, помоћног наредбодавца 

и рачунополагача у истом органу или установи не 
може ни стално ни привремено вршити једно исто 
лице, нити те дужности могу вршити брачни дру -
гови или лица која су у блиском сродству. 

Савет народног одбора надлежан за послове бу-
џета може изузетно, кад не постоје друге могућно-
сти, одобрити да дужности наредбодавпа и раЈчуно-
полагача врши једно исто лице односно брачни дру-
гови или лица ко ја су у блиском сродству. 

Члан 90 
Извршно веће донеће ближе проитисе о 0(вла-

шћењима и дужностима наредбодавца, рачунхмзола-
гача и руковаоца имовине и материјала. 

У општинском народном сд бору за све органе 
постоји јединствена служба рачуноЕ^дстга ако н а -
родни одбор друкчије не одреди. 

Државни секретари јат за послове финанси ја 
д у ж а н је старати се о унапређивању службе рачу-
новодстза. 

Извршна већа и срески народни одбори могу 
одредити да послове ра чуно водства за све или од-
ређене савезне, републичке и среске државне ор-
гане врши једна служба рачуноводства.. 

Члан 91 
Измена намене или висине средстава предвиђе-

них у буџету може ое вршити само ако то нарочите 
потребе захтева ју . 
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Измену намене или" висине средстава врше: 
1) извршно веће односно савет народног одбора 

надлежан за послове буџета — између партија исте 
главе и појединих глава истог раздела, с тим да 
се не могу вршити измене између средстава наме-
њених за личне и средстава намењених за мате-
р и ј а л а расходе; 

2) наредбодавац за извршење предрачуна — из -
међу позиција исте партије. Ако се измена намене 
или висине средстава врши између позиција исте 
партије функционалних расхода, потребно је прет-
ходно одобрење државног секретара за послове ф и -
нансија односно старешине органа управе среског 
односно општинског народног одбора надлежног за 
послове финансија . 

Измена намене или висине средстава предви-
ђених у буџету врше се вирманом на основу реше-
ња наредбодавца. 

Члан 92 
Исплате на терет средстава одобрених предра-

чуном могу се вршити само до к р а ј а године за коју 
је буџет донесен, ако Савезно извршно веће за од-
ређене врсте расхода не пропише да се исплате 
могу вршити до кра ја јануара идуће године. 

Члан 93 
Финансирање недовољно предвиђених или не-

цредвиђених расхода у току године, као и ф и н а н -
сирање расхода органа који се на основу прописа 
оснивају у току године, врши се из средстава бу-
џетске резерве. 

Средствима буџетске резерве располаже извр-
шно веће односно народни одбор. 

Извршно веће може делимично пренети право 
располагање буџетском резервом на државни се-
к р е т а р у ат за послове финанси ја односно секрета-
рмјат за финансије аутономне јединице, а народни 
одбор на савет народног одбора надлежан за по-
слове буџета. 

Савет народног одбора надлежан за послове 
буџета д у ж а н је на првој наредној седници обаве-
стити народни одбор о сваком издатку чију је ис-
плату наредио из буџетске резерве. 

Члан 94 
Предрачун прихода и расхода државних органа 

који се оснивају у току године, одобрава извршно 
веће односно народни одбор. 

Члан 95 
Извршна већа прописаће поступак за изврше-

ње набавки, за радове и услуге, који се врше на 
терет средстава буџета и фондова. 

Члан 96 
Наплата прихода и финансирање расхода за 

време привременог финансирања врши се сагласно 
члану 77 став 2 овог закона, при чему се расходи 
извршују сразмерно расходима извршеним за исто 
време по бупету претходне године, 

Члан 97 
Буџет се у току године може мењати ако се до-

несу прописи којима се повећавају или смањују 
букетом предвиђени приходи, ако се према наплати 
банатских прихода у току године може очекивати 
да они неће бити довољни за покриће буџетских 
расхода, као и ако се у оквиру укупног износа бу-
џетом предвиђених расхода врши друкчији распо-
ред расхода. Измена буџета Ерши се по по ступ-у 
коти в а ж и за састављање и дон^?-о Њ е буџета, изу-
зев примене члана 76 овог закона. 

Расходи у измењеном буџету морају бити урав-
нотежени оа приходима. 

Ч л а н 98 
Књиговодство о извршењу буџета води се по 

Закону о друштвеном књиговодству. 
Б л ата ј ничку службу у вези са извршењем бу-

џета води Народна банка, ко ја за вршење ове слу-
ж б е може овластити и другу банку. 

Члан 99 
Савезно извршно веће донеће прописе о обавези 

банке на плаћање камате на одређена буџетска 
средства ко ја користи. 

Ч л а н 100 
З а своје обавезе политичкотериторијална једи-

ница одговара свим средствима буџета и својих 
фондова. 

Ч л а н 101 
З а штету насталу располагањем буџетским сред-

ствима и коришћењем имовине и материјала про-
тивно в а ж е ћ и м прописима, одговорни су солидарно 
наредбодавац за извршење предрачуна и рачунопо-
лагач односно руковалац имовине и материјала . 

Члан 102 
Рачунополаган може вршити само оне исплате 

ко је су на закону основане. 
Ако рачунопола;гач' сматра да наредба за испла-

ту в и ј е на закону основана, д у ж а н је на то упозори-
ти нар едб од аеца и од њега тражити поновну писмену 
наредбу за такву исплату. Поновну писмену на-
редбу за исплату рачунополагач мора извршити и 
о томе одмах непосредно известити д р ж а в н и се-
кретари јат за послове финанси ја односно орган на-
родног одбора н а д л е ж а н за послове финанси ја и 
Службу друштвеног књиговодства. 

Рачунополагач неће бити одговоран за незако-
нито извршену исплату ако поступи по ставу 2 
овог члана. 

Члан 103 
Руковалац имовине и материјала дужан је ру-

ковати имовином и материјалом у складу са в а ж е -
ћим прописима.4 

Ако руковалац имовине и материјала сматра да 
наредба о коришћењу или употреби имовине и ма-
теријала није основана ка закону, дужан је на то 
упозорити наредбом аеца и од њега тражити поновну 
писмену наредбу за такво коришћење имовине и ма-
теријала односно за такву употребу имовине. По-
новну писмену наредбу о коришћењу или употреби 
имовине и матерктала р-уковалац мора извршити 
и о томе одмах непосредно известити државни се-
кретаријат за послове Финансија , секретаријат за 
финанси је аутономне јединице односно орган на-
родног одбора надлежан за послове финанси ја и 
Службу друштвеног к њ : : ^ в о д с т в а . ' 

Рз^ковалац имовине и материјала неће одго-
варати за незаконито коришћење имовине или не-
закониту употребу имовине и материјала а-ко по-
ступи по ставу 2 овог члана. 

Члан 104 . 
За теже повреде одредаба ОЕОГ законГ ч про-

писа донесених ка основу њега дисциплине1-"! од-
говарају наредбодавац, рачунополагач и руковалац 
имовине и материјала, као и други службеници ко-
ји раде на прикупљању прихода и извршењу ра-
схода буџета и финансијских п ^ г ^ о в а е д и т о р а 

За погледе из претходног става в а ж е 
Закона о јавним службенпцима. 
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Члан 105 
Државни секретари јат за послове финансија 

односно орган управе народног одбора надлежан за 
послове финансија и Служба друштвеног књиго-
водства дужни су поднети захтев за покретање ди-
сциплинског поступка против наредбодавца, рачу-
нополагача односно руковаоца имовине и матери-
јала у случајевима незаконито извршене исплате 
односно располагања имовином. 

Органи из претходног става дужни су поднети 
надлежном јавном тужиоцу пријаву ради гоњења 
због кривичног дела, односно захтев за покретање 
административно-казненог поступка надлежном ор-
гану за вођење тога поступка, ако сматрају да 
утврђене неправилности у вези са располагањем 
буџетским средствима или коррппћењем имовине и 
материјала претстављају кривично дело односно 
прекршај. 

Ако је наредбом наредбодавца или издавањем 
налога за исплату од стране рачунополагача одно-
сно коришћењем имовине и материјала противно 
важећим прописима, проузрокована штета поли-
тичкотериторијалној јединици или државном ор-
гану или фонду, органи из става 1 овог члана ду-
жни су обавестити о насталој штети надлежно јавно 
правобраниоштво ради покретања поступка за нак-
наду штете. 

Ако органи из става 1 овог члана сматрају да 
је коначним решењем донетим у управном поступку 
о располагању средствима буџета или фондова од-
носно о располагању имовином повређен закон на 
штету друштвене заједнице, могу поднети предлог 
јавном тужиоцу ради подношења захтева за пони-
штај односно укидање решења по праву надзора, 
односно за покретање управног спора. 

Г л а в а IV 
ФОНДОВИ ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

Члан 106 
Политичкотериторијалне јединице моцу осни-

вати фондове за финансирање оних делатности из 
њихове законом утврђене надлежности, чије успе-
шно вршење и унапређивање изискује потребу 
сталног и трајног обезбеђења средстава, посебан на-
чин управљања, као и пословност у коришћењу 
средстава. 

Фонд не може вршити привредно пословање у 
циљу остваривања дохотка, ако савезним законом 
није друкчије одређено. 

Члан 107 
Акт о оснивању фонда доноси се законом од-

носно одлуком. 
Акт о оснивању фон-да садржи одредбе: 
1) о називу и намени фонда; 
2) о правном положају фонда; 
3) о органу управљања фонда и начину њего-

вог образовања; 
4) о изворима средстава; 
5) о органу који врши административне послове 

фонда, односно о праву фонда да има своју адми-
нистрацију; 

6) о односу оснивача према фонду и органу који 
врши одређена права оснивача; 

7) друге одредбе које су од значаја за правни 
положај и пословање фонда. 

Члан 108 
Ако актом о оснивању фонда није друкчије 

одређено, фонд нема својство правног лица и њиме 
управља извршно веће односно народни одбор, а 
финансиско пословање фонда врши банка. 

Фонд нема своју посебну администрацију ако 
актом о оснивању није изрично одређено да је има. 

Члан 109 
Средства фонда могу се трошити до висино до 

које су остварена. 
Савезно извршно веће може прописати услове 

под којима се средства фонда могу ангажовати и 
преко висине износа до којег су остварена. 

Члан ИО 
Средства фонда да ју се без обавезе враћања, 

ако актом о оснивању фонда није одлучено да се 
дају у виду кредита. 

Члан 111 
Фондови предвиђени овим законом не могу се 

оснивати за вршење инвестиција у привреди. 
Буџетска средства намењена за инвестиције у 

привреди, као и приходи издвојени из буџета и на-
мењени за инвестиције у привреди, уносе се у од-
говарајући инвестиционе! фонд, ' ако савезним за-
коном није друкчије одређено. 

Одредбе претходног става не односе се на сред-
ства предвиђена у буџету за санације привредних 
организација, нити на средства за финансирање 
студија и истраживачких радова 

Члан 112 
Ако се буџетска средства удружују са сред-

ствима привредних организација, ова се средства 
уносе у одговарајући инвестициони фонд. 

Извршно веће односно народни одбор може про-
писати посебан начи-н управљања овим средствима 
унетим у инвестициону фонд по претходном ставу, 
обезбеђујући у управљању тим средствима учешће 
претставника извршног већа односно народног од-
бора, као и претставника одговарајућих привредних 
организација. 

Члан ИЗ 
Заједнички фондови политичкотериторијалних 

јединица оснивају се уговором. 
Уговор о оснивању заједничког фонда садржи 

одредбе које по овом закону треба да садржи акт 
о оснивању фонда. 

Заједнички фонд има својство правног лица. 
Заједнички фонд има орган управљања, који се 

образује на начин утврђен уговором. 
Одлуку о закључењу уговора о оснивању за-

једничког фонда доносе извршна већа односно на-
родни одбори, и то оба већа равноправно. 

Члан 114 
Финансијским планом фонда утврђу ју , се при-

ходи и расходи фонда. 
У фи-наноиском плану исказују се одвојено сред-

ства пренета из претходне године а одвојено сред-
ства која се остварују у текућој години, по изво-
рима из којих потичу. 

Расходи за текућу годину утврђују се поједи-
начно, према природи и намени фонда. 

Савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија прописаће класификацију прихода и ра-
схода фондова. 

Члан 115 
Финансиски план фонда доноси се за једну ка-

л е н д а р е ^ годину и важи за годину за коју се до-
носи. 

Финансиски план се доноси пре почетка године 
за коју се доноси. 

Финансиски план фонда који нема посебан ор-
ган управљања доноси се заједно са буџетом. 

Члан 116 
Финансиски план фонда доставља се органу 

управе надлежном за послове финансија политич-
котериторијалне јединице која је фонд основала и 
Служби друштвеног књиговође тв а. 
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Члан 117 
Пол итичкотеритори ј ал на јединица која је осно-

вала фонд може мењати распоред средстава фонда, 
смањивати или повећавати приходе фонда, ако ак-
том о оснивању фонда није предвиђен посебан орган 
управљања фонда или ако савезним прописом није 
друкчије одређено. 

' Члан Ив 
Неутрошена средства фонда преносе се у идућу 

годину. 

Члан 119 
Фонд мора имати резерву. 
Висину укупне резерве, годишња улагања у ре-

зерву и рок до кога се мора достићи утврђена ви-
сина резерве одређује оснивач. 

Ако фонд има посебан орган управљања, од-
луку по претходном ставу доноси оснивач на пред-
лог тог органа. : 

Члан 120 
За обавезе фонда који нема својство правног 

лица одговара оснивач. 
. За обавезе фонда који има својство правног 

лица јемчи оснивач, ако уговором или актом о 
оснивању фонда није друкчије одређено. 

За обавезе заједничког фонда (члан 113) јемче 
оснивачи у једнаким деловима, ако уговором о 
оснивању фонда није друкчије одређено. 

Члан 121 
Ако фонд има своју посебну администрацију, на 

службенике администрације фонда примењују се 
прописи о јавним службеницима, ако савезним за-
коном за поједине врсте фондова није друкчије од-
ређено. 

Члан 122 
Фонд има правила. 
Правила, приликом оснивања фонда, доноси из-

вршно веће или орган који оно одреди, односно на-
родни одбор. 

Измене и допуне правила фонда који има посе-
бан орган управљања, доноси орган управљања уз 
потврду органа из претходног става. 

Члан 123 
На крају године саставља се завршни рачун о 

извршењу финансиског плана фонда. 
Завршни рачун доноси орган управљања фонда, 

а, ако фонд нема посебан орган управљања — прет-
ставнички орган политичкотериторијалне јединице 
која је основала фонд. 

Завршни рачун фонда који има посебан орган 
управљања до-стасвља се органу управе надлежном 
за послове финансија по литичкотеритори јалне је-
динице која је фонд основала. 

Члан 124 
Вишак прихода над расходима утврђен завр-

шним рачуном о извршењу финансиског план а фон-
да преноси се као приход у финансиски план фон-
да за наредну годину. 

Члан 125 
Савезно извршно веће донеће прописе о извр-

шењу финансиских планова фондова. 

Члан 126 
Одредбе ове главе не односе се ва фондове обра-

зоване из средстава која нису утврђена овим зако-
ном као приходи политичкотеритори јалних једи-
ница. 

Г л а в а V 

ФИНАНСИРАЊЕ САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА 

" 1. Приходи 

Члан 127 
Приходи самосталне установе могу бити: 
1) приходи од сопствене делатности и други 

њени самостални приходи; 
2) дотације политичко територијалних јединица, 

фондова политичкотериторијалних јединица и дру-
штвених фондова; 

3) дотације привредних и других организација. 
Самосталне установе могу стицати средства и 

закључивањем уговора о зајмовима. 

Члан 128 
Самосталне установе стичу приходе од накнаде 

за услуге које врше према прописима који се од-
носе на јавну службу коју установа врши, а у скла-
ду са својим задацима. 

Самосталне установе утврђују висину накнаде 
за своје услуге самостално, ако законом или пропи-
сом донесеним на основу њега није друкчије од-
ређено. 

Самосталне установе утврђују висину накнада 
за своје услуге тако да из њих могу д а подмире 
личне и материјалне расходе, а инвестиционе ра-
сходе само ако је то посебним прописима којима се 
регулише пословање установа одговарајуће јавне 
службе предвиђено. 

Самостална установа која наплаћује накнаду за 
своје услуге, може висину те накнаде утврдити пре-
ко висине по претходном ставу само ако је то саве-
зним прописима предвиђено за ту врсту установа. 

Члан 129 
Самосталне установе могу се бавити као спо-

редном делатношћу производњом и прометом робе и 
вршењем услуга уз накнаду, којима се по прописи-
ма баве привредне организације, ако је такво по-
словање везано за остваривање основних задатака 
јавне службе ради које је установа основана. 

Изузетно од претходног става, самосталне уста-
нове могу се бавити производњом и прометом робе 
и вршењем услуга у области науке, просвете, кул-
туре, здравља и социјалне заштите као основном 
делатношћу, ако су ове делатности неопходне за 
остваривање основних задатака јавне службе ради 
којих је установа основана. 

На самосталне установе и организације које вр-
ше ин тел екту а дне и административне услуге уз нак-
наду, а које покривају у целини или у претежном 
делу своје расходе, неће се примењивати одредбе 
овог закона. На ове установе примењиваће се про-
писи који важе за пословање привредних органи-
зација. 

Члан 130 
Самосталне установе које се у смислу претход-

ног члана баве производњом и прометом робе и 
вршењем услуга уз накнаду којима се по прописима 
баве привредне организације, дужне су посебно у 
свом књиговодству исказивати приходе остварене из 
те делатности. 

На приходе остварене из ове делатности само-
сталне установе плаћају доприносе и порезе сходно 
начелима која важе за привредну организацију, ако 
прописима Савезног извршног већ а није друкчије 
одређено. 

Савезно извршно веће доноси прописе о уста-
новљен^, начину и условима плаћања доприноса и 
пореза на приходе самосталних установа из ових 
делатности. 
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Члан 131 
Политичкотериторијална јединица која даје са-

мосталној установи дотацију из буџета или свог 
фонда може одредити и време тра јања дотације, 
ко!^ не може бити краће од трајања услова који су 
проузроковали потребу за давање дотације. 

Члан 132 
Самостална установа која тражи дотацију од 

политичкотериторијалне јединице, њеног фонда или 
друштвеног фонда дужна је образ ложити свој за-
хте.в и на тражење органа управе надлежног за 
послове финансија односно фонда, поднети нацрт 
свог финансиског плана и доставити им све по-
датке о приходима и расходима установе. 

Члан 133 
Самостална установа може на терет својих при-

хода з а к љ у ч и в а о зајмове за инвестиционе сврхе, 
као и зајмове у случају неравномерног притицање 
прихода. 

Савезно извршно веће може доносити прописе 
о задуживању самосталних установа. 

2. Расходи 
Члан 134 

Самостална установа дужна је у својим прави-
лима (статуту) прописати начин распоређивања 
средстава на личне, м а т е р и ј а л а и инвестиционе 
расходе. Тим актом прописаће се да се расходи ра-
споређују у оквиру партија на позиције, ако пропи-
сима о појединим јавним службама или савезним 
прописима није друкчије одређено. 

Члан 135 
Лични расходи самосталне установе утврђују се 

по прописима који важе за јавне службенике, ако 
овим или другим савезним законом није друкчије 
одређено. 

Члан 136 
М а т е р и ј а л а расходи су вредност материјала 

и вредност услуга других лица употребљених за 
вршење делатности самосталне установе, као и оба-
везе на-стале из те делатности (камате на кредите, 
премије за осигурања, затезне камате и сл.). 

Не могу се распоред ити као матери јални рас-
ходи издаци за личне дохотке службеника и рад-
ника установе нити расходи за инвестиције. 

Савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија прописаће под којим се условима и у којим 
износима поједине врсте издатака извршених ли-
цима у радном односу могу признати у матери јалне 
расходе самосталних установа (дневнице, трошкови 
за службена путовања и сл.). 

Члан 137 
Под инвестиционим расходима самосталних 

установа разумеју се сви издаци за прибављање 
или изградњу ствари чији је век тра јања дужи од 
једне године. 

Савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија прописаће ноје се ствари чији је век тра-
јања дужи од једне године неће прибављати на 
терет инвестиционих већ на терет материјалних 
расхода. 

Не сматрају се инвестиционим расходима тро-
шкови одржавања грађевинских објеката или опре-
ме. Ови трошкови по1фивају се из материјалних 
расхода. 

Самостална установа врши амортизацију ствари 
које прибавља на терет пивестиционих расхода, ако 
је то савезним прописима одређено. Овим пропи-

сима може се предвидети да се врши само ам^р-
тизација опреме. 

Средства амЈортизације уносе се у инвестиц,.они 
фонд установе. 

Члан 138 
Самосталне установе не могу повећавати личне 

расходе на терет материјалних и инвестиционих 
расхода утврђених финансиским планом. 

Члан 139 
Статутом самосталне установе могу се образо-

вати фондови за награђиван^, инвестициони и ре-
зервни фонд, као и други фондови који су уста-
новљен! прописима за одређене врсте самосталних 
установа. 

Члан 140 
Ако самостална установа врши амортизацију 

својих средстава у смислу члана 137 овог закона, 
она, по правилу, накнађује амортизацисва средства 
из накнаде за своје услуге, ако је то прописима о 
пословању установе одређено. 

Члан 141 
Самосталне установе за које је прописано да 

врше амортизацију ствари, могу, ради извршавања 
заједничких циљева, удруживати средства свог и-н-
вестиционог фонда са друштвеним инвестиционим 
фондовима и средствима привредних организација 
исте намене по прописима које доноси Савезно из-
вршно веће. 

Самосталне установе могу средства својих фон-
дова удруживати и са средствима буџета политич-
котериторијалних јединица предвиђеним за исту 
намену. 

Члан 142 
Самостална установа која смањи своје расходе 

испод односно повећа своје приходе изнад пред-
виђених, уноси износ уштеде односно одговарајући 
део прихода у своје фондове. 

Средства настала од уштеда која нису резул-
тат залагања радног колектива не могу се користи-
ти за награђивање радника и службеника установе. 

За покриће губитака установе служи њен ре-
зервни фонд. 

3. Финансиски план 
Члан 143 

Самостална установа распоређује своја сред-
ства својим финансиским планом. 

Расходи у финансиском плану морају бити 
уравнотежени са приходима. 

Финансиски план самосталне установе^ доноси 
савет односно" одговарајући орган друштвеног са-
моуправљања установе. 
' ФиШГнсиски план доноси се за једну календар-
ску годину и важи за годину за коју се доноси. 

Члан 144 
Финансиски план самосталне установе садржи: 
1) укупне приходе установе, и то одвојено 

укупне сопствене приходе, одвојено средства која 
се дају из буџета фондова политичкотериторијал-
них јединица или друштвених фондова, а одвојено 
средства из дотација привредних и других органи-
зација; 

2) укупне расходе установе са поделом на лич-
не, матери јалне и инвестиционе расходе; 

3) укупне приходе и расходе фондова установе. 
Приходи и расходи самосталне установе иска-

зују се у бруто износима. 
Савезни Државни секретаријат за послове фи-

нансија може прописати ближу класификацију 
прихода и расхода за поједине врсте самосталних 
установа. 
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Члан 145 
Ако је претставнички орган политичкотерито-

ријалне јединице у смислу члана 63 овог закона 
условио давање дотације одређеним распоредом 
укупних средстава на личне, м а т е р и ј а л а и инве-
стиционе расходе, самостална установа својим ф и -
нансијским планом, у оквиру овако одређеног ра-
спореда, самостално распоређује све своје приходе 
и расходе, без обзира из којих извора потичу. 

Члан 146 
Претставнички орган политичкотериторијалне 

јединице од које је самостална установа затражила 
дотацију може приликом одлучивања о давању до-
тације самосталној установи дати препоруке у по-
гледу распореда њених средстава. 

' Члан 147 
Самостална установа на крају године саставља 

завршни рачун. 
Завршни рачун доноси савет односно одгова-

рајући орган друштвеног самоуправљања установе. 

Члан 148 
Самосталне установе дужне су доставити своје 

финансиске планове и завршне рачуне органу 
управе општинског народног одбора надлежном за 
послове финансија у року од 15 дана од дана до-
ношења. 

Ако надзор1 над законитошћу финансиског по-
словања самосталне установе врши орган политич-
котериторијалне јединице вишег степена, финан-
сијски план и завршни рачун дастављају се у року 
из претходног става органу управе надлежном за 
послове финансија те политичкотериторијалне је-
динице. 

Члан 149 
Завршним рачуном коначно се утврђују за про-

теклу годину приходи и расходи самосталне уста-
нове и њених фондова. 

Самостална установа може трошити само сред-
ства фондова која су остварена и утврђена завр-
шним рачуном установе, ако савезним прописима 
није одређено да се средства могу користити и по 
привременим обрачунима. 

/ Ч л а н 150 
Вишак прихода над расходима по завршном 

рачуну самосталне установе преноси се у финан-
сиски план установе за идућу годину. -

Члан 151 
Савезно извршно веће донеће прописе о извр-

шењу финансиских планова самосталних установа. 

Г л а в а VI 
РЕЗЕРВНИ ФОНД ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛ-

НЕ ЈЕДИНИЦЕ 
Члан 152 

Средства резервног фонда политичкотеритори-
јал,не јединице образују се: 

1) од дела буџетских средстава; 
2) од дела средстава фондова нолитичкотерито-

ријалне јединице; 
3) од дела средстава резервних фондова при-

вредних организација за које није образован за-
једнички резервни фонд; 

4) од других прихода одређених посебним са-
везним прописима. 

Претставнички орган може одлучити да се део 
вишка остварених прихода над извршеним расхо-
дима по завршном рачуну о извршењу буџета 
унесе у резервни фонд политичкотериторијалне 
јединице. 

Члан 153 
Претставнички орган политичкотериторијалне 

јединице одређује за сваку годину колики ће део 
средстава свог буџета односно својих фондова из-
двојити за резервни фонд. 

Савезним законом одређује се део средстава из 
тачке 3 члана 152 овог закона који су привредне 
организације дужне из својих резервних фондова 
уплаћивати у резервни фонд политичкотеритори-
јалне јединице. 

Члан 154 
Средства резервног фонда служе: 
1) за подмирење расхода насталих као после-

дица ванред,них околности, као што су: поплава, 
суша, пожар и друге елементарне непогоде; 

2) за покриће буџетског дефицита; 
3) за давање краткорочних позајмица буџету у 

случају ^равномерног притицања прихода; 
4) за санацију привредних организација и само-

сталних установа; 
5) за исплату минималних личних доходака 

радника привредних организација, ако ту исплату 
није могуће обезбедити из других извора по по-
ступку који је прописима предвиђен. 

Средства која привредне организације уплаћују 
из својих резервних фондова у резервни фонд по-
литичкотериторијалне јединице по члану 152 став 
1 тачка З, исказују се на посебном рачуну резервног 
фонда и могу се користити само за санацију и 
исплату минималних личних доходака радника 
оних привредних организација које уплаћују та 
средстава у резервни фонд. 

Члан 155 
Средства резервног фонда могу се давати у 

виду зајма или без обавезе враћања. 
Средства резервног фонда не могу се давати 

без обавезе враћања ако се овим средствима по-
кривају буџетски расходи у случају неравномерног 
притицање буџетских прихода. 

Члан 156 
Средства резервног фонда могу се давати само 

на основу одлуке претставничког органа политич-
котериторијалне јединице,. ако савезним прописима 
није друкчије одређено. 

Извршно веће одређује својим проп.исима начин 
и услове трошења средстава резервног фонда. 

Члан 157 
Орган управе надлежан за послове финансија 

саставља завршни рачун о стању и утрошку сред-
става резервног фонда. 

Завршни рачун резервног фонда саставља се за 
оваку к а л е н д а р е ^ годину. 

Орган управе надлежан за послове финансија 
подноси нацрт завршног рачуна резервног фонда 
извршном већу односно савету народног одбора 
надлежном за послове буџета ради утврђивања 
предлога завршног рачуна. 

Извршно веће односно савет народног одбора 
надлежан за послове буџета доставља утврђени 
предлог завршног рачуна резервног фонда прет-
ставничком телу ради доношења. 

Завршни рачун резервног фонда доноси се 
истовремено са завршним рачуном о извршењу 
буџета. 

Г л а в а VII 
ЗАДУЖИВАЊЕ ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ 

ЈЕДИНИЦА 
Члан 158 

Уговором о зајму који закључи политичкоте-
риторијална јединица мора се одредити ГОДИШЊУ 
износ отплате зајма који се уноси у буџет. 
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Члан 159 
ПолитичкотериторијалЕа јединица може прили-

ком закључивања уговора о зајму по члану 23 овог 
закона заложити део својих прихода утврђених 
овим законом. 

Не молу се заложити приходи који се по саве-
зном закону утврде као приходи фондова политич-
котеритори јал-не јединице или друштвених фон-
дова образованих за подручје политичкотеритори-
јалне јединице. 

Савезно извршно веће може прописати у којим 
случајевима политичкотеритори јална јединица мо-
же заложити приходе и средства фондова из прет-
ходног става. 

Члан 160 
Политичкотериторијална јединица може закљу-

чити уговор о зајму и са фондом који је сама осно-
вала а који има својство правног лица. 

Члан 161 
Уговор са фондом политичкотериторијалне је-

динице или банком о краткорочној позајмици због 
неравномерни ог претицања прихода буџета може се 
закључити само а-ко у резервном фонду политич-
котериторијалне јединице нема довољно средстава 
за давање такве позајмице. 

Уговор са фондом политичкотериторијалне је-
динице или банком о краткорочној позајмици због 
неравномерног притицања прихода може се за-
кључити најдоцније до 30 септембра текуће године 
и позајмица се мора вратити најдоцније до кра ја 
текуће године 

Ближе прописе о начину и условима закључи-
вања к р а т к о р о ч н е позајмица из претходних. ста-
вова доноси савезни Државни секретару ат за по-
слове финансија. 

Члан 162 
За задужење пол итичиотеритори јалне јединице 

потребна је одлука народног одбора односно извр-
шног већа. 

Члан 163 
Народни одбор односно извршно веће, прили-

ком закључења уговора о зајму уиме политичко-
територијалне јединице, мора водити рачуна да се 
годишњим отплатама зајма не доведе у питање или 
онемогући финансирање функција и задатака који 
проистичу из Уставом или законом одређених над-
лежности политичкотериторијалне јединице и ње-
них органа, као и финансирање самосталних уста-
нова којима политичкотериторијална јединица 
обезбеђује средства путем дотација. 

Члан 164 
Уиме политичкотериторијалне јединице уговор 

о зајму потписује државни секретар за послове ф и -
нансија, секретар за послове финансија аутономне 
јединице односно претседник народног одбора уз 
премапотпис старешине органа управе народног 
одбора надлежног за 'послове финансија. 

Г л а в а УШ 
ЗАВРШНИ РАЧУН 

Члан 165 
По истеку године за коју се доноси буџет мо-

ра ју се закључити сви рачуни прихода и расхода 
буџета и мора се саставити завр-шни рачун о извр-
шењу буџета. 

Члан 166 
Нацрт завршног рачуна о извршењу буџета са-

ставља орган управе надлежан за послове финан-
сија на основу прегледа о извршењу предрачуна 
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државних органа, прегледа о извршењу финанси-
ских програма и прегледа о извршењу посебних 
рачуна. 

Државни -органи за које се одреди да поједине 
своје делатности финансирају преко посебног ра -
чуна, дужни су органу управе надлежном за по-
слове финансија доставити и годишњи преглед о 
оствареним приходима и извршеним расходима по 
посебном рачуну. , / 

Наредбодавци за извршење предрачуна прихо-
да и расхода државних органа дужни су у року од 
два месеца по истеку године за коју се доноси за-
вршни рачун, доставити органу управе надлежном 
за послове финансија^ преглед о извршењу свог 
предрачуна прихода и расхода, односно годишњи 
преглед о оствареним приходима и извршеним ра-
сходима по посебном рачуну. 

Члан 167 
Орган управе надлежан за послове финансија 

доставља нацрт завршног рачуна о извршењу бу-
џета извршном већу односно савету народног од-
бора надлежном за послове буџета ради утврђи-
вања предлога завршног рачуна. 

Члан 168 
Предлог завршног рачуна о извршењу буџета 

за протеклу год рту подноси извршно веће односно 
савет народног одбора надлежан за послове буџе-
та пр ете т а вничком телу пре подношења предлога 
буџета за наредну годину. 

Предлог завршно-г рачуна доставља се и Слу-
жби друштвеног књиговодства на поступак по За -
кону о друштвеном књиговодству. 

Завршни рачун доноси претставнички орган по-
литичког ер иториј алпе јединице законом или одн 
луком. 

Члан 169 
Завршни рачун о извршењу буџета који је до-

нео претставнички орган, доставља се Служби дру-
штвеног књиговодства. 

Члан 170 
Орган који извршује финансијски програм ду-

жан је извршном већу односно савету народног 
одбора надлежном за послове буџета поднети у 
року од два месеца по истеку године за коју се 
саставља завршни рачун о извршењу буџета го-
дишњи преглед о извршењу програма, а по извр-
шењу програма — и нацрт завршног рачуна о из -
вршењу програма. 

Завршни рачун о извршењу финансијског про-' 
грама доноси претставнички орган политичкоте-
риторијалне јединице. 

Члан 171 
Завршни рачун о извршењу савезног и репу-

бличког буџета и буџета аутономне јединице, као и 
преглед остварених прихода и извршених расхода 
по тим буџетима, објављује се у „Службеном листу 
ФНРЈ" односно у службеном листу народне репу-
блике, у року од 15 дана од дана доношења завр-
шног рачуна. 

Завршни рачун о извршењу буџета среза од-
носно општине и преглед остварених прихода и 
извршених расхода по тим буџетима објављује се 
у року од 30 дана од дана доношења завршног р а -
чуна, на начин прописан за објављивање службе-
них аката среског и општинског народног одбора.-

Завршни рачун у целини изда је се као слу-
жбено издање и доставља заинтересованим орга-
нима, саморалним установама и организацијама. 

На захтев грађана и организација орган упра-
ве надлежан за послове финансија дужан је омо-
гућити им увид у службено издање завршног ра-
чуна о извршењу буџета. 
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Г л а в а IX 

КОНТРОЛА НАД ЗАКОНИТОШЋУ ФИНАНСИ-
СКОГ ПОСЛОВАЊА 

Члан 172 
Државни секретаријат за послове финансија, 

секретаријат за послове финансија аутономне једи-
нице и орган управе народног одбора надлежан за 
послове финансија непосредно се старају о правил-
ној примени овог закона и прописа донетих на 
основу њега. 

Органи из претходног става прате, са гледишта 
законитости, буџете, финансиске планове фондова 
политичкотериторијалних јединица и друге акте о 
установљен^ прихода и утврђивању расхода ауто-
номних јединица, срезова и општина и дужни су 
упозорити народни одбор односно надлежно извр-
шно веће на незаконито^ ових аката. 

Члан 173 
Ако републички државни секретаријат за по-

слове финансија односно секретаријат за послове 
финансија аутономне јединице односно орган 
управе среског народног одбора надлежан за по-
слове финансија сматра да буџет, финансиски 
план фонда политичкотериторијалне јединице или 
други акт о установљен^ прихода или о утврђи-
вању расхода, који је донео срески односно општин-
ски народни одбор ,није у складу са законом или 
је незаконито' донет, или да у буџету нису обезбе-
ђена средства за извршење задатака и вршење 
служби које се на основу закона обавезно финан-
сирају из буџета, дужан је о томе обавестити на-
длежно извршно веће односно срески народни 
одбор. 

Ако Служба друштвеног књиговодства утврди 
неправилности из претходног става, обавестиће о 
томе орган политичкотериторијалне јединице вишег 
степена надлежан за послове финансија. 

Члан 174 
Републичко извршно већех односно срески на-

родни одбор може обуставити извршење појединих 
делова буџета, финансиских планова фондова по-
лр'тичкотериторијалних јединица и других ахата 
о установљен^ прихода односно утврђивању рас-
хода које је донео срески односно општински нап-
редни одбор, ако су они незаконити, и може одре-
дити рок за усклађивање тих аката са законом. 

Ако срески односно општински народни одбор 
односно орган управљања фондовима у одређеном 
року не усклади буџет, финансиски план фонда 
или други акт о установљен^ прихода и утврђи-
вању расхода, републичка народна скупштина од-
носно срески народни одбор укинуће буџет, финан-
сиеки план фонда односно други акт о установљен^ 
прихода или о утврђивању расхода — у целини 
или делимично. 

Срески односно општински народни одбор чији 
је бупет укинут дужан -је донети нови буџет у року 
од 30 дана од дана укидања буџета. До доношења 
новог буџета финансирање најнеопходнишх по-
треба среза односно општине врши се на основу 
одлуке о привременом ф и н а н с и р а њ у , КОЈУ доноси 
народни одбор. 

Члан 175 ј 
Ако се из буџета општине односно среза не могу 

подмириван расходи неопходни за извршавање 
задатака који су за општину односно срез Уставом 
и законом утврђени, претставнички орган политич-
котериторијалне јединице вишег степена позваће 
општински односно срески народни одбор да у 
одређеном року предузме мере за уравнотежење 
буџета и за обезбеђење средстава за финансирање 

наведених расхода — смањењем расхода или слич-
ним мерама. 

Ако срески народни одбор не поступи у одре-
ђеном року у смислу захтева органа политичкоте-
риторијалне јединице вишег степена, републичка 
народна скупштина може предузети следеће мере: 

1) смањити расходе буџета среза, водећи рачуна 
да се обезбеди финансирање расхода неопходних 
за извршавање задатака среза; 

2) укинути поједине или све фондове које је 
основао срески народни одбор. 

Мера из тачке 2 претходног става не може тра-
јати дуже од две године од дана почетка њеног 
примењивања. 

Мере из претходног става може под истим 
условима предузети и срески народни одбор према 
општини. 

Претставнички орган политичкотериторијалне 
јединице вишег степена пре доношења одлуке по 
ставу 2 овог члана саслушаће претставнике одго-
варајуће политичкотериторијалне јединице нижег 
степена. 

Члан 176 
Против одлуке среског народног одбора донете' 

по члану 175 ст. 2 и 4 овог закона општински на-
родни одбор може изјавити жалбу републичког 
извршном већу, чија је одлука коначна. 

Члан 177 
Надзор над законитошћу финансиских планова 

самосталних установа врши општински народни 
одбор и његови органи. 

Ако орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија сматра да финан-
сијски план самосталне установе није у складу са 
законом или да се самостална установа којој је дата 
дотација из буџета или фонда, приликом доношења 
финансиског плана није придржавала услова под 
којима је дата дотација, обавестиће о томе општин-
ски народни одбор и орган политичкотериторијалне 
јединице из чијег је буџета или фонда дата до-
тација. 

Општински народни одбор може укинути фи-
нансијски план самосталне установе ако он није у 
складу са законом или ако се установа није при-
државала услова под којим је дата дотација из 
претходног става. 

Савезним и републичким прописима може се 
одредили да надзор над законитошћу финансиских 
планова одређених врста самосталних установа 
врше и органи политичкотериторијалне јединице 
вишег степена. 

Члан 178 
У тежим и поновљеним случајевима незакони-

тог коришћења односно располагања друштвеним 
средствима самосталне установе или кад самостална 
установа услед преза ду жености не може измирити 
обавезе које је преузела, орган који по овом закону 
врши надзор над законитошћу финансиског плана 
самосталне установе може: 

1) предложити надлежном органу да покрене 
поступак за смењивање органа друштвеног самоу-
прављања установе; 

2) одредити принудну управу над самосталном 
установом. 

Под условима из става 1 овог члана орган који 
по овом закону врши надзор над законитошћу ф и -
нансиских планова фондова политичкотеритори-
јалних јединица може предложити органу који је 
фонд основао да смени орган управљања фонда. 

Пре одређивања мере из тачке 2 став 1 овог 
члана надлежни орган дужан је претходно приба-
вити мишљење органа о-дносно организације који 
врше права оснивача према самосталној установи. 
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У погледу принудне управе по тачки 2 става 1 
овог члана сходно се примењују прописи који важе 
за принудну управу привредних организација. 

Мера из тачке 2 става 1 овог члана не може 
трајати дуже од две године од почетка њеног при-
мењивана. 

Члан 179 
Контролу законитости извршења буџета, ф и -

нансиских планова политичкотериторијалних једи-
ница, финансиских планова фондова самосталних 
установа и предрачуна друштвених организација 
које добивају дотацију из буџета или фонда Поли-
тичкотериторијалне јединице, врши Служба дру-
штвеног књиговодства по одредбама Закона о дру-
штвеном књиговодству. 

Члан 180 
Државни секретара ат за послове финансија, 

секретаријат за послове финансија аутономне је-
динице и орган управе народног одбора надлежан 
за послове финансија, могу тражити од Службе 
друштвеног књиговодства да изврши поједине рад-
ње у вршењу контроле законитости извршења пред-
рачуна државних органа, финансиских планова 
фондова политичкотериторијалне јединице, финан-
сиских планова самосталне установе, као и пред-
рачуна друштвене организације која добива дота-
цију из буџета. 

Органи из претходног става могу непосредно 
вршити контролу извршења предрачуна државних 
органа и финансиских планова фондова политичко-
територр1Јалних јединица чији су они органи, као и 
финансиских' планова самосталних установа и пред-
рачуна друштвених организација које добивају до-
тацију из буџета или фонда одговарајуће политич-
котериторијалпе јединице. 

Члан 181 
Савезни и републички државни секретаријат за 

послове финансија односно секретари јат за послове 
финансија аутономне јединице могу тражити од 
републичког државног секретаријата за послове 
финансија, секретаријата за послове финансија ау-
тономне јединице односно органа управе народног 
одбора надлежног за послове финансија извештај 
и податке о извршењу буџета народних република, 
аутономних јединица, срезова и општина. 

Ор"ган управе среског народног одбора надлежан 
за послове финансија може тражити извештај и 
податке од органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове финансија о извр-
шењу буџета општине. 

Члан 182 
Савезни Државни секретари јат за послове ф и -

нансија прописује јединствени начин вођења књи-
говодства и евиденције за све државне Органе, фон-
дове политичкотериторијалне јединице и самосталне 
установе. 

Г л а в а X 
ДРУШТВЕНИ НАДЗОР 

Члан 183 
Републичка народна скупштина врши дру-

штвени надзор над политиком коришћења сред-
става срезова и општина у циљу њеног усклађи-
вања са интересима и потребама складног развитка 
друштвене заједнице. 

Друштвени надзор над политиком коришћења 
средстава општине врши срески народни одбор. 

Члан 184 
У вршењу друштвеног надзора републичка 

народна скупштина и срески народни одбор раз-

матрају политику распоређивања и трошења сред-
става срезова односно општина и могу давати ПЈ^Г 
поруке среском односно општинском народном 
одбору и органима управљања фондова општине 
односно .среза у погледу распоређивања средстава 
и њиховог трошења, а нарочито у погледу обезбе-
ђивања средстава за финансирање задатака који 
су од значаја за ширу друштвену заједницу, као 
и средстава потребних за финансирање јавних слу-
жби. 

Препоруке у смислу претходног става срески 
народни одбор да је на седницама оба већа 

^ Срески односно општински народни одбор ду-
жан је на својој првој седници расправљати о 
препорукама републичке народне скупштине од-
носно среског народног одбора и о донетом за-
кључку обавестити републичку народну скупштину 
односно срески народни одбор. 

Члан 185 
Општински народни одбор врши друштвени 

надзор над коришћењем средстава свих само-
сталних установа на подручју општине у "складу 
са њиховим задацима и правилима (статутом 

, с р е с к и 'народни одбор, народна скупштину' ње-
ни одбори и извршна већа врше исто тако дру-
штвени надзор над коришћењем средстава само-
сталних установа према којима врше по^зр осни-
вача или којима се даје дотација из буџета или 
фондова среза, народне републике односно феде-
рације. 

Срески народни одбор, народна скупштина или 
по њеном овлашћењу извршно веће могу одредити 
да друштвени надзор над коришћењем средстава 
одређеним самосталним установама чија је делат-
ност од посебног значаја за ширу заједницу вргне 
искључиво органи одређене политичкотериторијалне 
јединице вишег степена. 

Члан 186 
У вршењу'друштвеног надзора над коришћењем 

средстава самосталних установа надлежни орган 
друштвеног надзора разматра политику распоређи-
вања и трошења средстава самосталне установе, 
нарочито са гледишта обезбеђења правилног ф у н к -
циЈОоисања јавне службе ради чијег је вршења 

установа Основана, правилног распореда средстава 
на личне, матери јалне и инвестиционе расходе, 
што потпунијег коришћења извора прихода из соп-
ствене делатности, друштвене оправданости накнада 
које установа наплаћује за услуге, одређивања 
личних доходака радника и службеника установе 
према залагању и успеху у раду, као и са гледи-
шта целисходног и економичног коришћења дру-
штвених средстава. 

Орган друштвеног надзора на седници на којој 
разматра коришћење средстава самосталне установе 
може позвати претставника органа друштвеног оа-
моуправљања установе ради изношења финанси-
ског ' ^ а њ а и ставова тог органа у погледу вођења 
финансиске политике установе. 

На основу разматрања коришћења средстава 
самосталне установе, орган друштвеног надзора мо-
ж е дати установи препоруке у погледу политике 
располагања и трошења средстава. 

Орган друштвеног самоуправљања који доноси 
финансиски план самосталне установе дужан је на 
својој првој седници р а с п р а в љ а м о препорукама 
органа друштвеног надзора и о донетом закључку 
обавестити орган друштвеног надзора. 

Г л а в а XI 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 187 
Проценти учешћа политичкотериторијалних је-

диница у заједничком изворима прихода у смислу 
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члана 29 овог закона заснивају се на следећим сто-
пама односно висини пореза, доприноса, такса и 
општинског приреза, и То: 

1) допринос буџетима из личног дохотка рад-
ника — на стопи од 13% односно за пољопривредне 
раднике — на стопи од 3%; -

2) порез на доходак: 
а) од пољопривреде — на прописаним сто-

пама ка катастареки приход; 
б) од самосталних занимања и остале имо-

вине — на стопама утврђеним савезним прописима; 
3) општински прирез, порез на промет дувана 

и хмеља и допунски порез на доходак од продаје 
дрва које плаћају индивидуални пољопривредни 
произвођачи — на укупном износу од 26.655 мили-
она динара; 

4) савезни порез на промет: 
а) порез на промет алкохолних пића у про-

даји на мало у трговини и у угоститељстЕу, сем 
природног вина — на стопама утврђеним савезним 
прописима; 

б) порез на промет који плаћају грађани и 
грађанска правна лица, сем пореза на промет при-
родног вина и ракије који плаћају произвођачи 
— на стопама утврђеним савезним прописима; 

5) општински Порез на промет који се плаћа 
по стопама утврђеним савезним прописима, и то: 

а) порез на промет робе на мало — на стопи 
од 3%; 

б) порез на промет алкохолних пића у тр-
говини — на стопи од 5%; 

в) порез на промет алкохолних пића у уго-
ститељсгву, сем природног вина — на стопи од 10%; 

г) порез на промет природног вина у уго-
ститељству — на стопи од 5%; 

6) земљарина, и то део који припада буџетима 
— на стопи утврђеној савезним прописима; 

7) административне таксе, осим конзуларних и 
такса које се код царинарница плаћају у готову 
— на висини по савезним прописима^ 

Ако стопе појединих врста пореза и приреза 
нису означене у одредбама претходног става као 
основица за одређивање процента политичкотери-
торијалне јединице, узимају се стопе које су ва -
жиле у 1959 години. 

Укупни износ општинског приреза, пореза на 
промет и допунског пореза на доходак које плаћа ју 
индивидуалне! пољопривредни произвођачи по ставу 
1 тачка 3 овог члана распоређује се сразмерно 
односима у нациокалком дохотку ових произвођача 
на народне републике, и то: 

на НР Србију 
на НР Хрватску 
на НР Словенију 
ва НР Б и X 
на НР Македонију 
на НР Црну Гору 

Законима народних република извршиће се, по 
јединственим мерилима, расподела износа из прет-
ходног става на поједине ерезове. На исти начин 
срезови ће својим одлукама расподелити на поје-
дине општине износе који релубличким законима 
буду распоређени на поједине срез ове. 

Народни одбори који су у 1959 години напла-
ћивати порез на промет из става 1 тачка 5 под 
а) овог члана по стопи нижој од 3%, могу изузетно 
у 1960 години примењивати досадашњу стопу овог 
пореза. 

Члан 188 
Приходи од судских такса по одбитку дела на-

мењеног за привремено допунско финансирање 
пр:грама инвестиција и опреме судских зграда при-
падају народним републикама, аутономним једини-
цама и срезовима као њихови заједнички приходи. 

Законом народне републике одредиће се про-
цент учешћа у приходима из претходног става који 
припада аутономним јединицама и срезовима. 

Члан 189 
Приходи одређени савезним прописима за фон-

дове из става 3 тачка 1 одељак I Главе XVII Са-
везног друштвеног плана за 1960 годину уплаћиваће 
се и даље у те фондове у процентима у којима су 
уплаћивани до ступања на снагу овог закона, ако 
овим законом или другим савезним прописом није 
друкчије одређено. 

Приходи од пореза на приходе од ауторских 
права по измирењу обавеза за социјално осигу-
рање уметника, приходи од такса на оруђа за про-
изводњу и на хибридне винограде, приходи од 
такса на радну стоку, приходи од 4% премија за 
осигурање од пожара и приходи од новчаних казни 
за прекршаје, уплаћиваће се у истим процентима 
а новчане казне у досуђеном износу у фондове у 
које су се уплаћивали до доношења овог закона, 
ако политичкотерлторијална јединица иа основу 
става 2 тачка 1 одељак I Главе XVII Савезног 
друштвеног плана за 1960 годину те фондове не 
укине. 

Ако поллтичкотериторијална јединица укине 
фондове из става 1 тачка 1 одељак I Главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1960 годину, при-
ходи из претходног става који су припада ЛР! тим 
фондовима уплаћиваће се од I јануара 1960 године 
у буџете оних политичкотериторијалних јединица 
којима су ти фондови припадали, а у процентима у 
којима су уплаћивани до ступања на снагу овог 
закона. 

Одредбе претходних ставова примењиваће се 
до доношења савезних прописа којим,а ће се регу-
лисати питање прихода ових фондова. 

Члан 190 
У циљу усклађивање одредаба овог закона са 

поставкама Савезног друштвеног плана за 19(?0 го-
дину, повећање буџетских расхода коте омогућава 
предвиђена расподела буџетских средстава у 1960 
години не може прећи 19% од извршених расхода 
буџета народне републике, аутономне јединице, 
среза и општине за 1959 годину. 

Као извршење расхода буџета за 1959 годину 
узимају се у смислу претходног стара извршени бу-
џетски расходи по евиденцијама банке са стан,ем 
на дан 31 децембра 1959 године, као и средсгва која 
су одлукама Савезног извршног већа одобрена по-
јединим по литичкотеритори јадним јединицама на 
основу одредбе 7 под А тачка 2 одељак 3 Главе 
XVII Савезног друштвеног плака за 1959 годину, 
ако одобрени износи нису унети у буџет за 1939 го-
дину. 

Из вишка прихода буџета ка ји се оствари изнад 
износа расхода у 1960 години утврђеног према од-
редби става 1 овог члана образује се посебна ре-
зерва буџетских средстава п ол итпчкотериторп јалне 
јединице која се не може трошити у 1Р60 готици. 

Изз-зетно од одредбе из претходног става, сред-
ства ове посебне резерве полптичкотериторијалне 
јединице могу се у 1960 години употребити за 
исплату доспелих обавеза по кредитима коти -су 
одобрени за подмирење обавеза буџета до краја 
1959 године. 

Ограничења из ст. 1 до 3 овог члана не односе 
се на народне републике и Аутономну Косовеко-
мстохиску Област које примају дотацију по од-
редби члана 191 овог закона. 

Ограничења из^ ст. 1 до 3 овог члана не односе 
се на средства фондова који по одредби става 1 
тачка 1 одељак I Главе XVII Савезног друштвеног 
плана за 1960 годину престају да постоје као фон-

13.061 милиона дш 
6.264 
2.372 
2.666 
1.919 

373 

ара 
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дови основани савезним пропи,сима, а која се уносе 
у приходе буџета политичкотериторијалних једи-
ница за 1960 годину. 

Члан 191 
За покриће буџетских расхода одређују се из 

средстава федерације дотације и то: 
НР Босни и Херцеговини 
Н Р Македонији 
НР Црној Гори 
Аутономној Косовско-

метохисгсој области 

милиона 8.180 
5.080 
3.700 

2.9510 
Да би се омогућила складнија примена инстру-

мената из чл. 187 до 190 овог закона поред дотације 
из претходног става одређују се посебне дота-
ције, и то: 

НР Босни и Херцеговини милиона 3.200 
НР Македонији „ 1.590 
НР Црној Гери „ 690 
Аутономној Косовско-

метохиској области „ 530 

Од означених износа дотације из претходног 
става у 1860 години може се користити само једна 
половина. 

Члан 192 
Свака политичкотериторлјална јединица дужна 

је да финансира оне расходе које је до ступања на 
снагу овог закона финансирала из свог буџета. 

Изузетно од одредбе из претходног става, ра-
сходи у вези са плаћањем регреса аутобуског пре-
воза финансираће се из средстава савезног буџета. 

Члан 193 
Остају на снази досадашњи прописи којима се 

утврђују извори прихода политичкотериторијалних 
јединица, као и овлашћења дата тим прописима по-
јединим органима за њихову измену и допуну, 
осим овлашћења за измену в-исине прихода који су 
овим законом утврђени као заједнички извори при-
года. 

Члан 194 
До доношења нових пропи,са на финансирање 

самосталних установа из области народног здравља 
и социјалне заштите примењив аћ е се постојећи 
прописи ако нису у супротности са овим законом. 

Члан 195 
До доношења нових прописа из члана 15 став 3 

о,вог закона Савезно извршно веће може пропи-
сати посебан начин финансирања за поједине 
службе или одређене врсте установа. 

Члан 196 
До доношења прописа о самосталном устано^ 

вама, Савезно извршно веће односно орган кош 
оно овласти одређује, у случају спора, да ли се 
одређена установа сматра самосталном установом 
у смислу овог закона. 

Члан 197 
Финансиске планове самосталних установа које 

нису организоване на начелима друштвеног оамо-
управљања доноси у 1960 години извршно веће од-
носно народни одбор који је установу основао. 

Члан 198 
Савезно извршио веће донеће прописе: 
1) о извршењу бупета и финансијском посло-

вању државних органа, као и о контроли извр-

шења буџета од стране органа управе надлежних 
за послове финансија; 

2) о материјалном и финансијском пословању у 
Југословенској народној армији; 

3) о поступку извршења расхода за исплату ии-
валидских принадлежности и здравствену заштиту 
ратних и мирно доп ских војних инвалида и њи-
хових породица, као и о начину контроле извр-
шења ових расхода. 

До доношења нових прописа о материјалном и 
фин анеиском пословању у Југословен ској народној 
армији остају на снази прописи о том пословању. 

Члан 199 
Савезни Државни секретарлјат за послове ф и -

нансија доноси упутства о изради и саставу бу-
џета и финансиских планова самосталних уста гк ,а 
и фондова, као и финансијских програма, о насипу 
израде и о саставу завршних рачуна о изврше,ну 
буџета и финансиских планова као и начин под-
ношења извештаја од стране и з в р ш е ? ' т а сћпнан-
сиских програма. 

Члан 290 
На посебне рачуне на којима се држе прихода 

за обнову материјалних залиха ЈугослоЕенске на-
родне армије примењиваће се досадашњи прописи. 

Члан ГО! 
На ф-инансирање службе у н у т р а . . п о . -ова 

прммењиваће се одредбе члана 21 Закона о орга-
нима унутрашњих послова („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 30/56) и прописи донети на основу њега. 

Члан 202 
До доношења закона о извршењу, извршење за 

намирење новчаних истраживања по обавезама из 
члана 100 овог закона може се вршити на свим 
средствима буџету односно фондова, осим на сред-
ствима потребним за личне и друге расходе који 
имају карактер личних примања. 

Члан 203 
Даном ступања на снагу овог закона укидају 

се стални резервни фондови политичкотериторло-
јалних јединица образовани на основу одред; За 
Основног закона о буџетима од 26 марта 1956 го-
дине, а њихова средства затечена 1 јануара 1960 
године преносе се у одговарајуће резервне Фондове 
политичкотериторијалне јединице. 

Неизмирене обавезе ових фондова преносе се 
на фонд у који су пренета средства укинутог 
фонда. 

Члан 204 
Даном ступа,ња на снагу овог закона престаје 

да важи Основни закон о буџетима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56) као и прописи донети на 
основу њега. 

До доношења прописа о извршењу буџета из 
члана 198 тачка 1 ОЕО-Г закона остају на снази од-
редбе Уредбе о извршењу буџета и о рачунсеод-
ственом пословању државних органа и устано-ва 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 35/56 и 53/56) ако нису 
у супротности са одредбама о-вог закона. 

Члан 205 
Овај закон ступа на снагу даном усвајања у 

Савезној народној скупштини, а примењиваће се 
од 1 јануара 1960 године. 
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848. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ 
ПОСТУПКУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Законика о кривичном поступ-
ку, који је Савезна народна скупштина усвојила 
на седници Савезног већа од 26 децембра 1959 го-
дине. 

П,Р . бр. 81 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О 

КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

Члан 1 
У Законику о кривичном поступку („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 40/53) у члану 2 речи: „мере бе-
збедности и ваопиггно-поправне мере" замењују се 
речима: „мере безбедности, васпитне мере и судску 
опомену". 

Члан 2 
У члану 17, тачка 1 мења се и гласи: 
,Д) да у првом степену суде: 

а) за кривична дела за која је законом 
предвиђена као главна казна новчана казна или 
казна затвора, ако за поједина кривична дела није 
надлежан окружни суд; 

б) за кривично дело предвиђено у члану 
249 став 1 Кривичног законика; 

в) за кривична дела за која је посебним 
законом одређена надлежност среског суда;". 

Члан 3 
У члану 18 став 2 мења се и гласи: 
„За кривична дела предвиђена у члану 142 став 

1, чл. 144, 153, 169 ст. 1 и 2, чл. 170, 171 ст. 1 и 2, 
чл. 172, 189, 231 став 1, члану 246 став 1, члану 246а 
став 1, чл. 254а, 257 став 1, чл. 259, 274, 282 ст. 3 и 4, 
чл. 292, 293, 297, 303 став 1, чл. 304, 305 ст. 1 и 2, 
чл. 310 и 313а Кривичног законика суди судија 
среског суда као појединац." 

Члан 4 
У члану 19 тачка 1 мења се и гласи: 
„1) да у првом степену суде: 

а) за кривична дела за која је законом 
предвиђена казна строгог затвора или смртна ка-
зна, осим за кривично дело из члана 249 став 1 
Кривичног законика; 

б) за кривична дела предвиђена у члану 
117 став 4, члану 119 став З, чл. 174 до 176 и ЗИ 
Кривичног законика; 

в) за кривична дела за ноја је посебним 
законом одређена надлежност окружног суда;", 

Члан 5 
У члану 20 у ставу 1 речи: „двадесет година" 

замењује се речима: „петнаест година". 
Став 2 мења се и гласи: 
,,У већу састављеном од тројице -судија окру-

ж н и судови суде у другом степену, доносе одлуке у 
првом степену ван главног претреса и стављају 
предлоге у случајевима предвиђеним у овом зако-
нику или у другом закону." 

Члан 6 
У члану 22 став 1 речи: „двадесет година" за-

мењују се речима: „петнаест година". 

Члан 7 

У члану 24 став 2 бришу се речи: „кад решава 
сукобе о надлежности између редовних и војних 
судова као и кад одлучује". 

Додаје се нови став 3 који гласи: 
„Кад одлучује о захтеву за заштиту законито-

сти против пресуде Врховног војног суда иди кад 
решава сукобе о надлежности између редовних и 
војних судова, Савезни врховни суд одлучује у већу 
од пет чланова од којих су претседник већа и два 
члана судије Савезног врховног суда, а два члана 
судије Врховног војног суда које одреди претседник 
тог суда." 

Члан 8 
Члан 26 мења се и гласи: 
„Ако је кривично дело учињено на домаћем 

броду или домаћем ваздухоплову док се налазе у 
домаћем пристаништу, надлежан је суд на чијем 
подручју се налази ово пристаниште. У осталим 
случајевима кад је кривично дело учињено на до-
маћем броду или домаћем ваздухоплову, надлежан 
ј е суд на чијем се подручју налази матична лука 
брода односно ваздухоплова или домаће пристани-
ште у коме се брод односно ваздухоплов први пут 
заустави." 

Члан 9 
У члану 27 став 3 брише се на крају тачка и 

додају се речи: „или телевизије.". 

Члан 1-0 
У члану 28 став 1 мења се и гласи: 
„Ако није познато место извршења кривичног 

дела или ако је то место ван територије Ју гос ла-
ви је, надлежан је суд на чијем подручју окрив-
љени има пребивалишта или боравиште." 

Став 3 мења се и гласи: 
„Ако није познато ни место извршења кривич-

ног дела ни пребивалишта или боравиште окрив-
љеног, или су оба ван територије Југос лави је, над-
лежан је суд на чијем се подручју окривљени 
ухвати или се сам пријави." 

Члан 11 
У члану 46 додаје се нови став З, који гласи: 
„Срески јавни тужилац ван седишта окружног, 

јавног тужиоштва може на свом подручју за кри-
вична дела из надлежности окружног суда при-
мати кривичне пријаве, поставити захтев извиђ1ај-
ном органу на овом подручју да спроведе извиђај 
и вршити друга овлашћења окружног јавног ту-
жиоца у извиђају, 1али не може одбацити пријаву, 
обуставити извиђај ви подићи оптужницу. О став-
љању захтева за спровођење извиђаја срески јав-
ни тужилац обавестиће окружног јавног тужиоца." 

Члан 12 
У члану 53 додаје се нови став З, који гласи: 

„Кад је оштећени поднео кривичну пријаву 
или предлог за гоњење, а у току поступка' се 
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утврди да се ради о кривичном делу за које се гони 
по приватној тужби, пријава односно предлог сма-
траће се као благовремена приватна тужба ако су 
поднети у року предвиђеном за приватну тужбу. 
Благовремено поднета приватна тужба сматраће се 
као благовремено поднет предлог оштећеног ако се 
у току поступка утврди да се ради о кривичном 
делу за које се гони по предлогу." 

Члан 13 
У члану 69 у ставу 1 брише се реч: „малоле-

тан". 
Став 2 мења се и гласи: 
„После подигнуте оптужнице окривљени мора 

имати браниоца ако се поступак води због кривич-
ног дела за које се по закону може изрећи десет 
година строгог затвора или тежа казна, или ако 
се окривљеном суди у отсуству (члан 283)." 

Члан 14 
У члану 83 став 4 мења се и гласи: 
„Окривљени који се налази у притвору или 

истражном затвору може из јаву која ј е везана за 
рок дати и на записник код органа ко ји води по-
ступак или је предати управи затвора, а лице које 
се налази на издржавању казне или се налази у 
некој установи ради примене мере безбедности или 
васпитне мере може такву из јаву предати управи 
установе у коју је смештено. Дан када је састав-
љен такав записник односно када је из јава предата 
управи установе сматра се као дан преда је органу 
који је надлежан да је прими." 

Додаје се нови став 5, ко ји гласи: 
„Ако је поднесак који ј е везан за рок, због 

незнања или очигледне омашке подносиоца, предат 
или упућен ненадлежном суду пре истека рока, па 
надлежном суду стигне после истека рока, узеће 
се да је на време поднет." 

Члан 15 
У члану 85 став 1 речи: „или на решење о при-

мени васпитно-поправне мере" замењују се речима: 
„или на решење о примени мере безбедности или 
васпитне мере". 

Члан 16 
У члану 86 став 3 речи: „или на решење о при-

мени васпитно-поправне -тиере" замењују се речи-
ма: „или на решење о примени мере безбедности 
или васпитне мере". 

Члан 17 
У члану 87 речи: „решења о примени васпитно-

поправне мере" замењују се речима: „,решења о 
примени мере безбедности или васпитне мере". 

Члан 18 
У члану 88 став 3 речи: „од ЗОО до 10.000 ди-

нара" замењују се речима: „од 500 до 20.000 динара" . 

Члан 19 
У члану 90 став 4. у првој реченици речи: „нак-

наде трошкова кривичног поступка" замењују се 
речима: „да накнади у целости или делимично тро-
шкове кривичног поступка". 

Члан 20 
У члану 97 став 2 мења се и гласи: 
„Ако су на подношење предлога овлашћени 

привредна организација, самостална установа или 
фонд са друштвеним управљањем, а они такав пред-
лог не поднесу или у предлогу не обухвате имо-
вне скоправни захтев у целини или од предлога оду-
стану, предлог може поднети надлежни јавни пра -
вобранилац." 

Ч л а н 21 
У члану 98 став 4 друга реченица мења се и 

гласи: „Надлежни јавни праве,бранилац обаЕо:тиће 
се увек кад је оштећена друштвена имовина/4 

Члан 22 
У члану 110 став 2 речи: „васпитно-поправним 

мерама" замењују се речима: „васпитним мерама". 

Члан 23 
У члану 115 став 1 мења се и гласи: 
„Писмена која нису поменута у претходном 

члану достављају се такође лично, али таква пи-
смена, у случају да се прималац не затекне у стану 
или на радном месту, могу се предати коме од ње-
гових одраслих чланова д о м а ћ и н о в а , који је ду-
ж а н примити писмено. Ако се они не затекну у 
стану, писмено ће се предати настојнику или су-
седу, ако они на то пристану. Ако се достављање 
врши на радном месту лица коме се писмено има 
доставити, а то лице се ту не затекне, достављање 
се може извршити лицу које ј е запослено на истом 
месту, ако оно пристане да прими писмено." 

Ч л а н 24 
Члан 118 мења се и гласи: 
„Кад прималац или одрасли члан његовог до-

м а ћ и н о в а одбије да прими писмено, достављач ће 
забележити на доставници дан, час и разлог од-
би јања пријема, а писмено ће оставити у стану при-
маоца или у просторији где ј е он запослен, и тиме 
је достављање извршено." 

Ч л а н 25 
У члану 119 став 2 мења се и гласи: 

' , ,Лицима лишеним слободе достављање се врши 
преко управе установе у ко јо ј су смештени." 

Ч л а н 26 
У члану 124 речи: „васпитно-поправних мера" 

замењују се речима: „васпитних мера". 

Члан 27 
У члану 127 став 1 мења се и гласи: 
„Ако се појави сумњам о дозвољености извр-" 

ш е њ а судске одлуке или о рачунању казне, или 
ако у правоснажној пресуди н и ј е одлучено о ура -
чунавању притвора, истражног затвора или раније 
издржане казне, или ово урачунавање није пра-
вилно извршено, одлучиће о томе посебним реше-
њем претседник већа суда који је судио у првом 
степену. Ж а л б а не з а д р ж а в а извршење решења, 
осим ако суд н и ј е друкчи је одредио." 

Ч л а н 28 
У члану 128 реч: „пресуда" замењује се речју : 

„одлука", а реч: „судио" реч ју : „одлучио". 

Ч л а н 29 
У члану 146 став 2 бришу се речи: „или ва -

спитно-поправних мера". 

Члан 30 
Члан 148 мења се и гласи: 
„За кривична дела из надлежности окружног 

суда, оштећени као т у ж и л а ц и приватни т у ж и л а ц 
могу предложити истражном судији да спроведе 
и з в и ђ а ј односно да извиђа ј допуни. У току извиђа та 
они могу истражном судији стављати и друге пред-
логе. 

Ако истражни судила сматра да нема места 
спровођењу и з в и ђ а ј а односно допуни и з в и ђ а ј а, јер 
постоје разлози из члана 146 став 1 тач. 1 до 4 овог 
законика, з а т р а ж и ћ е да о томе одлучи веће окру-
жног суда. 
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Истражни судија ће затражити одлуку већа и 
кад не прихвати предлог оштећеног као тужиоца 
или приватног тужиоца да се извиђај допуни, јер 
сматра да је стање ствари довољно разјашњено, или 
кад се не сложи са којим другим њиховим пред-
логом. 

Ако је извиђај вођен по предлогу оштећеног 
као тужиоца или приватног тужиоца, истражни су-
дија ће их обавестити о завршеном извиђају и по-
звати да у року од осам дана поднесу оптужницу 
односно приватну тужбу, а ако то не учине сма-
траће се да су одустали од гоњења, па ће се по-
ступак решењем обуставити. Овако ће истражни 
судија поступити и кад веће окружног суда одбије 
предлог оштећеног као тужиоца или приватног ту-
жиоца за допуну извиђаја, јер сматра да је стање 
ствари довољно разјашњено. 

Против решења већа о обустављању поступка 
у случају предвиђеном у ставу 2 овог члана оште-
ћени као тужилац или приватни тужилац имају 
право жалбе. 

Ако се извиђај води по предлогу оштећеног као 
тужиоца или по предлогу приватног тужиоца, ре-ј-
шење о прекиду извиђаја (члан 147) доноси истра-
ж н и судија " 

Члан 31 
У члану 150 став 2 мења се и гласи: 
„Тужилац, окривљени и бранилац могу прису-

ствоЕати саслушању сведока кад је вероватно да 
сведок неће доћи на главни претрес или кад из-
виђај ни орган нађе да је присуство странака и бра-
ниоца целисходно. Кад тужилац, окривљени и бра-
нилац присуствују саслушању сведока, они могу 
стављати предлоге и упућивати питања сведоку." 

Члан 32 
У члану 156 став 2 речи: „двадесет година" за -

мењују се речима: „петнаест година". 

Члан 33 
У чла^у 167 став 3 после речи: „мера безбед-

ности" ставља се тачка, а бришу се речи: „или в а -
опитно-поправних мера". 

Члан 34 
У члану 190 став 3 после речи: „истражном за -

твору" додају се речи: „до гфедаје оптужнице 
суду". 

Члан 35 
У члану 193 у ставу 1 речи: „Пошто је завршена 

истрага, а ако истраге није било, пошто је опту-
жница предата суду" замењују се речима: „После 
предаје оптужнице суду". 

Став 2 мења се и гласи: 
„Против решења из претходног става, као и 

против решења којим се одбија предлог да се истра-
жни затвор укине, није дозвољена жалба." 

Члан 36 
У члану 194 став 4, у првој реченици, после 

речи: „пола" ставља се тачка и брише се текст до 
краја реченице. 

Члан 37 
После члана 247 додаје се нови члан 247а, који 

гласи: 
„Кад је потребно да се предузме вештачење 

пословних књига, орган пред којим се води посту-
пак дужан је вештацима назначити у ком правцу 
и у ком обиму треба вршити вештачење и које чи-
њенице и околности треба утврдити. 

Ако је за предузимање вештачења пословних 
књига привредне или друштвене организације или 
самосталне установе нужно да се претходно среди 
њихово књигсводство, трошкови око сређивања 
књиговодства падају на терет установе односно ор-
ганизације. 

Решење о сређивању књиговодства доноси ор-
ган који води поступак, на основу образложеног 
писменог извештаја вештака којима је наложено 
вештачење пословних књига. У решењу ће се на-
значити и износ који је привредна или друштвена 
организација или самостална установа дужна да 
положи суду као предујам за трошкове око сређи-
вања њеног књиговодства. Против овог решења није 
дозвољена жалба. 

По извршеном сређивању књиговодства орган 
који води кривични поступак доноси, на основу из-
вештаја вештака, решење којим утврђује висину 
трошкова насталих услед сређивања књиговодства 
и одређује да овај износ сноси привредна или дру-
штвена организација или самостална установа. Ор-
ганизација односно установа може се жалити у по-
гледу о с н о в а н о с т одлуке о накнади трошкова и ви-
сине трошкова. О жалби решава веће окружног 
суда (члан 20 став 2). 

Наплата ових трошкова, уколико њихов износ 
није био предујмљен, врши се у корист органа који 
је унапред исплатио трошкове и награду вешта-
цима." 

Члан 38 
У члану 250 став 2 додају се две нове реченице 

које гласе: „Из оправданих разлога, на захтев ту-
жиоца, веће може продужити овај рок. Ако оште-
ћени као тужилац или приватни тужилац пропусти 
поменути рок, сматраће се да је одустао од гоњења, 
па ће се поступак обуставити." 

Члан 39 
Члан 251 мења се и гласи: 
„Кад оптужницу подиже оштећени као тужи-

лац, а по његовом предлогу није вођен извиђај од-
носно истрага, оптужница ће се предати истражном 
судији. Ако истражни судија сматра да нема ме-
ста гоњењу, затражиће одлуку већа окружног суда. 

Истражни судија ће затражити одлуку већа 
окружног суда и кад прими приватну тужбу за 
кривично дело из надлежности окружног суда за 
које није вођен извиђај , ако сматра да постоје окол-
ности из члана 257 тач. 1 до 3 овог законика. 

Против решења већа оштећени као тужилац од-
носно приватни тужилац има право жалбе. 

Ако се истражни судија или веће сложи са оп-
тужницом или приватном тужбом, предаће се она 
претседнику већа пред којим се има одржати глав-
ни претрес." 

Члан 40 
У члану 257 тачка 2, после речи: „мера безбед-

ности" ставља се тачка и запета и бришу се речи: 
„ни в а елитно - попра в ни х мера". 

Члан 41 
У члану 319 друга реченица мења се и гласи: 

„Тужилац не може стављати одређени предлог о 
висини казне, али може предложити да се изрекне 
судска опомена." 

Члан 42 
У члану 330 став 1 тачка 7 мења се и гласи: 
„7) одлуку о трошковима кривичног поступка, 

о имовинскоправном захтеву, о одузимању одлико-
вања, као и о томе да се правоснажна пресуда има 
објавити путем штампе, радија или телевизије." 



ЈЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

Члан 43 
Члан 332 мења се и гласи: 
„Кад изрекне пресуду којом се оптужени осу-

ђује на пет година строгог затвора или тежу казну, 
веће ће наредити истражни затвор, ако се опту-
жени већ не налази у истражном затвору. 

У случају кад изрекне пресуду на мању казну 
строгог затвора или на безусловну казну затвора, 
веће ће наредити истражни затвор под условима 
из члана 182 став 2 тач. 1 и 3 овог законика, а 
укинуће истражни затвор ако се оптужени већ на-
лази у истражном затвору, а више не постоје р а -
злози због којих је био наређен, или ако је истра-
жни затвор био наређен само из разлога предвиђе-
ног у члану 182 став 2 тачка 2 овог законика. 

Истражни затвор ће веће увек укинути и на-
редити да се оптужени пусти на слободу ако је 
ослобођен од оптужбе, или је оглашен кривим а 
ослобођен је од казне, или је осуђен само на нов-
чану казну, или је условно осуђен, или је због ура-
чунавања притвора и истражног затвора казну већ 
издржао, или ако је оптужба одбијена, осим у слу-
чају кад је одбијена због ненадлежно сти суда. 

За одређивање или укидање истражног затвора 
после објављиван^ пресуде до њене правоснажно-
сти примењиваће се одредба става 2 овог члана. 
Одлуку доноси веће окружног суда (члан 20). 

Пре доношења решења којим се одређује или 
укида истражни затвор у случајевима из ст. 2 и 4 
овог члана саслушаће се јавни тужилац. 

О одређивању или укидању истражног затвора 
веће доноси посебно решење. Жалба против овог 
решења не задржава извршење решења. 

Кад суд изрекне казну затвора или строгог за-
твора преко једне године, може се осуђени који се 
налази у истражном затвору упутити у казнено-
поправну установу и пре правоснажности пресуде, 
ако на то пристане." 

Члан 44 
У члану 334 у ставу 3 на крају уместо тачке 

ставља се запета и додају се речи: ,,а у случаје-
вима обавезне одбране — и оптуженом и његовом 
браниоцу.". 

У ставу 5 бришу се речи: „(члан 338 став 4)". 

Члан 45 
У члану 337 додаје се нови став ̂ 2, који гласи: 
„Ако је пресуда достављена и оптуженом и ње-

говом браниоцу (члан 334 став 3), али у различите 
дане, рок за жалбу рачунаће се од доцнијег дана." 

Досадашњи став 2 постаје став 3. 

Члан 46 
У члану 338 став 4 уместо тачке ставља се за-

пета и додају се речи: „али ако је јавни тужилац 
преузео гоњење од оштећеног као тужиоца (члан 
63 став 2), оштећени може изјавити жалбу из свих 
разлога из којих се пресуда може побит ати 
(члан 341).". 

Члан 47 
У члану 341 тачка 4 после речи: „имовинско-

правним захтевима" ставља се запета и додају се 
речи: „одузимање одликовања", а реч^: „штампе 
или радија" замењују се речима: „штампе, радија 
или телевизије". 

Члан 48 
У члану 345 у ставу 1 на крају уместо тачке 

ставља се запета и додају се речи: „или што суд 
није изрекао судску опомену иако су за то посто-
јали законски услови.". 

У ставу З, после речи: „штампе" ставља се за-
пета, а речи: „или радија" замењују се речима: „ра-
дија или телевизије". 

Члан 49 
У члану 353 став 1 тачка 1 на крају уместо 

тачке и запете ставља се запета и додају се речи: 
„а у случајевима обавезне одбране и у отсуству 
браниоца оптуженог;". 

Члан 50 
У члану 364 додаје се нови став 2, који гласи: 
„Ако другостепени суд нађе да постоје закон-

ски услова за изрицање судске опомене, преина-
чиће решењем првостепену пресуду и изрећи ће 
судску опомену." 

Члан 51 
У члану 368 став 1, у тачки 1 речи: „казну стро-

гог затвора у доживотном трајању" замењују се 
речима: „казну строгог затвора двадесет година"^ 

У ставу 1, на крају тачке 2 уместо тачке став-
ља се тачка и запета, и додаје се нова тачка З, 
која гласи: 

,,З) ако је другостепени суд преиначио пресуду 
првостепеног суда којом је оптужени ослобођен од 
оптужбе и изрекао пресуду "ојом се оптужени огла-
шава кривим." 

Члан 52 
У члану 378 додаје се нови став 2, који гласи: 
„Кривични поступак правоснажно обустављен 

до почетка главног претреса може "^е поновити и 
кад је јавни тужилац одустао од гоњења, а оште-
ћени гоњење није преузео, ако се докаже да је до 
одустанка дошло услед кривичног дела злоупотребе 
службеног овлашћења јавног тужиоца. У погледу 
доказивања кривичног дела јавног тужиоца приме-
њиваће се одредба члана 379 став 2 овог законика." 

Досадашња став 2 постаје став 3. 

Члан 53 
У члану 379 у ставу 1 додаје се нова тачка З, 

која гласи: 
,,З) ако је пресуда којом се оптужба одбија до-

нета због одустанка јавног тужиоца од оптужбе, 
а докаже се да је до овог одустанка дошло услед 
кривичног дела з лоу потребе службеног овлашћења 
јавног тужиоца;". 

Досадашње тач. 3 и 4 постају тач. 4 и 5. 
Додаје се нова тачка 6, која гласи: 
„6) ако се у случају осуде за продужено кри-

вично дело или за друго кривично дело које по за -
кону обухвата више истоврсних радњи, изнесу но-
ве чињенице или поднесу нови докази који ука-
зују да је осуђени учинио радњу коју би обухва-
тило дело из осуде да се за њу раније знало, или 
указују да осуђени није учинио радњу која је 'обу-
хваћена делом из осуде, а постојање ових чињеница 
било би од битног утицаја на одмеравање казне." 

У ставу 2 на два места речи: „тач. 1 и 2" за-
мењују се речима: „тач. 1 до 3". 

Члан 54 
У члану 380 став 2 речи: „тач. 3" замењују се 

речима: „тач. 4 и 6". 

Члан 55 
У члану 381 на крају става 1 се додаје нова 

реченица, која гласи: ,,У среском суду 1 о захтеву 
одлучује судија појединац, а у окружном суду — 
веће (члан 20 став 2)." 

Члан 56 
У члану 388 став 4 речи: „казна строгог за-

твора двадесет година" замењују се речима: „казна 
строгог затвора петнаест година". 
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Члан 57 
Изнад члана 399 наслов се мења и гласи: ,,Г. 

Посебне одредбе за поступак пред среским судом, 
за изрицање судске опомене и за поступак према 
малолетницима". 

Члан 58 
У члану 400 став 1 бришу се речи: „до две го-

дине". 
У ставу 2 речи: „петнаест дана" замењују се 

речима: „два месеца". 

Члан 59 
У члану 405 речи: „други срески суд уступиће 

предмет" замењују се речима: „други срески суд 
уступиће предмет по правоснажности решења". 

Додаје се нови став 2, који гласи: 
„После заказивања главног претреса срески суд 

се не може по службеној дужности огласити месно 
ненад лежи им." 

Члан 60 
У члану 410 став 2 брише се реч: „малолетан". 

Члан 61 
У члану 412 додаје се нови став 7, воји гласи: 
„Ако јавни тужилац није присуствовао глав-

ном претресу (члан 411 став 1), оштећени има право 
у својству тужиоца изјавити жалбу против пресуде, 
без обзира да ли се ж а л и и јавни тужилац." 

Члан 62 
После члана 412 додаје се нови члан 412а, који 

гласг: 
„Ире заказивања главног претреса за кривична 

дела из надлежности судије појединца за која се 
гони по приватној тужби, судија појединац може 
позвати само приватног тужиоца и окривљеног да 
одређеног дана дођу у суд ради претходног раз ј а -
шњења ствари, ако сматра да би то било целисход-
но за брже окончање поступка. Окривљеном се уз 
позив доставља и препис приватне тужбе. 

Ако не дође до измирења странака и повла-
чења приватне тужбе, судија ће узети из јаве од 
странака и позвати их да ставе своје предлоге у 
погледу прибављања доказа. 

Ако судија појединац не нађе да постоје услови 
за одбацивање тужбе, донеће одлуку о томе који 
ће се докази извести на главном претресу и з ака-
заће, по правилу, одмах главни претрес и саопшти-
ће то странкама. 

Ако судија појединац сматра да није потребно 
прибављање доказа, а не постоје неки други ра-
злози за посебно заказивање главног претреса, може 
одмах отворити претрес и по извођењу доказа који 
се налазе пред судом донети одлуку поводом при-
ватне тужбе. На ово ће се посебно упозорити при-
ватни тужилац и окривљени приликом достављања 
позива. ' 

За неодазивање приватног тужиоца ва позив 
из става 1 овог члана важи одредба члана 58 овог 
законика. 

У случају недоласка окривљеног, ако је су-
дија одлучио да отвори главни претрес, примениће 
се одредба члана 411 став 3 овог законика." 

Члан 63 
После члана 413 додаје се нова глава ХХУа, 

под насловом „Посебне одредбе о изрицању судске 
опомене", са пет нових чланова, који гласе: 

„Члан 413а 
Судска опомена изриче се решењем. 
Уколико у овој глави није што друго предви-

ђено, одредбе овог законика које се односе на пре-

суду којом се окривљени оглашава кривим при-
мењују се сходно и на решење о судској опомени. 

Члан 4136 
Решење о судској опомени објављује се одмах 

по закључењу главног претреса са битним разло-
зима. У погледу одрицања права на жалбу важи 
одредба члана 412 став 4 овог законика. 

У изреку решења о судској опомени, поред 
личних података о оптуженом, навешће се само да 
се оптуженом изриче судска опомена за дело које 
је предмет оптужбе и законски назив кривичног 
дела. Изрека решења о судској опомени обухвата 
и потребне податке из члана 330 став 1 тач. 5 и 7 
овог законика. 

У образложен^ решења суд ће изнети којим 
се разлозима руководио при изрицању судске опо-
мене. . 

Члан 413в 
Решење о судској опомени може се побијати из 

разлога наведених у члану 341 тач. 1 до 3 овог за-
коника, као и због тога што нису постојале окол-
ности које оправдавају изрицање судске опомене. 

Ако решење о судској опомени садржи одлуку 
о мерама безбедности, о трошковима кривичног по-
ступка или о имовинскоправном захтеву, ова од-
лука се може побијати из разлога што суд није 
правилно применио меру безбедности односно што 
је одлуку о трошковима кривичног поступка или 
имовинскоправном захтеву донео поотивно закон-
ским одредбама. 

Члан 413г 
Повреда кривичног закона у случају изрицања 

судске опомене постоји, осим по питањима наведе-
ним у члану 343 тач. 1 до 4 овог законика, и кад Је 
одлуком о судској опомени или мери безбедности 
прекорачено овлашћење које суд има по закону. 

Члан 413д 
Кад је жалбу против решења о судској опо-

мени изјавио тужилац на штету окривљеног, дру-
гостепенисуд може донети пресуду којом се окрив-
љени оглашава кривим и осуђује на казну или ко-
јом се изриче условна осуда, ако нађе да је прво-
степени суд правилно утврдио одлучне чињенице, 
али да по правилној примени закона долази у об-
зир изрицање казне. 

Поводом било чије жалбе против решења о суд-
ској опомени другостепени суд може донети пре-
суду којом се ̂ оптужба одбија или се окривљени 
ослобађа од оптужбе, ако нађе да је првостепени 
суд правилно утврдио одлучне чињенице и да по 
правилној примени закона долази у обзир изрицање 
једне од ових пресуда. 

Кад постоје услови из члана 361 озог законика 
другостепени суд ће донети решење кот им се од-
бија жалба као неоснована и потврђује решење 
првостепеног суда о судској опомени." 

Члан 64 
Глава XXVI мења се и гласи: 

„ Г л а в а XXVI 
ПОСТУПАК ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА 

1. Опште одредбе 
Члан 414 

Одредбе ове главе примењују се у поступку 
према лицима која су извршила кривично^дело као 
м а л о л е т н и к , а у време покретања поступка одно-
сно суђења нису навршила двадесетједну годину. 
Остале одредбе законика примењују се уколико 
нису у супротности са одредбама ове главе. 

Одредбе чл. 416 до 418, 420 до 422, 432 и 434 
овог законика примењују се у поступку према мла-
ђем пунолетном лицу (члан 79ј Кривичног закони-
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ка), ако се до почетка главног претреса утврди да 
његова душевна разви зност одговара развијено-
сти мал ол етника, а до тог времена није навршило 
двадесетједну годину. 

Члан 415 
Кад се у току поступка утврди да малолетник 

у време извршења криви т о г дела није навршио 
четрнаест година, обуставља се кривични поступак 
и такав малолетник упућује се органу старатељ-
ства (члан 65 Кривичног законика). 

Члан 416 
Малолетнику се не може судити у отсуству. 
При предузиман^ радњи којима присуствује 

малолетник, а нарочито при његовом испитивању, 
органи који учествују у поступку дужни су посту-
пати обазриво, водећи рачуна о душевној развије-
ности, осетљивост и личним својствима малолет-
н и к , како вођење кривичног поступка не би штет-
но утицало на развој малолетника. 

У исто време ови органи спречаваће погодним 
мерама свако недисциплиновано понашање мало-
л е т н и к . 

Члан 417 
Малолетник може имати браниоца у току целог 

поступка. 
Малолетник мора имати браниоца ако се води 

поступак за дело из надлежности већа за малолет-
н и к окружног суда, а за дело из надлежности ве-
ћа За малолетнике среског суда — ако судија за 
малолетник тога суда оцени да је малолетнику 
потребан бранилац. 

Ако у случајевима из претходног става сам ма-
лолетник, његов законски заступник или сродници 
не узму браниоца, њега ће поставити по службеној 
дужности судија за ма ло л етнике. 

Бранилац малолетника може бити само адвокат. 

Члан 418 
Нико не може бити ослобођен од дужности да 

сведочи о околностима потребним за оцењивање 
душевне развијености малолетника, упознавање ње-
гове личности и прилика у којима живи (члан 432). 

Члан 419 
Кад је малолетник учествовао у извршењу 

кривичног дела заједно са пунолетним лицима, по-
ступак према њему ће се издвојити и спровести 
по одредбама ове главе. 

Из оправданих разлога може се поступак пре-
ма малолетнику спојити са поступком против пу-
нолетних лица и спровести по општим одредбама 
овог законика, али само ако је малолетник у вре-
ме покретања поступка навршио шеснаест година. 
Решење о томе доноси веће за малолетнике надле-
жног суда на образложени предлог јавног тужи-
оца. Против овог решења није дозвољена жалба, 

Кад се спроводи јединствен поступак за мало-
л е т н е и пунолетне учиниоце, у погледу малолет-
н и к ће се увек применити одредбе чл. 416 до 418, 
420 до 422, 432 и 434 овог законика. 

Члан 420 
У поступку према малолетницима, поред овла-

шћења која су изричито предвиђена у одредбама 
ове главе, орган старатељства има право да се 
упозна с током поступна, да у току поступка став-
ља предлоге и да указује на чињенице и ' доказе 
који су од важности за доношење правилне одлуке. 

О сваком покретању поступка према малолет-
н и ^ јавни тужилац ће обавестити надлежни орган 
старате л^тва. 

Члан 421 
Без дозволе суда не сме се објавити ток кри-

вичног поступка према м а л о л е т н и к , нити одлука 
у том поступку донета. 

Објавити се може само онај део поступка од-
носно онај део одлуке за који постоји одобрење, 
али и у том случају не сме се навести име мало-
л е т н и к ни други подаци на основу ко-јих би се 
могло закључити о ком се "малолетник ради. 

^бог повреде одредаба претходних ставова лица 
одговорна по Закону о штампи казниће се по члану 
285 Кривичног законика. 

Члан 422 
Органи који учествују у поступку према мало-

л е т н и ^ , као и други органи и установе од којих 
се траже обавештења, извештаји или мишљења, 
дужни оу најхитније поступати, како би се посту-
пак што пре завршио. 

2. Састав и надлежност суда 
Члан 423 

У среским, окружним, врховним судовима на-
родних република и Врховном суду Аутономне По-
крајине Војводине постоје посебна већа за ма^о-
летнике. У среским И окружним судовима ПОСТАЈИ 
један или више судија за малолетник . 

Већа за м а л о л е т н и к среских и окружних су-
до-ва састављена су од судије за м а л о л е т н и к и 
двојице судија поротника. Судиј/а за малолетнике 
је претседник већа. 

Судију за м а л о л е т н и к среског суда одређује 
претседник окружног суда из реда судија среског 
суда, а судију за малолетнике окружног суда — 
претседник врховног суда народне републике одно-
сно Аутономне Покрајине Војводине из реда судија 
окружног суда. Претседник суда може, по потреси, 
одредити заменика судији за малолетник . 

У врховним судовима народних република и 
Врховном суду Аутономне Покрајине Војводине од-
ређује се распоредом послова веће за малолетни ке, 
које је састављено од тројице судија. 

Судије поротници бирају се из редова профе-
сора, учитеља, васпитача и других лица која имају 
искуства у васпитању м а л о л е т н и к . 

Члан 424 
Већа за м а л о л е т н и к среских судова суде у 

првом степену за кривична дела малолетника за 
која је прописана казна строгог затвора до пет го-
дина или нека блажа казна. 

Већа за м а л о л е т н и к окружних судова суде у 
првом степену за кривична дела м а л о л е т н и к за 
која де прописана казна тежа од пет година стро-
гог затвора, у другом степену одлучују по жалба-
ма против одлука већа за м а л о л е т н и к среског суда 
и решавају по жалбама против решења јавног ту-
жиоца и судије за мало л етнике у случајевима 
предвиђеним у овом законику, као и у случајевима 
из члана 435в овог законика кад се судија за ма-
л о л е т н и к среског суда или орган старатељства не 
сложи са предлогом јавног тужиоца. 

Веће за м а л о л е т н и к врховног суда народне ре-
публике односно Врховног суда Аутономне Покра-
јине Војводине одлучује у другом степену по ж а л -
бама против одлука већа за м а л о л е т н и к окружног 
суда и решава у случајевима из члана 435в кад се 
судија за малолетнике окружног суда или орган 
старатељства не сложи са предлогом јавног ту-
жиоца. 

Судија за ма ло лешнике среског ити окружног суда 
спроводи припремни поступак и врше! друге послове 
одређене овим закоником. 

Члан 426 
За поступак према малолетнику месно надле-

ж а н је, по правилу, суд његовог пребивалишта од-
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носно боравишта. Поступак се може спровести и 
пред судом места извршења кривичног дела, ако је 
код суда пребивалишта односно боравишта малолет-
н и к знатно отежано извођење доказа. 

Члан 426 
У местима где постоји више, среских судова ре-

публички односно Покрај ин ски секретари јат за пра-
восудну управу одредиће да један од тих судова 
буде надлежан за све кривичне предмете малолет-
н и к . 

Републички односно Покрајине ки секретари јат 
за правосудну управу може одредити среске судове 
који ће решавати кривичне предмете малолетника 
из надлежности више среских судова на подручју 
истог окружног суда. 

Члан 427 
Републичка народна скупштина односно Народ-

на скупштина Аутономне Покрајине Војводине мо-
ж е одредити да веће за малолетник^ појединог 
окружног суда суди у првом степену гл за сва кри-
вична дела м а л о л е т н и к из надлежности већа за 
малолетнике среских судова на подручју тог окру-
жног суда, ако је то целисходно с обзиром на обим 
и природу малолетничког криминала ^на подручју 
тог окружног суда. 

По жалбама против одлука већа за малолетник^, 
окружног суда, у случајевима кад ово веће суди за 
кривична дела из надлежности већа за м а л о л е т н и к 
среског суда, одлучује у другом степену веће за ма-
лолетнике врховног суда народне републике одно-
сно Врховног суда Аутономне Покрај ине Војводине. 

3 Покретање поступка 
Члан 428 

Кривични поступак према малолетнику покреће 
се за сва кривична дела само по захтеву јавног ту-
жиоца. 

За кривична дела из надлежности већа за ма-
л о л е т н и к среског суда поступак се покреће по 
захтеву среског јавног тужиоца, а за кривична дела 
из надлежности већа за ма ло л етнике окружног суда 
— по захтеву окружног јавног тужиоца. 

За кривична дела за која се гони по предлогу 
или по приватној тужби, поступак се може покре-
нути ако је оштећени ставио предлог за покретање 
поступка надлежном јавном тужиоцу у року пред-
виђеном у члану 52 овог законика. 

Ако јавни тужилац не покрене поступак према 
малолетнику, обавестиће о томе оштећеног. Оште-
ћени не може преузети поступак односно не може 
поднети приватну тужбу суду, али може у року од 
осам дана од пријема обавештења јавног тужиоца 
'захтевати да веће за малолетнике надлежног суда 
одлучи о покретању поступка. 

Члан 429 
За кривична дела из надлежности већа за ма-

л о л е т н и к среског суда јавни тужилац може одлу-
чити да не покрене кривични поступак, иако по-
стоје докази да је малолетник учинио кривично 
дело, ако сматра да не би било целисходно да се 
води поступак према м а л о л е т н и к с обзиром на при-
роду кривичног дела и околности под којима је учи-
њено. ранији живот м а л о л е т н и к и његова лична 
својства. Ради утврђивања ових околности јавни 
тужилац може затражити обавештења од родитеља 
односно стараоца малолетника, других лица или 
установа, а кад је то потребно може ова лица, 'као 
и ма ло л етника, позвати у јавно тужиоштво ради 
непосредног обавештавања. Он може затражити ми-
шљење од органа старатељства о целисходности 
покретања поступка према малолетнику. 

Кад је за доношење одлуке о покретању по-
сту ,па потребно да се испитају лична својства ма-
лолетник^ јавни тужилац може, у споразуму са 

органом старатељства, упутити м а л о л е т н и к у при-
хватилиште или у установу за испитивање или ва-
спитаван^, али на јдуже на месец дана. ^ 

Кад јавни тужилац нађе да није целисходно да 
се покрене поступак према м а л о л е т н и к , обаве-
стиће о томе, уз навођење разлога, орган старатељ-
ства и оштећеног, који могу у року од осам дана 
захтевати од већа за м а л о л е т н и к окружног суда да 
одлучи о покретању поступка. 

Члан 430 
У случајевима из члана 428 став 4 и члана 429 

став 3 веће за м а л о л е т н и к решава у седници по-
што претходно прибави списе од јавног тужиоца. 
На седницу се позива јавни тужилац. 

Веће за м а л о л е т н и к може одлучити да се по-
ступак не покрене или да се према м а л о л е т н и к 
покрене поступак пред судијом за малолетнике. 
Против решења већа за малолетнике није дозво-
љена жалба. 

Кад веће одлучи да се према малолетнику по-
крене поступак пред судијом за малолетнике, јавни 
тужилац може учествовати у овом поступку и има 
сва овлашћења која му по овом законику припадају 
у поступку. 

4. Припремни поступак 
Члан 431 

Захтев за покретање поступка јавни тужилац, 
по правилу, подноси судији за мал ол етнике сре-
ског или окружног суда, према томе који је од ових 
судова надлежан да суди малолетнику. 

Судија за малолетнике окружног суда може по-
верити вођење припремног поступка судији за ма-
л о л е т н и к среског суда на чијем подручју малолет-
ник борави, ако је та ј суд ван седишта окружног 
суда. 

Јавни тужилац може захтевати да овлашћени 
органи унутрашњих послова спроведу припремни 
поступак, ако би то било целисходно, нарочито у 
случају кад поступак треба водити на подручјима 
више судова или за кривично дело учињено у са-
ставу групе. ^ 

Кад јавни тужилац повери спровођење при-
премног поступка органима унутрашњих послова, 
обавестиће о томе судију за малолетнике, који може 
од органа унутрашњих послова преузети вођење 
припремног поступка. 

Члан 432 
У припремном поступку према м а л о л е т н и к , по-

ред чињеница које се односе на кривично дело, 
посебно ће се утврдити године м а л о л е т н и к , окол-
ности потребне за оцену његове душевне развије-
ности, испитаће се средина у којој и прилике под 
којима малолетник живи и друге околности ка је се 
тичу његове личности. 

Ради утврђивања ових околности саслушаће се 
родитељи м а л о л е т н и к , његов старалац и друга ли-
ца која могу пружити потребне податке. О овим 
околностима затражиће се, по потреби, извештај од 
органа старатељства, а ако је малолетник већ био 
у васпитној установи, у васпитно-поггр авном дому, 
дисциплинском центру или ако је био стављен под 
надзор органа старатељства, прибавиће се извештај 
и од ових установа. 

Прикупљање појединих података о личности 
малолетника може се поверити и одређеном слу-
жбенику органа старатељства. 

Кад је за утврђивање здравственог стања ма-
ло л етника, његове душевне развијености, психич-
ких својстава или склоности потребно да малолет-
н и к прегледају вештаци, за овај преглед одредиће 
се лекари, психолози или педагози. Оваква испити-
вања м а л о л е т н и к могу се ^поранити у здразстае-
ној или другој установи. 
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Члан 433 
Орган који води припремни поступак сам одре-

ђује начин извођења појединих радњи држећи се 
притом одредбе овог законика у оној мери која 
обезбеђује права окривљеног на одбрану, права 
оштећеног и прикупљање доказа потребних за од-
лучивање. 

По одобрењу органа који води, припремни по-
ступак, радњама у припремном поступку могу при-
суствовати јавни тужилац и бранилац. Орган који 
води поступак може одобрити да овим радњама 
присуствују и претставник органа старатељства и 
родитељи односно старалац малолетник . Кад ова 
лица присуствују радњама у припремном поступку, 
она могу стављати предлоге и упућивати питања. 

Члан 434 
Орган који води припремни поступак може на-

редити да се малолетник у току припремног по-
ступка смести у прихватилиште, васпитну или слич-
ну установу, да се стави под надзор органа ста-
ратељства или да се преда другој породици, ако је 
то потребно ради издвајања м а л о л е т н и к из сре-
дине у којој је живео или ради пружања помоћи, 
заштите или смештаја малолетника. 

Трошкови смештаја м а л о л е т н и к исплаћују се 
унапред из буџетских средстава и улазе у тро-
шкове кривичног поступка. 

Члан 435 
Изузетно, орган који води припремни поступак 

може наредити да се малолетник стави у притвор 
када за то постоје разлози из члана 182 став 2 овог 
законика. 

Ако је притвор одредио орган унутрашњих по-
слова, решење о продужењу притвора преко три 
дана доноси судија за малолетнике окружног суда 
по образложеном предлогу органа унутрашњих по-
слова. 

На основу решења о притвору судије за мало-
л е т н и к или решења о продужењу притвора, при-
твор може трајати највише месец дана. Веће за 
малолетнике окружног суда може из оправданих 
разлога продужити притвор највише још за два 
месеца. 

Пре покретања кривичног поступка органи уну-
трашњих послова могу изузетно притворити мало-
л е т н и к и задржати га у притвору највише три да-
на, ако за то постоје разлози из члана 182 став 2 
овог законика. 

Члан 435а 
Малолетник издржава притвор, по правилу, од-

војено од пунолетних лица. 
Орган који води припремни поступак може од-

редити да малолетник буде у притвору заједно са 
пунолетним лицем ако би усамљење м а л о л е т н и к 
дуже трајало, а постоји' могућност да се малолет-
ник стави у просторију са пунолетним лицем које 
на њега не би штетно утицало. 

Орган који води припремни поступак има према 
притвореним малолетницима иста овлашћења која 
по овом законику припадају извиђајном органу у 
погледу притвореника и истражних затвореника. 

Члан 4356 
Пошто испита све околности које се односе на 

извршење кривичног дела и на личност малолет-
н и к , орган који води припремни поступак достав-
ља списе надлежном јавном тужиоцу, који може 
захтевати да се припремни поступак допуни. 

Ако не затражи допуну поступка, јавни тужи-
лац ће ставити већу за малолетнике образложени 
предлог да се малолетник казни или да се према 
њему примене васпитне мере. 

Предлог тарног тужиоца треба да садржи" по-
роду. :по и рођено име мал ол етника, његове године 

живота, опис дела, доказе из којих произилази да 
је малолетник извршио кривично дело, образложе-
ње које треба да садржи оцену душевне развије-
ности малолетника и предлог да се малолетник ка -
зни односно да се према њему примене васпитне 
мере. 

Члан 435в 
Ако у току припремног поступка јавни тужилац 

нађе да нема основа за вођење поступка према ма-
л о л е т н и ^ , ставиће предлог судији за мал ол етнике 
да обустави поступак. Овако ће јавни тужилац по-
ступити и кад је припремни поступак водио овла-
шћени орган унутрашњих послова. О предлогу за 
обустављање поступка обавестиће јавни тужилац 
и орган старатељства, који је дужан у случају не-
слагања са предлогом јавног тужиоца обавестити о 
томе судију за м а л о л е т н и к у року од осам дана 
од дана пријема обавештења јавног тужиоца. 

Ако се судија за малолетнике среског или окру-
жног суда не сложи са предлогом јавног тужиоца, 
затражиће да о томе одлучи веће за м а л о л е т н и к 
окружног односно врховног суда. Веће за малолет-
нике доноси одлуку по саслушању надлежног јав-
ног тужиоца.-Овако ће судија за ма ло л етнике по-
ступити и кад се само орган старатељства није сло-
жио са предлогом јавног тужиоца. 

Одредба члана 430 став 3 овог законика важи 
и кад веће за мал ол етнике не усвоји предлог јав-
ног тужиоца о обустављању поступка. 

Члан 435г 
Кад јавни тужилац у случајевима предвиђеним 

у чл. 430 и 435в овог законика није учествовао у 
поступку према малолетнику, судија за малолет-
н и к ће по завршеном припремном поступку из-
нети предмет већу за м а л о л е т н и к ради суђења. 

Члан 435д 
Органи којима је поверено вођење припремног 

поступка према малолетнику (члан 431 ст. 2 и 3) 
дужни су обавештавати судију за м а л о л е т н и ^ сва-
ких 15 дана о разлозима због којих није окончан 
припремни поступак у сваком поједином предмету. 

Судија за мал ол етнике обавештава претсед-1 
ника суда сваких месец дана који предмети мало-ј 
летника нису окончани и о разлозима због којије 
је по појединим предметима поступак још .у току^ 
Претседник суда ће предузимати, по потреби, мере 
да се поступак убрза. 

5. Поступак пред већем за мал ол етнике 
Члан 435ђ 

Кад прими предлог јавног тужиоца, као и кад 
се поступак према малолетнику води без предлога 
јавног тужиоца, судија за мал ол етнике заказује 
седницу већа или главни претрес. 

Кад се поступак према малолетнику води без 
предлога јавног тужиоца, судија за малолетни:^ 
изнеће на почетку седнице односно претреса које 
се кривично дело ставља малолетнику на терет. 

Казне и заводоке мере моту се изрећи само по 
одржаном главном претресу. Остале васпитне мере 
могу се изрећи и у седници већа. 

У седници већа може се одлучити да се одржи 
главни претрес. 

О седници већа обавештавају се и њој могу 
присуствовали јавни тужилац, бранилац и претстав-
ци к органа старатељства. 

Судија за малолетнике саопштиће малолетнику 
васпитну меру која је према њему изречена у сед-
ници већа. 

Члан 435е 
Кад веће за м а л о л е т н и к одлучује на основу 

глагног претреса, сходно ће се примењивати од-
редбе овог законика о припремама за главни пре-
трес, о руковођењу главним претресом, о одлггг" V 
и прекидању главног претреса, о записнику и о току 
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главног претреса; али суд може отету пити од ових 
правила ако сматра да њихова примена у конкрет-
ном случају не би била целисходна. 

Поред лица наведених у члану 264 овог зако-
ника, на главни претрес позваће се родитељи ма-
л о л е т н и к односно старалац и орган старатељства. 
Недолазак родитеља, стараоца или претставника 
органа старатељства не спречава суд да одржи 
главни претрес. 

Осим мал ол етника, главном претресу мора при-
суствовати јавни тужилац кад је ставио предлог у 
смислу члана 4356 овог законика, а у случајевима 
обавезне одбране — и бранилац. 

Одредбе овог законика о измени и проширењу 
оптужбе примењиваће се и у поступку према ма-
ло летнику, с тим што је веће за малолетнике овла-
шћено и без предлога јавног тужиоца донети од-
луку на основу чињеничног стања које је измењено 
на главном претресу. 

Члан 435ж 
Кад се суди м а л о л е т н и к , увек ће се искљу-

чити јавност. 
Веће може дозволити да претресу присуствују 

лица која се баве заштитом и васпитањем мало-
л е т н и к или сузбијањем малолетничког кримина-
литета, као и научни радници. 

У току претреса веће може наредити да се, 
осим јавног тужиоца, браниоца и претставника ор-
гана старатељства из заседања удаље сва или по-
једина лица. 

За време извођења појединих доказа или го-
вора странака веће може наредити да се малолет-
ник удаљи из заседања. 

Члан 435з 
У току поступка пред судом, судија за мало-

л е т н и к или веће за м а л о л е т н и к може донети од-
луку о приерсменом смештају малолетника (члан 
434), а може и укинути одлуку ко ја је о томе раније 
донета. 

Члан 435и 
Судија за м а л о л е т н и к д у ж а н је заказати глав-

ни претрес или седницу већа у року од осам дана од 
дана пријема предлога јавног тужиоца Или од дана 
завршетка припремног поступка (члан 435г) одно-
сно од одлуке да се одржи претрес која је донета 
у седници већа. За свако продужење овог рока су-
дија за мал ол етнике мора имати одобрење прет-
с е д н и к суда. 

Одлагање или прекидање главног претреса вр -
ши се само изузетно.^ О сваком одлагању или пре-
кидању главног претреса судија за м а л о л е т н и к 
обавестиће претседника суда и изнеће разлоге за 
одлагање односно прекидање. 

Судија за малолетнике дужан де у року од три 
дана по објављивању писмено израдити пресуду 
односно решење. 

Члан 435ј 
Веће за малолетнике није везано за предлог 

јавног тужиоца при одлучивању да ли ће према 
малолетнику изрећи казну или ће применити ва-
спитну меру. Али ако се поступак према малолет-
н и ^ води без предлога јавног тужиоца или ако 
је јавни тужилац одустао од предлога, веће не мо-
ж е малолетнику изрећи казну него само васпитну 
меру. 

Веће ће решењем обуставити поступак у слу-
чајевима кад суд по члану 328 тач. 4 до 6 овог зако-
ника доноси пресуду којом се оптужба одбија или 
којом се оптужени ослобађа од оптужбе (члан 329), 
као и кад веће нађе да није целисходно изрећи ма-
л о л е т н и ^ ни казну нити васпитну меру. 

Веће доноси решење и кад изриче васпитну 
меру м а л о л е т н и ^ . У изреци овог решења наводи 
се само која се мера изриче, али се малолетник 

неће оглашавати кривим за кривично дело к о ј ^ л у 
се ставља -на терет. У образложењу решења наве-
шће се опис дела и околности које оправдавају 
примену изречене васпитне мере. 

Пресуда којом се изриче казна м а л о л е т н и ^ 
доноси се у облику предвиђеном у члану 330 овог 
законика. 

Ако веће за м а л о л е т н и к среског суда утврди 
да је за суђење надлежно веће за м а л о л е т н и к 
окружног суда, донеће решење о уступању пред-
мета томе суду. 

Члан 435к 
Суд може малолетни ка осудити на плаћање 

трошкова кривичног поступка и на испуњење имо-
винскоправних захтева само ако је м а л о л е т н и к 
изрекао казну. Ако је према малолетнику приме-
њена васпитна мера, трошкови поступка падају на 
терет буџетских средстава, а оштећени се ради 
остваривања имовине коправвог захтева упућује на 
парницу. 

6. Правни лекови 
Члан 43бл 

Против пресуде којом је малолетнику изречена 
казна, против решења којим је малолетнику изре-
чена васпитна мера и против решења о обу став-
љању поступка (члан 435ј став 2) могу изјавити 
жалбу сва лица која имају право на жалбу против 
пресуде (члан 338), и то у року од осам дана по 
пријему пресуде односно решења. 

Бранилац, јавни тужилац, брачни друг, срод-
ник по крви у правој линији, усвојилац, старалац, 
брач1, сестра и хранилац могу изјавити жалбу у 
корист малолетни ка и против његове воље. 

Ж а л б а против решења којим се изриче завод-
ска мера или меша упућивања у дисциплински цен-
тар задржава извршење решења ако суд у сагла-
сности са родитељима малолетника не одлучи друк-
чије. 

Члан 435љ 
Другостег/ено веће може преиначити првосте-

пену одлуку изрицањем т е ж е мере м а л о л е т н и к 
само ако је то предложено у жалби и ако одржи 
претрес. 

Члан 435м 
Захтев за заштиту законитости може се подићи 

како у случају кад је судском одлуком повређен 
закон тако и у случају кад је неправилно приме-
њена казна или нека васпитна мера према мало-
л е т н и ^ . 

Члан 435н 
Одредбе о понављању кривичног поступка за-

вршеног правоснажном пресудом сходно ће се при-
мењивати и на понављање поступка завршеног пра-
воснажним решењем о примени васпитне мег^е или 
о обустави поступка према малолетнику (члан 435в 
став 2). 

7. Надзор суда над спровођење^ мера 
Члан 435њ 

Управа васпитне установе или васпитно-попоав-
ног дома у коме ј е смештен малолетник дужна је 
сваких шест месеци достављати суду који је из-
рекао васпитну меру извештај о владању малолет-
н и к . Судија за мал ол етнике тога суда може и сам 
обилазити м а л о л е т н и к смештене у васпитн,ој уста-
нови или у васпитно-поправном дому. 

Ако је изречена мера појачаног над зола од 
стране родитеља или стараоца, али није одређен 
надзор органа старатељства, судија за малолет-
н и к може тражити обавештење од тога органа о 
примени мере. 
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8. Обустава извршења и измена одлуке о васпитним 
мерама 

Члан 43'5о 
Одлуку о замењивању мере појачаног надзора 

или заводске мере другом таквом мером (члан 79 
Кривичног законика) доноси суд који је у првом 
степену донео решење о васпитној меци кад сам 
нађе да је то потребно, или на предлог јавног ту-
жиоца, управника завода или органа старатељства 
коме је поверен надзор над малолетником. 

Пре доношења одлуке суд ће саслушати јавног 
тужиоца, малолетника, родитеља или стараоца ма-
лолетника или друга лица, а прибавиће и потребне 
извештаје од органа старатељ ства или других ор-
гана и установа. 

По одредбама претходних ставова доноси се и 
одлука о обустављању васпитне мере појачаног 
надзора или заводске мере. 

Одлуку о обустављању или замењивању ва -
спитне мере доноси веће за малолетник ." 

Члан 65 
У члану 441 став 2 мења се и гласи: 
,,У решењу о отпуштању из завода лица са сма-

њеном урачунљивошћу које је у заводу провело 
мање времена него што износи изречена казна, 
суд ће одлучити да ли ће то лице остатак казне из -
држати у казнено-поправној установи или ће се пу-
стити на слободу уз условни отпуст (члан 61 став 4 
Кривичног законика)." 

Члан 66 
После члана 441 додаје се нови члан 441а, који 

гласи.-
,,о примени мере безбедности обавезног лечења 

алкохоличара или наркомана суд одлучује пошто 
прибави налаз и мишљење вештака. Вештаци тре-
ба да се изјасне и о могућностима за лечење окрив-
љеног, као и о изгледима за успех таквог лечења. -

Члан 67 
После члана 442 додаје се седам нових чланова, 

који гласе: 
„Члан 442а 

Имовинска корист постигнута извршењем или 
поводом извршења кривичног дела утврђује се у 
кривичном поступку по службеној дужности. 

Суд и други органи пред Којима се води кри-
вични поступак дужни су у току поступка прику-
пљати доказе и извиђати околности које су од ва -
жности за утврђивање имовинске користи. 

Ако је оштећени ставио имовинскоправни за-
хтев у погледу повраћаја ствари прибављених кри-
вичним делом односно у погледу износа који одго-
вара вредности ствари, имовинска корист ће се 
утврђивати само у оном делу који није обухваћен 
имовинскоправним захтевом. 

Члан 4426 
Кад долази у обзир одузимање имовинске ко-

ристи од установе, привредне или друштвене орга-
низације (члан 62а Кривичног законика), претстав-
ник установе односно организације саслушаће се у 
претходном поступку и позваће се на главни пре-
трес. У позиву ће се установа односно организација 
упозорити да ће се главни претрес одржати и без 
присуства њеног претставника и да ће се у том слу-
чају његове раније изјаве прочитати. 

Претставник установе односно организације са-
слушаће се на главном претресу после окривљеног. 

Он је овлашћен у вези са утврђивањем имовин-
ске користи предлагати доказе и, по овлашћењу 
претседник^ већа, постављати питања оптуженом, 
сведоцима и вештацима. 

Искључење јавности на главном претресу не 
односи се на претставника установе односно орга-
низације. 

Ако суд у току главног претреса утврди да до-
лази у обзир одузимање имовинске користи од уста-
нове или привредне или друштвене организације, 
прекинуће претрес и позваће претставника установе 
односно организације. 

Члан 442в 
Суд ће висину износа имовинске користи одме-

рити по слободној оцени ако би њено утврђивање 
било скопчано са несразмерним тешкоћама или са 
знатним одуговлачењем поступка. 

Кад постоје околности из претходног става, а 
имовинска корист би се имала одузети од устано-
ве, привредне или друштвене организације, суд ће 
у пресуди изрећи само одузимање имовинске кори-
сти, с тим да се висина износа утврди у поступку 
пред привредним судом по прописима који се при-
мењују за утврђивање добити коју је привредна 
организација постигла извршењем привредног пре-
ступа. 

Члан 442г 
Кад долази у обзир примена мере безбедности 

одузимања имовинске користи, суд ће по службеној 
дужности одредити по одредбама које важе за из-
вршни поступак привремене мере обезбеђења захте-
ва за имовинску корист насталу извршењем кри-
вичног дела. У таквом случају важе сходно одредбе 
члана 105 ст. 2 и 3 овог законика. 

Члан 442д 
Меру безбедности одузимања имовинске кори-

сти суд може изрећи у пресуди којом, се оптужени 
оглашава кривим, у решењу о судској опомени или 
у решењу о примени васпитне мере. 

У изреци пресуде или решења суд ће навести 
који се предмети односно новчани износ одузима. 

Оверени препис пресуде односно решења до-
ставља се и установи, привредној или друштвеној 
организацији, ако је суд изрекао одузимање имо-
винске користи од те установе односно организације. 

Члан 442ђ 
Установа, привредна или друштвена организа-

ција може изјавити жалбу против пресуде односно 
решења и ставити захтев за понављање кривичног 
поступка у погледу одлуке о одузимању имовинске 
користи. 

Члан 442е 
Одредбе члана 339 ст. 2 и 3 и нд, 347 и 350 овог 

законика сходно ће се примењивати у погледу 
жалбе против одлуке о одузимању имовинске ко-
ристи." 

Члан 68 
Глава XXVIII мења се и гласи: 

„ Г л а в а X X V I I I 
ПОСТУПАК ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И БРИСАЊЕ 

ОСУДЕ 
Члан 444 

Решење о брисању осуде (члан 88 Кривичног 
законика) доноси по службеној дужности овлашће-
ни орган унутрашњих послова среског народног од-
бора надлежан по пребивалишту осуђеног лица и о 
томе обавештава органе надлежне за вођење казне-
не евиденције. 

Пре доношења решења о брисању осуде извр-
шиће се потребна проверавања, а нарочито ће се 
прикупити подаци о томе да ли је против осуђеног 
у току кривични поступак за неко ново кривично 
дело учињено пре истека рока предвиђеног за бри-
сање осуде. 
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Члан 445 
Ако надлежни орган унутрашњих послова не 

донесе решење о брисању осуде, осуђено лице може 
тражити да се утврди да је брисање осуде насту-
пило по закону. 

Ако орган унутрашњих послова не поступи по 
захтеву осуђеног у року од 30 дана по пријему за-
хтева, осуђени може тражити да суд који је у пр-
вом степену изрекао пресуду донесе решење о бри-
сању осуде. 

О овом тражењу одлучује суд по саслушању 
јавног тужиоца. 

Члан 446 
Ако условна осуда не буде опозвана, суд који је 

у првом степену судио донеће решење којим се 
утврђује брисање условне осуде. Ово решење доста-
виће се осуђеном, јавном тужиоцу и органу над-
лежном за вођење казнене евиденције. 

Члан 447 
У уверењу које се даје на основу казнене еви-

денције, не сме се брисана осуда помињати. 
Члан 448 

Молба за укидање правних последица осуде 
(члан 87 став 2 Кривичног законика) подноси се 
окружном суду пребивалишта осуђеног. 

Судија који за то буде одређен, претходно ће 
испитати да ли је истекло потребно време по зако-
ну, па ће извршити потребне извиђаје, утврдити 
чињенице на које се позива молилац и прикупити 
доказе о свим околностима које су важне за одлуку. 

Суд може о понашању осуђеног затражити из-
вештај од органа унутрашњих послова на чијем је 
подручју осуђени боравио после издржане, опро-
штене или застареле главне казне, а може такав 
извештај тражити и од казнено-поправне установе 
где је осуђени казну издржао. 

После извршених извиђај а, а по саслушању 
јавног тужиоца, окружни суд ће доставити списе са 
образложеним предлогом врховном суду народне 
републике односно Аутономне Покрајине Војво-
дине. 

Врховни суд народне републике односно Ауто-
номне Покрајине Војводине, пре доношења решења 
-по молби за укидање правних последица осуде, 
прибавиће мишљење јавног тужиоца народне ре-
публике односно Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 449 
Против одлуке суда по молби за укидање прав-

них последица осуде жалбу Савезном врховном 
суду могу изјавити молилац и јавни тужилац на-
родне републике односно Аутономне Покрајине 
Војводине. 

Члан 449а 
У случају одбијања молбе, нова молба не може 

се поднети пре истека две године од дана право-
снажности решења о одбијању раније молбе." 

Члан 69 
У члану 453 став 2 речи: „Савезног извршног 

већа" замењују се речима: „Секретаријата Савезног 
извршног већа за правосудне послове". 

Члан 70 
У члану 456 у тачки 2 брише се на крају тачка 

и запета и додају се речи: „против ње или њеног 
држављанина;". 

У тачки 7 брише се на кра ју тачка и додају се 
речи: ,,или да постоји правоснажна пресуда.". 

Члан 71 
У члану 471 додаје се нови став З, који гласи: 
„Под условом у з а ј а м н о с т трошкови спровођења 

лица преко територије Југославије падају на терет 
буџетских средстава/ ' 

Члан 72 
У члану 476 додаје се нови став 2, који гласи: 
„Ако је захтев за накнаду штете неблаговреглен, 

или га је поднело неовлашћен) лице, или је очи-
гледно неоснован, врховни суд може захтев одба-
цити у седници већа." 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 73 

Ако је пре ступања на снагу овог закона под-
нета оптужница или оптужни предлог, даљи посту-
пак ће се спровести пред судом надлежним по 
досадашњим прописима. Али ако виши суд укине 
пресуду првостепеног суда и предмет упути на 
поновно суђење, нови претрес и цео даљи поступак 
спровешће се пред судом надлежним по овом за-
кону. 

Члан 74 
Поступак против малолетника покренут пре сту-

пања на снагу овог закона, спровешће се по одред-
бама овог закона. 

Изузетно од одредбе претходног става, ако је 
пре ступања на снагу овог закона већ започет по-
ступак пред судом првог степена, у погледу надле-
жности суда и састава већа примењиваће се доса-
дашњи прописи. 

Члан 75 
П р е с е д н и ц и већа у среским и окружним судо-

вима који су пре ступања на снагу овог закона 
одређени да суде малолетницима, вршиће дужност 
судије за м а л о л е т н и к док се по одредбама овог 
закона не одреде судије за ма ло л етнике. Али ако 
у среском суду пре ступања на снагу овог закона 
није био одређен претседник већа за суђење мало-
летницима, дужност судије за малолетнике вршиће 
судија кога одреди претседник окружног суда. 

Судије поротници за суђење малолетницима 
одређиваће се по досадашњим прописима док не 
буду изабране судије поротници за суђење мало-
летницима по одредбама овог закона, а најдоцније 
до 1 јула 1960 године. 

Члан 76 
Ако се малолетник на дан ступања на снагу 

овог закона налази у притвору или истражном за-
твору, судија за малолетнике дужан је испитати у 
року од осам дана од дана ступања на снагу овог 
закона да ли постоје основи за притвор малолетни-
ка по одредбама овог закона. Ако судија за мало-
л е т н и к нађе да постоје основи за притвор, одре-
диће притвор односно поднеће предлог за продужење 
притвора већу за м а л о л е т н и к . 

Члан 77 
Ако до дана ступања на снагу овог закона није 

донета првостепена одлука против малолетника за 
кривично дело за које се гони по приватној тужби, 
суд ће у року од осам дана од дана ступања на 
снагу овог закона уступити такав предмет над-
лежном јавном тужиоцу ради доношења одлуке о 
гоњењу. 

Члан 78 
У циљу спровођења одредаба чл. 271 до 273 За -

кона о изменама и допунама Кривичног законика, 
републички односно Покрај ински секретари јат за 
правосудну управу образоваће једну или више ко-
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мисија које ће донети решења о усаглашавању 
изречене казне, кад је то законом предвиђено, за 
ове осуђенике који се налазе на издржавању казне 
у казнено-поправним установама на територији 
народне републике односно Аутономне Покрајине 
Војводине, као и за осуђенике који се налазе на 
условном отпусту. Комисију сачињавају судија 
врховног суда народне републике односно Ауто-
номне Покрајине Војводине, као претседник коми-
сије, заменик републичког односно покрај ниског 
јавног тужиоца и службеник републичког односно 
Покрајинског секретаријата за унутрашње послове. 

Против решења комисије могу осуђени и јавни 
тужилац у року од осам дана од дана пријема 
решења ставити приговор врховном суду народне 
републике односно Аутономне Покрајине Војводине, 
на чијем је подручју казнено-поправна установа. 

Изузетно од одредбе става 1 овог члана, за уса-
глашавање казни утврђених за једно или више 
кривичних дела у стицају, као и за усаглашавање 
казне изречене по прописима који су важили пре 
ступања на снагу Кривичног законика, надлежан 
је окружни суд односно првостепени војни суд који 
је изрекао пресуду у првом степену. Ако првостепе-
ну пресуду није донео окружни суд, него неки 
други суд, надлежан је окружни суд на чијем под-
ручју је седиште тог другог суда. 

Свако лице на издржавању казне или на услов-
ном отпусту које сматра да је у његовом случају 
требало одлучити о примени одредаба чл. 271 до 
273 Закона о изменама и допунама Кривичног зако-
ника, може захтевати од суда предвиђеног у ставу 
2 односно ставу 3 овог члана да о томе донесе 
одлуку. 

Ако је осуђено лице по одлуци о усаглашавању 
изречене казне већ издржало казну, пустиће се 
одмах на слободу, не чекајући на правоснажност 
одлуке. 

Осуђено лице нема право на накнаду штете за 
време проведено у казнено-поправној установи до 
доношења одлуке на основу које се због издржане 
казне треба да пусти на слободу. 

По одредбама претходних ставова спровешће се 
и поступак за примену одредаба чл. 280 до 283 За -
кона о изменама и допунама Кривичног законика. 
Ако комисија нађе да у погледу малолетника треба 
применити одредбе члана 280 став 3 и члана 282 
Закона о изменама и допунама Кривичног законика, 
обавестиће о томе суд који је м а л о л е т н и к судио 
у првом степену, ради доношења одлуке. 

Под изреченом казном подразумева се, осим 
казне изречене у правоснажној пресуди, казна нак-
надно измењена решењем о ванредном ублажавању 
казне. 

Члан 79 
Упутства за спровођење овог закона прописује 

Секретаријат Савезног извршног већа за право-
судне послове. 

Члан 80 
Овлашћује се Законодавни одбор Савезног већа 

Савезне народне скупштине да утврди и изда пре-
чишћени текст Законика о кривичном поступку, 
с обзиром на измене и допуне учињене у овом 
закону, као и да изврши потребне редакциске 
измене. 

Члан 81 
Овај закон ступа на снагу 1 јануара 1960 године. 

849. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југо славије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Закона о јавним службеници^ , 
који је Савезна народна скупштина усвојила на 
седници Савезног већа од 26 децембра 1959 године. 

П.Р. бр. 85 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 
Члан 1 

У Закону о јавним службеницима (.,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 1/59) у члану 65 став 
3 мења се и гласи: 

„(3) У личном дохотку службеника садржани 
су поред плате још и доприноси по Закону о до-
приносу буџетима из личног дохотка радника 
(„Службени лист ФНРЈ", бр 52/57, 52/58 и 47/59)." 

Члан 2 
У члану 66 став 2 мења се и гласи: 
„(2) Основне плате распоређују се у двадесет 

два платна разреда и ,оне за сваки месец износе: 
т г и разред Динара 

1г 40.600 
12 38.200 

111 35.800 
Пј 33.400 

I I I 29.900 
IV 27.500 
V 25.600 

VI 24.100 
VII 22 600 

VIII 21.100 
IX 19.800 
X 18.500 

XI - 17.200 
XII 16.000 

XIII 14ЛОО 
XIV 13.900 
XV 13 000 

XVI 12.200 
XVII 11 500 

XVIII 11.000 
XIX 10 500 
XX 10.000 
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Члан 3 
У члану 72 став 2 мења се и гласи: 
„(2) Плата помоћних службеника износи ме-

сечно 9.200 динара, а са повишицама по годинама 
службе — до 12.200 динара." 

^Члан 4 
У члану 155 став 1 одредба под а) мења се и 

гласи: 
,,а) звања четврте врсте 

рачунски режисер, порески извршитељ и по-
моћни канцелариски референт — — XIX до XII 

царински надзорник — XVIII до XII". 

Члан 5 
У члану 177 став 3 мења се и гласи: 
„(3) За полагање посебног испита има право 

да се пријави службеник који има најмање осам 
година службе, који ради најмање две године на 
пословима за које се тражи непосредно виша струч-
на опрема, и који је за последње четири године 
оцењен оценом „истиче се" или за последње две 
године оценом „нарочито се истиче"." 

Члан 6 
У члану 182 став 2 мења се и гласи: 
„(2) Опште оцене су: „задовољава", „добар", 

„истиче се" и „нарочито се истиче"." 

Члан 7 
У члану 187 став 1 речи: „истиче се" замењују 

се речју: „добар". 
После става 1 додаје се нови став 2, који 

глас-у 
,д2) По одредби претходног става службеник 

се може унапредити у звање саветника ако је за 
последње две године оцењен оценом „истиче се" и 
ако ради на пословима за које се тражи звање са-
ветника. Решење о унапређењу по овом основу до-
носи се у сагласности еа комисијом из члана 18 
овог закона." 

Досадашњи став 2 постаје став 3. 

Члан 8 
У члану 189 ст. 1 и 2 замењују ое са три нова 

става, који гласе: 
„(1) Службеник који се истиче у раду и који 

је три године узастопно добио оцену „истиче се", 
унапређује се у више звање независно од услова 
предвиђених у члану 187 овог закона, ако има н а ј -
мање три четвртине стажа погребног за редовно 
напредовање у више звање. 

(2) У више звање може се унапредити и слу-
жбеник који има половину стажа потребног за ре-
довно напредовање у више звање, ако се нарочито 
истиче у раду и ако је три године узастопно добио 
оцену „нарочито се истиче". За ово унапређење 
потребна је сагласност комисије из члана 18 овог 
закона. 

(3) За унапређење у звање саветника по ста-
ву 1 овог члана потребно је да службеник за по-
следње три године има најмање две оцене „истиче 
се" и једну оцену „нарочито се истиче", а поред 
тога и да ради на пословима за које се тражи 
звање саветника. Решење о унапређењу по овом 
основу доноси се у сагласности са КОМИСИЈОМ из 
члана 18 овог закона." 

У досадашњем ставу З, који постаје став 4, 
речи: „две трећине стажа" замењују се речима: „по-
ловине стажа", а речи: „ставу 1" замењују се ре-
чима: „ставу 2", 

Члан 9 
У члану 195 после става 2, додаје се нови став З, 

који гласи: 
„(3) Службееицима се признаје у године службе 

за напредовање и време проведено на раду ван 
земље, ако су на та ј рад упућени на основу акта 
надлежног органа донетог у извршењу међународ-
ног уговора или споразума." 

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

Члан 10 
У члану 237 став 2 бришу се речи: „продекана 

и декана на факултетима, проректора и ректора 
универзитета,". 

Члан 11 
У члану 238 став 2, после речи: „стручним" до-

дају се речи: ,,и вишим стручним". 
После става 3 додаје се нови став 4, који гласи: 
„(4) Олужбеницима који врше функције проде-

кана и декана факултета, проректора и ректора 
универзитета, као и друге одговарајуће функције 
на високим школама и академијама, припада посе-
бан додатак. Висина овог додатка одређује се про-
писима које доноси републичко извршно веће." 

Члан 12 
У члану 239 став 1 тачка З, тачка се замењује 

запетом и додају се речи: „преко обавеза утврђених 
прописима.". 

Члан 13 
У члану 253 став 3 мења се и гласи: 
„(3) Комисија за оцењивање у оваквом случају 

проширује се (проширена комисија) на тај начин 
што у комисију уместо просветног саветника одно-
сно стручног лица које је одредио савет народног 
одбора за просвету, улазе три нова члана, од којих 
два члана одређује савет народног одбора за про-
свету, а трећег делегира стручно удружење односно 
одговарајућа синдикална организација. Ако је за-
хтев поднео предметни наставник, члан комисије 
кога одређује надлежни савет треба да је стручан 
за предмет наставника који је поднео захтев." 

Члан 14 
У члану 259 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Службеници у звањима из члана 232 под а) 

овог закона који имају положен стручни испит, а 
за последње три године оцењени су оценом „истиче 
се" односно „нарочито се истиче" унапређују се у 
оквиру свога звања у један платни разред више, и 
то службеници са оценом „истиче се" ако имају 
најмање седам година службе у просветним уста-
новама, а службеници са оценом „нарочито се 
истиче" ако имају најмање пет година службе у 
просветним установама." 

Члан 15 
У члану 277 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Службеницима у звању помоћног лаборанта 

који имају најмање осам година праксе на посло-
вима свог звања, може се одобрити да полажу по-
себан испит за признавање средње стручне спреме 
(члан 30 став 2) ако раде на пословима за које се 
тражи већа стручна спрема односно ако су се оспо-
собили за вршење послова лаборанта и ако су за 
последње четири године оцењени оценом „истиче 
се" или за последње две године оценом „нарочито 
се истиче". 

Члан 16 
У члану 289 ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„(1) Службеницима у звању помоћног препара-

тора, библиотечког манипуланта и архивског 
манипуланта који имају најмање осам година прак-
се на пословима свог звања, може се одобрити да 
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полажу посебан испит за признавање средње струч-
не опреме (члан 3'0 став 2) ако раде на пословима 
за које се тражи већа стручна спрема односно ако 
су се оспособили за вршење послова препаратора, 
књижничара односно архивског помоћника и ако 
су за последње четири године оцењени оценом 
„истиче се" или за последње две године оценом 
„нарочито се истиче". 

(2) Службеницима у звању књижничара и ар-
хивског помоћника који имају најмање осам година 
праксе на пословима свог звања, може се одобрити 
да полажу посебан испит за признавање више струч-
не спреме (члан 30 став 2) ако су за последње че-
тири године оцењени оценом „истиче се" или за 
последње две године оценом „нарочито се истиче"." 

У ставу 5 после речи: „помоћног препаратора" 
ставља се запета и додају речи: „библиотечког ма-
нипуланта и архивског манипуланта", а после речи: 
„звање препаратора" ставља се запета и додају 
речи: „књижничара односно архивског помоћника". 

Члан 17 
У члану 32^ став 1 мења се и гласи: 
„(1) Службеницима у звању дечје неговатељице 

и бабице (четврта врста) који у том звању имају 
најмање осам година праксе и који су за последње 
четири године оцењени оценом „истиче се" или за 
последње две године оценом „нарочито се истиче" 
може се одобрити да полажу посебни испит за при-
знавање средње стручне спреме (члан 30 став 2)." 

Члан 18 
У члану 332 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Здравствени службеници друге, треће и че-

тврте врсте који имају положени стручни испит, а 
за последње три године оцењени су оценом „истиче 
се" односно „нарочито се истиче", унапређују се у 
оквиру свога звања у један платни разред више, 
и то: службеници са оценом „истиче се" ако имају 
најмање седам година службе у здравственим уста-
новама, а службеници са оценом „нарочито се 
истиче" ако имају најмање пет година службе у 
здравственим установама." 

Члан 19 
У члану 402 тач. 3 и 4 мењају се и гласе: 
,,З) да пропише за службенике који нису ди-

пломатско-конзуларне струке која ће звања, поред 
звања која добивају по овом закону, имати док се 
налазе у ресору иностраних послова; 

4) да може прописати посебан правилник о оце-
њивању службеника ресора иностраних послова;". 

Члан 20 
У члану 403 ст. 3 и 4 бришу се а ст. 5 до 9 

постају ст. 3 до 7. 

Члаа 21 
У члану 406 став 2 замењује се са два нова 

става, који гласе: 
„(2) Службеници који су се на дан 31 децембра 

1957 године затекли у звању доцента, распоређују 
се у непосредно виши платни разред односно до-
бивају непосредну вишу периодску повишицу. 

(3) Превођење службеника по одредби претход-
ног става, рачуна се од 1 јануара 1958 године, а 
исплата повећане плате врши се од 1 јануара 1960 
године." 

Досадашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 22 
Плате службеника самосталних установа, које 

су по члану 374 Закона о јавним службеницима 
одређене посебним правилницима, према радном ме-
сту, повећавају се за 10%, 

Члан 23 
Највиши износи посебних додатака утврђених 

прописима који су донети на основу овлашћења 
садржаних у савезним законима, као и износи по-
себних додатака одређених појединачним реше-
њима, повећавају се за 10%, с тим да у основицу 
за обрачунавање повећања посебног додатка не 
улази износ преко 8.000 динара месечно. 

До доношења нових савезних прописа о посеб-
ним додацима који се утврђују у проценту од плате, 
као основица за одређивање ових додатака служиће 
плата одређена прописима који су важили до доно-
шења овог закона. 

Члан 24 
Од укупног повећања плате предвиђеног овим 

законом, део од 65% отпада на повећање које се 
врши због повећања станарине. 

У догледу исплате дела плате из претходног 
става, важе прописи о исплати накнаде због пове-
ћања станарине. 

Члан 25 
Оцена „задовољава" која је службеницима дата 

за 1958 годину, сматра се као оцена „добар". 

Члан 26 
Службеници који су се на дан ступања на снагу 

овог закона затекли у звању царинског надзорника, 
распоређују се у један платни разред више односно 
добивају наредну периодску повишицу, сагласно 
члану 4 овог закона. 

Службеници из претходног става који нису за-
вршили курс за царинско? надзорника односно који 
немају завршена два разреда средње школе, немогу 
даље напредовати у платним разредима док не за-
врше одговарајући курс односно два разреда сред-
ње школе. 

Члан 27 
Док се не изврше измене у Закону о порезу на 

лични приход грађана, лични доходак службеника 
повећава се за износ пореза на лични приход гра-
ђана на плату по ст. 1 и 2 члана 65 Закона о јавним 
службеницима. 

Члан 28 
Овлашћује се Секретари јат Савезног извршног 

већа за општу управу да, по потреби, може донети 
упутства за спровођење овог закона. 

Члан 29 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

850. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ 
ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о доприносу из дохотка прив-
редних организација, који је Савезна народна скуп-
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штина усвојила на седници Савезног већа од 26 
децембра 1959 године и на седници Већа про - з-
ђача од 26 децембра 1959 године. 

П. Р. бр. 83 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 
О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1 
У Закону о доприносу из дохотка привредних 

организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57, 
48/58 и 48/59) у члану 19 став 1 бришу се речи: 
,,и на мало". 

Последњи став овог члана брише се. 

Члан 2 
У члану 19а став 1 речи: „на ту стопу у про-

теклој години" замењују се речима: „на просечну 
стопу остварену за протекле две године". 

Члан 3 
У члану 196 став 1 речи: ,,у протеклој години" 

замењују се речима: „за протекле две године". 

Члан 4 
У члану 41 додаје се нови став 2 који гласи: 
„Погони из претходног става утврђују и распо-

д е л у у укупан приход и доходак по прописима који 
важе за делатност коју ти погони врше." 

Члан 5 
У члану 49 став 1 тачка 6 речи: „ и н д у с т р и ј а 

предузећа" замењују се речима: „привредне орга-
низације". 

Члан 6 
У члану 52 после речи: „електропривредних 

предузећа;" додају се речи: „тржнице на велико;". 

Члан 7 
После члана 54а додаје се нови члан 546 који 

гласи: 
„Савезно извршно веће може прописати посебан 

начин расподеле укупног прихода за предузећа и 
установе за приређиван^ сајмова и привредних 
изложби." 

Члан 8 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ" и примењиваће се од 
1 јануара 1959 године, осим одредаба чл, 1, 2 и 3 
које ће се примењивати од 1 јануара 1960 године. 

851. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 

ЛИСТ ФНРЈ Среда, 30 децембар 1959 

и допунама Закона о средствима привредних орга-
низација, КОЈИ је Со СЕОЦА народна скупштина усво-
јила на седници Савезног већа од 26 децембра 
1959 године и на седници Већа произвођача од 26 
децембра 1959 године 

П, Р. бр. 82 
28 децембра 19Г-9 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Пр-етседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с, р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

0 СРЕДСТВИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1 
У Закону о средствима привредних организа-

ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 
17/59 и 49/59) у члану 41а бришу се речи: „осим 
амортизационих -средстава,". 

Члан 2 
Члан 80 мења се и гласи: 
„Средства амортизације привредна организа-

ција може користити за замену ствари и права 
који чине основна средства њене привредне делат-
ности као и за друге сврхе за које се могу кори-
стити остала новчана средства основних средстава. 

Изузетно од одредбе претходног става, средства 
амортизације могу се користити за заједничка ула-
гања само у смислу члана 34 овог закона односно 
у смислу прописа донесених на основу става 2 
тог члана. 

Средства амортизације не могу се користити 
пре истека тромесечја у коме су уплаћена." 

Члан 3 
У члану 83 додаје се нови став 5 који гласи: 
„Неутрошена средства инвестиционог одржа-

вања преносе се у наредну годину са истом наме-
ном, односно непокривени део трошкова инвести-
ционог одржавања покриће се у наредној или на-
редним годинама по одредбама претходних ста-
вова." 

Члан 4 
Овај закон стура на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

852. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 
О ПОРЕЗУ НА ЛИЧНИ ПРИХОД ГРАЂАНА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о допуни 
Закона о порезу на лични приход грађана, који је 
Савезна народна скупштина усвојила на седници 
Савезног већа од 26 децембра 1959 године и на 
седници Већа произвођача од 26 децембра 1959 
године. 

П. Р. бр. 86 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
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З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОВЕЗУ НА ЛИЧНИ 

ПРИХОД ГРАЂАНА 
Члан 1 

У Закону о порезу на лични приход грађана 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 52/58) после члана 
11 додаје се нови члан Иа, који гласи: 

„Приходи остварени по основу радног односа 
(сталног, привременог или допунског) или од аутор-
ског права, које грађани поклоне политичкотери-
торијалној јединици или их поклоне друштвеној 
или другој организацији у хумане, социјалне или 
друге општекорисне сврхе, не улазе у чист приход 
пореског обвезника пореза на лични приход гра-
ђана у смислу чл. 1 и 2 овог закона." 

Члан 2 
Ова ј закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењи-
ваће се и на разрез пореза на лични приход грађана 
за 1959 годину. 

853. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ 
ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ОПШТИНСКОМ 

ПРИРЕЗУ И МЕСНОМ САМОДОПРИНОСУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о допуни 
Основног закона о општинском прирезу и месном 
самодоприносу, ко ји је Савезна народна скупштина 
усвојила на седници Савезног већа од 26 децембра 
1959 године и на седници Већа произвођача од 26 
децембра 1959 године. 

П. Р. бр. 90 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 

о ДОПУНИ оснрвног ЗАКОНА О ОПШТИН-
СКОМ ПРИРЕЗУ И МЕСНОМ САМОДОПРИНОСУ 

Члан 1 
У Основном закону о општинском прирезу и 

месном самодоприносу („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
19/55,. 19/57, 55/57 и 52/58) у члану 2а после става 4 
додаје се нови став 5, који гласи: 

„Општински народни одбори могу прописивати 
посебне стопе општинског приреза на катастарски 
приход од шума." 

. Досадашњи став 5 постаје став 6. 

Члан 2 
/ 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

854. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 26 децембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА 

ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА 
У ЈАНУАРУ 1960 ГОДИНЕ 

1. Привремено финансирање потреба народних 
република, аутономних јединица, срезова и општина 
у јануару 1960 године вршиће се на основу одре-
даба ове одлуке, ако претставнички органи тих по-
литичкотериторијалних јединица не донесу на време 
буџет односно одлуку о привременом финансирању 
у смислу члана 49 Закона о буџетима и финанси-
рању самосталних установа. 

2. Политичкотериторијалне јединице из прет-
ходне тачке могу у току јануара 1960 године вр -
шити финансирање својих буџетских потреба до 
висине од 8% од укупног износа извршених расхода 
буџета односне политичкотериторијалне јединице за 
1959 годину. 

3. Одлуку о привременом финансирању из тачке 
2 ове одлуке донеће извршна већа народних репу-
блика и аутономних јединица односно савети на-
родних одбора надлежни за послове буџета. 

4. Претставнички органи народних- република, 
аутономних јединица, срезова и општина ко ји буџет 
за 1960 годину не донесу до 31 јануара 1960 године, 
донеће до тог рока одлуку о привременом ф и н а н -
сирању у смислу чл. 49 и 77 Закона о буџетима и 
финансирању самосталних установа. 

5. Расходи извршени на основу ове одлуке чине 
саставни део буџета за 1960 ге .т--у и исказују се 
у завршном рачуну за 1960 годину. 

6. Савезни Државни секретари јат за послове 
финанси ја може доносити ближе прописе за спро-
вођење ове одлуке. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања у 
Савезној народној скупштини. 

Савезна народна скупштина 
СНС/А/113 

28 децембра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

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

855. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 26 децембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОШЕЊУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА У 

ОКВИРУ САВЕЗНОГ БУЏЕТА ЗА 1959 ГОДИНА 
1. Одобрена средства Савезног буџета за 1959 

годину у 61 разделу — „Инвалидске принадлежно-
сти" повећавају се, и то: 
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— — — — — — 18,800.000 

— — — 21,000.000 

Динара 
по парт. 2—259 поз. 1 „Инвалидске при-

надлежности ратних војних инвали-
да, уживалаца породичних инвалид-
н и м , у ж и в а л а ц а инвалидског додат-
ка, уживалаца посебног инвалидског 
додатка и сталног додатка на децу" 1.127,000.000 

Динара 
на терет парт. 9—291 поз. 2 
„Обавезе по иностраним з а ј -
мовима и за национализова-
ну инострану имовину" — 900,000.000 
на терет парт. 10—326 поз. 1 
„За непредвиђене и недовољ-
но предвиђене расходе" — 227,000.000 
по парт. 3—260 поз. 2 „Апотекарсни тро-

шкови" — 
Динара 

на терет парт. 10—326 поз. 1 
„За непредвиђене и недовољ-
но предвиђене расходе" — 10,800.000 
по парт. 3—260 поз. 3 „Трошкови бањ-

ског лечења" 
Динара 

на терет парт. 10—326 поз. 1 
„За непредвиђене и недовољ-
но ( предвиђене расходе" — 21,000.000 
по парт. 3—260 поз. 4 „Трошкови кли-

матског лечења" — — — — — 17,500.000 
Динара 

на терет парт. 10—326 поз. 1 
„За непредвиђене и недовољ-
но предвиђене расходе" — 17,600.000 
по парт. 3—260 поз. 5 „Трошкови бол-

ничког лечења" — — — — — — 104,000.000 
Динара 

на терет парт. 9—291 поз. 1 
„Обавезе по унутрашњим з а ј -
мовима" — — — — — 100,000.000 
на терет парт. 10—326 поз. 1 
„За непредвиђене и недовољ-
но предвиђене расходе" — 4,000.000 
по парт. 3—260 поз. 6 „Трошкови амбу-

лантског лечења" — — — — — 37,600.000 
Динара 

на терет парт. 10-—326 поз. 1 
„За непредвиђене и недовољ-
но предвиђене расходе" —' 37,000.000 

2. О извршењу ове одлуке стараће се савезни 
Државни секретари јат за послове финансија . 

3. Ова одлука ступа на "снагу даном усва јања 
у Савезној народној скупштини. 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 114 

28 децембра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник 

Већа произвођача, 
Пашко Ромац, с. р. 

Претседник 
Савезног већа, 

др Младен Ивековић, с. р. 

856. 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и са-
везним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Са-
везног већа од 26 децембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, до-
нела ј е 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ УЧЕШЋУ У 
ДОХОТКУ И О ЗАЈЕДНИЧКИМ РЕЗЕРВНИМ 
ФОНДОВИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци о посебном учешћу у дохотку и о 
з а ј еднички^ резервним фондовима привредних ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ" , бр. 48/56 и 
17/59) тачка 1 мења се и гласи: 

„1. Износ посебног учешћа привредне органи-
зације у дохотку претставља одређени процент од 
износа разлике у доприносу из дохотка која 
проистиче из примене више стопе тог доприноса у 
текућој години и просечне стопе доприноса из до-
хотка за протекле две године на доходак у текућој 
години. 

Привредној организацији 

коЈа је за протекле 
две године оства-
рила просечан од-
нос дела дохотка 

преко минималних 
личних доходака 
према минималним 
личним дохоцима 

од износа доприноса из 
припада од дохотка у текућој години 
разлике из који проистиче из дела 
претходног дохотка 'ко1и по одбитку 

става минималних личних дохо-
де дака С Т О Ј И у односу дрема 

минималним личним 
дохоцима 

до 200% 70 до 200% 
00 преко ЗОО̂ /о до 350% 
50 - преко 350% 

од 200% до 350% 60 
50 

до 350% 
преко 350% 

Привредној организацији која је за протекле 
две године остварила просечан однос дела дохотка 
преко минималних личних доходака према мини-
малним личним дохоцима од 350% и преко тог од-
носа, припада 50% од износа разлике у доприносу 
из дохотка из става 1 ове тачке." . 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиЈваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Савезна народна скупштина 

СНС/А/100 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне народне скупштине) 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 
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857. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 26 децембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСТУ-
ПАЊУ ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА И ЗЕМЉА-
НИНЕ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОДРЕ-

ЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
1. У Одлуци о уступању доприноса из дохотка 

и земљарине привредним организацијама одређених 
делатности („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 
27/59 и 43/59) у тачки 6 под 5 на крају додају се 
речи: ,,и предузећа за утовар, истовар и усклади-
штења робе". 

У истој тачки под 6 процент 75% замењује се 
процентом 100%. 

2. У тачки 10 речи: „предузећа за производњу 
цигле, црепа и креча" замењују се речима: „при-
вредне организације за производњу грађевинског 
материјала". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Савезна народна скупштина 

СНС/А/109 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

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

858. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Са-
везног већа од 26 децембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 
РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 

НАФТЕ 

1. Мз средстава привредних резерви федера-
ције која се образују сходно одредби одељка 1 
главе XXI Савезног друштвеног плана за 1959 го-
дину, додељује се Савезном геолошком заводу за 
потребе истраживања нафте износ од 8Г.0 милиона 
динара без обавезе враћања. 

2. Средства из претходне тачке ра спор ед иће 
Савезни геолошки завод, и то: 

1) Предузећу „Нафтагас", Нови Сад — 620 ми-
лиона динара, 
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2) Предузећу „Нафта", Лендава — 160 милиона 
динара, 

3) Предузећу „Нафта", Тузла — 10 милиона ди-
нара, и 

4) Предузећу „Нафта Црна Гора", Бар — 30 ми-
лиона динара, о чему ће склопити уговоре са на-
веденим предузећима по начелима за коришћење 
средстава предвиђених у Савезном буџету за 1959 
годину за геолошко-рударске истраживачке радове. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном њеног 
усвајања од стране Савезне народне скупштине. 

Савезна народна скупштина 
СНС/А/103 

28 децембра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

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

859. 

На основу члана Зв став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ратиене Народне Републике Ј у госпа вије и са-
везним органима власти, 

Савезна народна скупштина, н а , седници Са-
везног већа од 26 децембра 1959 године и на сед-
ници Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗ,МЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОГРАНИ-
ЧЕЊУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА АМОРТИЗА-
ЦИЈЕ И О НИЖИМ СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ 
ЗА ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДРЕЂЕНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1. У Одлуци о ограничењу коришћења сред-
става амортизације и о нижим стопама амортиза-
ци/је за привредне организације одређених делат-
ности („Службени лист ФНРЈ", бр. 5^/57, 48/58 и 
17/59) у тачки III под 1 речи: .,предузећа за произ-
водњу цигле, црепа и креча, каменоломи", заме-
њују се речима: „привредне организације за про-
изводњу грађевинског материјала", а после речи" 
„предузећа лука и складишта," додају се речи' 
„предузећа за утовар, истовар и ускладиштење 
робе,". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Савезна народна скупштина 

СНС/А/107 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, ' Савезно-г већа, 

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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860. 
На основу члана Зв став 1 Уставног закона 

о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
двративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е и са-
везним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Са-
везног већа од 26 децембра 19-59 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 подине, до-
нела је 

О Д Л У К У 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КА-
МАТНИМ СТОПАМА НА СРЕДСТВА ПРИВРЕД-
НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, НА СРЕДСТВА УЛОЖЕНА 
КОД БАНКЕ И НА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ 

1. У Одлуци о каматним стопама на средства 
привредних организација, на средства уложена код 
банке и на краткорочне кредите („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57, 26/58, 44/58, 48/58 и 43/59) у тачки 
1 отав 1 под 1 после речи: „коксаре", додаје се реч: 
„железаре,". ^ 

У истој тачки став 1 под 3 после речи: „језер-
ског саобраћаја," додају се речи: „предузећа лука 
и складишта, предузећа за утовар, истовар и ускла-
диштења робе,". 

У истој тачки став 3 под 1 после речи: „друм-
ског саобраћаја" додају се речи: ,,и предузећа мале 
обалне пловидбе". 

2. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке 
о каматним стопама на средства привредних орга-
низација, на средства уложена код банке и на 
краткорочне кредите („Службени лист ФНРЈ", бр. 
48/58) у тачки 5 став 2 речи: „до кра ја 1959 године" 
замењују се речима: „до кра ја 1960 године.". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примешиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Савезна народна скупштина 
СНС/А/108 

28 децембра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

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

861. 

На основу члана 49 Уредбе о књиговодству 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/55), а у вези са чл. 2, 10, 21 тл. 80 Закона о дру-
штвеном књиговодству („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 43/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЗАВРШНИМ РАЧУНИМА ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 1959 ГОДИНУ 

Члан 1 
Уредба о завршним рачунима привредних орга-

низација за 1957 годину („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 51/57), измењена и допуњена Уредбом о завр-
шним рачунима привредних организација за 1958 
годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 1/59), примењи-
ваће се и на завршне рачуне привредних органи-
зација за 1959 годину, ако овом уредбом није друк-
чије одређено. 

Члан 2 
Сви послови око пријема и прегледа завршних 

рачуна привредних организација за 1959 годину и 
око доношења решења о тим рачунима, који су 
Уредбом о завршним рачунима привредних органи-
зација за 1958 годину (у даљем тексту: Уредба за 
1958 годину) стављени у надлежност органа управе 
општинског или среског народног одбора, преносе се 
у надлежност Службе друштвеног књиговодства у 
филијали Народне баћке надлежној према седишту 
привредне организације. 

Члан 3 
Изузетно од одредаба претходног члана при-

вредне организације којима обртна средства за ре-
довно пословање обезбеђују друге банке или ште-
дионице, подносе завршне рачуне за 1959 годину тим 
банкама односно штедионицама. Привредне органи-
зације којима се не обезбеђују обртна средства за 
редовно пословање, подносе завршне рачуне за 1959 
годину оној банци односно штедионици код које 
имају жиро рачун у тренутку подношења завршног 
рачуна. Банке и штедионице којима се подносе за-
вршни рачуни за 1959 годину, извршиће преглед тих 
рачуна, а записнике и друге податке о прегледу, за-
једно са односним завршним рачунима и предлогом 
за доношење решења, доставиће Служби друштве-
ног књиговодства у филијали Народне банке над-
лежној према седишту привредне организације. Ре-
шења о завршним рачунима донеће та Служба дру-
штвеног књиговодства. 

Члан 4 
Сви послови око пријема и прегледа завршних 

рачуна привредних организација из члана 7 Уредбе 
за 1958 годину и око доношења решења о тим ра-
чунима преносе се у надлежност Службе друштве-
ног књиговодства у Главној централи Народне 
банке. 

Члан 5 
У свим одредбама Уредбе за 1958 годину речи: 

„1958 година", замењују се речима: „1959 година", а 
речи: „1959 година" замењују се речима: „1960 го-
дина" — у одговарајућем падежу. 

Члан 6 
У члану 7 Уредбе за 1958 годину после речи: 

„Југословенска банка за спољну трговину" ставља 
се запета и додају речи: „Југословенска пол?опри-
вредна банка". 

Члан 7 
Члан 15 Уредбе за 1958 годину мења се и гласи: 
„Привредна организација може одмах по одо-

брењу завршног рачуна од надлежног органа управ-
љања користити, према важећим прописима, оства-
рена средства, ако су банци поднети подаци о њи-
ховом распореду по завршном рачуну и ако су она 
уплаћена код' банке." 

Члан 8 
У члану 16 став 1 и у члану 25 Уредбе за 1958 

годину бришу се рокови за прегледање завршних 
рачуна и за доношење решења о завршним рачу-
нима, с тим да савезни Државни секретари јат за 
послове финансија може, по потреби, одредити те 
рокове. 

Члан 9 
Чл. 26 и 31 Уредбе за 1958 годину бришу се. 

Члан 10 
Општински народни одбор може поступити по 

члану 32 Уредбе за 1958 годину пошто прими реше-



Среда, 30 децембар 1959 ' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 52 — Страна 1257 

ња Службе друштвеног књиговодства о завршним 
рачунима привредних организација са свог подручја, 
а може поступити по том члану и на основу завр-
шних рачуна одобрених од надлежних органа 
управљања привредних организација. 

Члан 11 
Чл. 34 до 40 Уредбе за 1958 годину бришу се, 

с тим да у погледу примене правних средстава и из-
мене решења о завршним рачунима привредних 
организација за 1959 годину важе одредбе чл. 54, 56, 
57 и 59 до 68 Закона о друштвеном књиговодству. 

Члан 12 
Уредба о допуни Уредбе о завршним рачунима 

привредних организација за 1957 годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 3/58) неће се примењивати 
ни на завршне рачуне привредних организација за 
1959 годину. 

Члан 13 
Секретари јат Савезног извршног већа за за-

конодавство и организацију, на предлог савезног 
Државног секретаријата за послове финансија, из-
даће пречишћен текст Уредбе о завршним рачунима 
привредних организација за 1959 годину, у коме ће 
спровести потребне измене које произилазе из од-
редаба претходних чланова ове уредбе. 

Члан 14 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 324 
23 Децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

862. 

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

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 

НА ДОХОДАК 

Члан 1 
У Уредби о порезу на доходак („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 18/56, 16/58, 6/59 и 48/59) члан 7 мења се 
и гласи: 

„Порез на доходак по појединим облицима плаћа 
се посебно на приходе од пољопривреде, посебно на 
приходе од зграда, г посебно на приходе од само-
сталних занимања и остале имовине, које порески 
обвезник оствари на територији Југославије. 

Ако порески обвезник има катастарска приход 
од земљишта на подручју више општина једног или 
више срезова, разрезани порез на доходак дели се 
између појединих општина, сразмерно износу ката-
старско! прихода пореског обвезника на подручју 
сваке општине, и у тим општинама к њ и ж и се и 
наплаћује. 

Ако порески обвезник на подручју више оп-
штина остварује приходе на које се плаћа порез на 
доходак од зграда, приходи од зграда опорезују се 
код финансиског органа оне општине на чијем се 
подручју налазе зграде. 

Ако порески обвезник на подручју више општи-
на једног или више срезова остварује приходе на 

које се плаћа порез на доходак од самосталних за-
нимања и остале имовине, разрезани порез на до-
ходак дели се између тих општина, сразмерно бруто 
приходу пореског обвезника оствареном на њихо-
вом подручју, и у тим општинама књижи се и на-
плаћује. 

Ако су одређене различите стопе пореза на до-
ходак од пољопривреде за подручја срезова у ко-
јима порески обвезник има катастарски приход, 
овај порез му се за сва подручја разрезује по стопи 
која је одређена за подручје где се налази његово 
пребивалишта 

Одредбе претходних ставова не односе се на 
случајеве кад се порез на доходак плаћа у одређе-
ном износу или у износу који одговара одређеној 
стопи према промету или бруто приходу. 

Финансиски орган општине надлежан за преби-
валиште пореског обвезника дужан је у прописаним 
роковима наплатити и оне износе пореза који према 
предњој расподели припадају општинама ван пре-
бивалишта пореског обвезника, и наплаћене износе 
у року од 7 дана уплатити код банке на одговара-
јуће рачуне тих општина." 

Члан 2 
У члану 16 после става 1 додају се два нова 

става, који гласе: 
„Ако је у току године дошло до промене у по-

седовном стању пореског обвезника због спрово-
ђења аграрне реформе, национализације, конфиска-
ције, експропријације или арондације земљишта, 
тако да земљиште не користи порески обвезник који 
се на дан 1 јануара године за коју се врши разрез 
налазио уведен у катастру земљишта, финансиски 
орган ће, на захтев пореског обвезника или органа 
који је донео решење о одузимању земљишта, отпи-
сати део пореза који отпада на одузето земљиште, 
рачунајући од 1 јануара године која долази за го-
дином у којој је обвезник због одузимања земљишта 
по неком од ових основа престао да искоришћава! 
то земљиште, и то тек пошто у катастру земљишта 
буде спроведена одговарајућа промена. 

Одредбе из претходног става примениће се и на 
раније године, ако по одредбама ове уредбе није на-
ступила застарелог . " 

Члан 3 
У чл. 26, 27 и 28 речи: „народни одбор среза" 

замењују се речима: „општински народни одбор". 
Члан 4 

У члану 30 став 1 речи: „краја месеца децембра 
сваке године" замењују се речима: „15 фебруара 
године за коју се врши разрез пореза". 

Члан 5 
У члану 32 после става 1 додаје се нови став 2, 

који гласи: 
„Послове из претходног става финансиски орган 

дужан је извршити у року од месец дана од дана 
кад је од среске катастарске управе примио податке 
наведене у члану 30 ове уредбе." 

Члан 6 
У члану 43 став 2 мења се и гласи: 
„Републичким прописима могу се ослободити од 

пореза на доходак приходи који се вршењем де-
латности остварују у виду уобичајених поклона, 
добровољних прилога и сличних прихода, осим 
оваквих прихода примљених из иностранства, и то 
без обзира да ли је на такве приходе сличан порез 
плаћен у иностранству. 

Изузетно, приходи из претходног става примље-
ни из иностранства могу се републичким прописима 
ослободити од пореза на доходак само ако је Феде-
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ративна Народна Република Ју гос лави ја примила 
међународну обавезу да таква ослобођења пружи." 

Члан 7 
У члану 62 тачка 6 брише се. 

Члан 8 
После члана 88 додаје се нови члан 88а, који 

гласи: 
„Пореска комисија односно финансиски орган 

дужни су утврђивање пореских основица и разрез 
пореза на доходак од самосталних занимања и оста-
ле имовине извршити до 30 априла сваке године." 

Члан 9 
У члану 106 после става 3 додаје се нови став 4, 

који гласи: 
„Народне републике могу прописати да порески 

обвезници плаћају пореске обавезе путем чековних 
уплатница " 

Члан 10 
У члану 122 став 1 речи: „народног одбора среза" 

замењују се речима: „општинског народног одбора". 

Члан 11 
У члану 129 став 1 тачка 1 речи: „18.000 динара" 

замењују се речима: „25.000 динара", а у тачки 2 
речи: „30.000 динара" замењују се речима: „40.000 
динара". 

Члан 12 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 328 
18 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, е, р. 

863. 
На основу тачке 6 одељка 1 главе XVII Са-

везног друштвеног плана за 1959 годину и члана 95 
Бекона о удруживању у привреди („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 1^58 и 27/59), Савезно извршно веће 
Доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ФОНДОВИМА ЗА 

КАДРОВЕ У ПРИВРЕДИ 
Члан 1 

У Уредби о фондовима за кадрове у привреди 
С,Службени лист ФНРЈ", бр. 13/57, 54/57, 52/58 и 
1̂ 7/59) у члану 15 став 2 проценат 40% замењује се 
процентом 60%. 

У ис!о.м члану став 3 брише се. 

Члан 2 
У члану 156 став 1 проценат 10% замењује се 

процентом 5%. 
У истом члану у стеву 3 последња реченица 

брише се. 

Члан 3 
У члану 17 став 4 мења се и гласи: 
„Од доприноса који плаћа привредна органи-

зација из претходног става припада Фонду за к а -
дрове при Управи за послове војне индустрије 40%, 
а 60% се уступа тој привредној организацији за 
намене предвиђене овом уредбом." 

Члан 4 
Члан 21 мења се и гласи: 
„Средства Савезног фонда употребљава ју се: 
1) за давање помоћи републичким фондовима 

за кадрове у привреди за развој стручних школа и 
других установа и облика стручног образовања ка-
дрова у привреди на подручјима која су савезним 
прописима утврђена као неразвијена; 

2) за давање помоћи за организовање стручног 
образовања омладине на омладинским радним акци-
јама опште ју гос ловенског значаја." 

Члан 5 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 331 

23 децембра 1959 године 
Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

864. 
На основу члана 135 Основног закона о буџе-

тима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 13/56 и 28/56), 
члана 161 Закона о јавним службеницима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 1/59) и члана 
135 Закона о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/57, 48/58, 17/59 и 
48/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КОРИШЋЕЊУ ДРУ-
ШТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТО-

МОБИЛЕ 

Члан 1 
У Уредби о коришћењу друштвених средстава 

за путничке аутомобиле („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 14/58) после члана 1 додаје се нови члан 1а, 
који гласи: 

„Друштвена правна лица не смеју куповати 
Путничке аутомобиле и моторна пловила од гра-
ђана и грађанских правних лица, осим ако по-
себним савезним прописима није друкчије одре-
ђено." 

Члан 2 
После члана 21 додаје се нови члан 21а, који 

гласи: 
„Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 

за прекршај одговорно лице у друштвеном прав-
ном лицу ако за потребе тог лица купи путнички 
аутомобил или моторно пловило противно одредби 
члана 1а ове уредбе. 

Возило које је предмет ^прекршаја у смислу 
претходног става, одузеће се од купца без накнаде 
и предаће се оервисној установи која по одредба-
ма ове уредбе врши послове за потребе државних 
органа у седишту друштвеног правног лица коме 
је возило одузето. 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 332 

23 децембра 1959 године 
Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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865. 

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

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О СПОЉНОТРГОВИНСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ 
Члан 1 

У Уредби о спољнотрговинском пословању 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/59) у члану 64 речи: 
„до 31 децембра 1959 године" замењују се речима: 
„до 31 децембра 1960 године". 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р п. бр. 333 

23 деце г ра 1959 године 
Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

866. 

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

У Р Е Д Б У 
0 ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О КАТАСТРУ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1 
У Уредби о катастру земљишта („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 43/53 и 23/56) у члану 37 став 2 мења се 
и гласи: 

„Катастарска управа дужна је до 15 фебруара 
године за коју се врши разрез пореза доставити 
финансиском органу народног одбора општине спи-
сак обвезника са назначењем њиховог места стано-
вања и укупног износа катастарског прихода сваког 
појединог обвезника." 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 329 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

867. 

На основу члана 79 став 7 Уставног закона, 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УКИДАЊУ УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ И ДЕЛО-

КРУГУ РАДА АКАДЕМИСКОГ САВЕТА ФНРЈ 
Члан 1 

Укида се Уредба о оснивању и делокругу рада 
Академиског савета ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 47/48 и 45/49^ 

Члан 2 
Ако .академије наука не донесу до 31 јануара 

1960 године одл,уку да А к а д е м с к и савет ФНРЈ 
продужи са радом као самостална друштвена орга-
низација у смислу члана 9 Закона о организацији 
научног рада, А к а д е м и ц и савет ФНРЈ престаје са 
радом даном 31 јануара 1960 године. 

Члан 3 
Ако Академиски савет ФНРЈ престане са ра -

дом по одредби претходног члана, његови службе-
ници стављају се на распол ожен,е Секретари јату 
Савезног извршног већа за општу управу. 

Финансијска средства, инвентар и другу имо-
вину досадашњег Академиског савета ФНРЈ пре-
узеће у том случају Савезни савет за научни рад. 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 334 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

868. 

На основу члана 34 став 2 Уредбе о организа-
цији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ОДБОРА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНО-

СТРАНСТВОМ 

1. Оснива се Одбор Савезног извршног већа за 
економске односе са иностранством. 

2. У делокруг Одбора за економске односе са 
иностранством спадају питања политике у економ-
ским односима са иностранством и сарадње са ме-
ђународним економским организацијама, као и 
друга питања из области економских односа са 
иностранством. 

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

Р. п. бр. 317 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

869. 

На основу члана 46 став 2 Уредбе о организа-
цији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА ЗА ПРЕТСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 
1. Оснива се Комисија за претставке и притужбе 

(у даљем тексту: Комисија), као стална комисија 
Савезног извршног већа 
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2. Комисија: 
1) разматра проблеме у вези са претставкама и 

притужбама које Савезном извршном већу и другим 
савезним органима упућују грађани, установе и 
организације и предлаже Савезном извршном већу 
и другим надлежним органима мере за отклањање 
утврђених неправилности и за решавање проблема 
који проистичу из претставки и притужби; 

2) прати рад органа управе, установа и органи-
зација у вези са решавањем о захтевима грађана, 
установа и организација са гледишта законитости и 
експедитивности у решавању и правилног односа 
према странкама, и предлаже Савезном извршном 
већу и савезним органима управе доношење прописа 
и предузимање мера у том циљу; 

3) да је смернице за рад Бироу за претставке и 
притужбе у саставу Административног секретари-
јата Севезног извршног већа и може му одређивати 
поједине задатке у оквиру његовог делокруга; 

4) прати рад органа за претставке и притужбе 
у извршним већима народним република и аутоном-
них јединица и у народним одборима, сазива ,саве-
товања са тим органима и другим заинтересованим 
органима и установама ради претресања питања од 
заједничког интереса, и указу је извршним већима 
народних република и аутономних јединица "и на -
родним одборима на потребу предузиман^ мера по 
питањима претставки и притужби; 

5) сарађује са одборима домова Савезне народне 
скупштине за молбе и жалбе и у погледу предузи-
м а н ^ мера у вези с молбама и жалбама које се 
упућују тим одборима. 

3. Комисија подноси Савезном извршном Бећу 
повремено, а на јмање једанпут годишње, извештај 
о свом раду и раду Бироа за претставке и притужбе 
у саставу Административног секретаријата Савезног 
извршног већа, заједно са општим подацима о прет-
ставкама и притужбама упућеним одговарајућим 
органима извршних већа народних република и 
аутономних јединица и народних одбора и о начину 
њиховог решавања. 

4. Комисија се састоји од претседника и четири 
члана, које именује Савезно извршно веће. 

Претседника и два члана Комисије Савезно из-
вршно веће именује из реда својих чланова, а два 
члана из реда савезних народних посланика, струч-
њака или претставника појединих установа и орга-
низација. 

5. Претседник Комисије припрема и сазива сед-
нице Комисије, претседава цм. И стара се о извршењу 
закључака Комисије. 

Ако је претседник Комисије спречен или отсу-
тан, замењује га један од чланова Комисије кога 
Комисија одреди. 

6. Биро за претставке и притужбе у саставу 
Административног секретаријата Савезног извршног 
већа стара се о извршењу закључака Комисије и 
врши административну и стручну службу за Ко-
мисију. 

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

Р. п. бр. 318 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, П - р е т с е д н и к , 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

870. 

На основу тачке 2 главе XVIII Савезног дру-
штвеног плана за 1959 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНИХ УСЛОВА ЗА 
ОТПЛАЋИВАЊЕ ПОСЕБНИХ КРЕДИТА ОДОБРЕ-
НИХ НАРОДНИМ РЕПУБЛИКАМА, АУТОНОМ-
НИМ ЈЕДИНИЦАМА, СРЕЗОВИМА И ОПШТИ-

НАМА 

1. За неотплаћене посебне кредите наведене у 
тачки 2 ове одлуке банка ко ја извршава буџет на-
родне републике, аутономне јединице, среза или 
општине може одобрити овим по лити ч кот еритор и -
јал ним јединицама средњорочни кредит под усло-
вима предвиђеним у овој одлуци. 

2. Ср ед њорочни кредит банка може одобрити 
политичкотериторијалнијм јединицама из тачке 1 
ове одлуке до висине неотплаћених износа кредита 
одобрених на основу следећих прописа: 

1) Одлуке о давању кредита народним репу-
бликама, аутономним јединицама, ср ез ов има и оп-
штинама за измирење обавеза из 1955 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 44/56); 

2) Одлуке о давању кредита народним репу-
бликама, аутономним јединицама, орезовима и оп-
штинама за покриће разлике између пренетих 
средстава и пренетих обавеза према друштвеним 
инвестиционим фондовима из 1955 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 44/56); 

3) Одлуке Савезног извршног већа о употреби 
средстава обавезних резерви и пренетих средстава 
фондова и о одобравању' кредита за покриће ви-
ш к а расхода над приходима буџета политичкоте-
риторијалних јединица за 1956 годину, Р. п. бр. 
239/57; 

4) Одлуке о употреби средстава сталног ре-
зервног фонда по литичкотеритори јалних јединица 
и о одобравању кредита општинама за исплату 

4обавеза здравственим установама („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 5/59). 

3. Висина неотплаћеног кредита утврђује се 
према стању на дан 31 децембра 1959 године, укљу-
чујући ту и доспеле а неисплаћене оброке до тог 
рока. 

4. Рок за исплату кредита одобреног по овој 
одлуци не може бити дужи од осам година. 

Кредит се отплаћује у једнаким полугодшпњим 
оброцима, који доспевају 1 јуна и 1 децембра сваке 
године, почев од 1 јуна 1960 године. Камата ће се 
обрачунавати по стопи од 3%. 

5. У циљу обезбеђења отплата по кредиту одо-
бреном на основу ове одлуке, банка може тра-
жити залогу свих или појединих врста прихода 
буџета политичкотериторијалне јединице. 

Сразмерно висини неотплаћених кредита који 
су одобрени политичкотериторијалној јединици на 
основу Одлуке о давању кредита народним репу-
бликама, аутономним јединицама, срезовима и оп-
штинама за покриће разлике између пренетих 
средстава и пренетих обавеза према друштвеним 
инвестиционим фондовима из 1955 године, исплата 
оброка доспелих по кредиту одобреном на основу 
ове одлуке може се вршити и на терет средстава 
друштвеног инвестиционог фонда политичкотери-
торијалне јединице. 

6. Политичкотериторијална јединица може од-
лучити да само за поједине посебне кредите' из 
тачке 2 ове одлуке закључи нови средњорочни 
кредит под условима предвиђеним у овој одлуци. 
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За остале посебне кредите, ^ о б у х в а ћ е н е уговором 
о одобрењу новог средњорочног кредита, важе и 
даље прописи на основу којих су ови кредити 
одобрени и услови уговорени. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном о б ј з а л и -
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 344 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

871. 

На основу одредбе става 2 тачка 2 главе XXI 
Савезног друштвеног пла-на за 1959 годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 6% БУЏЕТСКЕ РЕ-
ЗЕРВЕ ОБРАЗОВАНЕ ОД ПРИХОДА БУЏЕТА 
ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА 

1959 ГОДИНУ 
1. Средства која су политичкотериторијалне је -

динице оствариле у 1959 години на основу одредбе 
тачке 2 главе XXI Савезног друштвеног плана за 
1959 годину, преносе се на посебан рачун политич-
котериторијалне јединице из чијих су буџетских 
прихода средства остварена. Обрачунавање и пре-
нос средстава извршиће се према стању на дан 31 
децембра 1959 године. 

У корист рачуна из претходног става вршиће 
се и отплаћиван^ позајмица које су у току 1959 
године дате из средстава 6% буџетске резерве од-
носне политичкотериторијалне јединице на основу 
Одлуке о употреби средстава 6% буџетске резерве 
образоване из прихода буџета пол ити ч кот ерито ри -
јалних јединица за 1959 годину („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/59). 

По литичкотеритори јалне јединице које су у 
1959 години на основу одлуке наведене у претход-
ном ставу одобриле другим политичкотершоријал-
ним јединицама позајмице из средстава овоје 6% 
буџетске резерве, моту одлучити да те политичко-
територијалне јединице врате одобрене позајмице 
до 30 септембра 1960 године. 

2. Средства образована на основу тачке 1 ове 
одлуке, , политичкотериторијална јединица може 
употребљавати искључиво као позајмице за покри-
ће својих текућих буџетских расхода ако услед 
неравномерног прилива прихода буџета није у мо-
гућности из редовних прихода покрити издатке 
одобрене у буџету за односну годину. 

3. Средства употребљена на начин из претход-
не тачке политичкотериториј алма јединица дужна 
је вратити из остварених редовних прихода буџета 
у корист рачуна из тачке 1 ове одлуке до 30 новем-
бра године у којој су средства употребљена. 

Ако политичкотериторијална јединица не врати 
позајмице до рока предвиђеног у претходном ставу, 
банка ће из остварених прихода који припадају 
буџету политичкотериторијалне јединице наплатити 
неотплаћени износ позајмице употребљено за по-
криће буџетских расхода на основу тачке 2 ове 
одлуке. 

Ако политичкотериториј ал на-јединица не врати 
позајмице употребљено у корист рачуна из тачке 
1 ове одлуке до 30 септембра године у којој су упо-
требљено, на неотплаћени износ позајмица обрачу-
нава се камата по стопи од 71/г% од 1 октобра 
године у којој су средства употребљена. Неотпла-

ћени износ позајмице и обрачунату камату банка 
ће наплатити, у корист рачуна из тачке 1 ове од-
луке, из текућег прилива прихода буџета политич-
котериторијалне јединице. 

На позајмице које буду враћене до 30 септембра 
године у којој су употребљене, не плаћа се камата. 

4. Политичкотериторијална јединица која упо-
т р е б љ е н позајмице није вратила до краја године, 
не може у наредној години употребити средства из 
тачке 1 ове одлуке до коначне исплате позајмица 
коришћених у претходној години. 

5. Политичкотериторијална јединица вишег сте-
пена може из својих средстава, образованих на 
основу тачке 1 ове одлуке, давати позајмице поли-
тичкотериторијалним јединицама нижег степена за 
сврхе предвиђене у тачки 2 и под условима пред-
виђеним у тач. 3 и 4 ове одлуке 

6 Банка не може поли гичкотерп. ори јалној је-
диници одобрити краткорочни кредит за покриће 
буџетских расхода услед неравномерног прилива 
прихода буџета, ако по литичкотеритори јална једи-
ница која тражи кредит има р а с п о л о ж и в е сред-
става на рачуну из тачке 1 ове одлуке 

7. Одлука о употреби средстава 6% буџетске 
резерве образоване од прихода буџета политичко-
територијалних јединица за 1959 годину прост?је 
да важи 31 децембра 1959 године. 

8. О спровођењу ове одлуке стараће се савезни 
Државни секретари јат за послове финансија и 
банка код које се воде рачуни из тачке 1 ове од-
луке. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија може, по потреби, издавати упттства за 
спровођење ове одлуке 

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

Р. п. бр. 345 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, ' Потпр отео дн ик, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

872. 

На основу тачке 2 став 2 и тачке 6 став 2 
одељка 1 главе XVII Савезног друштвеног пла-на за 
1959 годину, у вези са чланом 2 став 1, чланом 3 
став 2 и чланом 4 став 3 Уредбе о употреби сред-
става за инвестиције у 1959 години („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 50/58 и 25/59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ЧИЈЕ ЈЕ КОРИШЋЕ-
ЊЕ ОГРАНИЧЕНО УРЕДБОМ О УПОТРЕБИ СРЕД-

СТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 1959 ГОДИНИ 

1. Новчана средства која су привредне органи-
зације, банке, штедионице, Државни осигуравајући 
завод, установе са самосталним фина,непрањем, вод-
не заједнице, савези земљорадничких задруга, за-
дружни пословни савези, заједнице привредних ор-
ганизација, заводи за социјално осигурање и остали 
обвезници издвојили у 1959 години као резерву у 
оквиру фонда основних средстава и фонда за јед-
ничке потрошње у смислу чл. 2 и 4 Уредбе о упо-
треби средстава за инвестиције у 1959 години, 
односно на посебни рачун средстава амортизације у 
смислу члана 3 те уредбе, преносе се на рачуне са 
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којих су издвојена и могу се у 1960 години кори-
стити по прописима који важе за коришћење сред-
става фондова пренетих из ранијих година. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван 
ња у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се 
од 1 јануара 1960 године. 

Р. п. бр. 346 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. 

873. 

На основу става 2 тачке 6 одељка 1 главе ХУИ 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину и тачке 
6 став 3 Одлуке о уступању доприноса из дохотка^ 
и земљарине привредним организацијама одређених " 
делатности („Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/57, 48/58, 
27/59 и 43/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ 
ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА УСТУПЉЕНОГ ОДРЕ-
ЂЕНИМ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 

ЊИХОВЕ ФОНДОВЕ 
1. У Одлуци о коришћењу доприноса из дохотка 

уступљеног одређеним привредним организацијама 
за њихове фондове („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
22/58 и 29/59) у тачки 2 став 2 мења се и гласи: 

„Предузећа речног саобраћаја, предузећа лука 
и складишта и предузећа за утовар, истовар и ускла-
диштења робе могу средства из претходне тачке 
користити по завршном рачуну за протеклу годину." 

2. У тачки 3 на кра ју текста под 4 тачка се за -
мењује тачком и запетом и после ње додаје се нови 
текст под 5, који гласи: 

„5) предузећа за утовар, истовар и ускладиште-
ње робе — за финансирање набавки механизације 
и возила, као и изградњу складишта.". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Р. п. бр. 343 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковићу с. р. 

874. 

На основу члана 12 Уредбе о фондовима за 
кадрове у привреди („Службени лист ФНРЈ, бр. 
13/57, 54/57, 52/58 и 17/59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 

О СТОПАМА ДОПРИНОСА ЗА КАДРОВЕ У ПРИ-
ВРЕДИ ЗА 1960 ГОДИНУ 

1. Привредне организације, осим привредних 
организација и радњи наведених у тач. 2 и 3 
ове одлуке, обрачунавају и плаћају допринос за 
кадрове у привреди према минималном личном до-

хотку радника садржаном у личним дохоцима рад-
ника у редовном радном односу за редован, преко-
времен и ноћни рад, обрачунатим (укалкулисаним) 
за исплату, и то: 

1) и н д у с т р и ј а и рударска предузећа — по 
стопи од 4%; 

2) пољопривредне организације, опште земљо-
радничке задруге, специјализоване земљорадничке 
задруге, пословни савези з е м љ о р а д н и ч к и задруга 
и шумска газдинства, без обзира да ли су органи-
зована као предузећа или као установе — по сто-
пи од 2%; 

4) предузећа у саставу Заједнице Југословен-
ских железница, Заједнице привредних предузећа 
Југословенских пошта, телеграфа и телефона, пре-
дузећа друмског саобраћаја у друштвеном сектору, 
предузећа поморског саобраћаја, „Бродоспас", „Ба-
гер", предузећа лука и складишта, предузећа за 
утовар, истовар и ускладиштење робе и предузећа 
речног саобраћаја — по стопи од 2%; 

5) спољнотрговинска предузећа — по стопи 
од 2%; 

6) занатска предузећа и радње у друштвеном 
сектору — по стопи од 1%; 

7) комунална предузећа и радње, предузећа за 
вршење административних и интелектуалних услу-
га, туристичка предузећа, као и остале привредне 
организације — по стопи од 1 %. 

2. Привредне организације и радње, које овоје 
обавезе према друштвеној заједници извршавају у 
паушалном износу, обрачунавају и плаћају допри-
нос за кадрове у привреди према паушалној осно-
вици по којој се плаћа допринос за социјално оси-
гурање, и то по стопи од 1%. 

3. Трговинска предузећа и радње који се баве 
унутрашњим прометом робе, продавнице производ-
ни х предузећа, самостални погони земљорадничких 
задруга и пословних савеза који се баве прометом 
робе, као и угоститељска предузећа и радње, осим 
оних из претходне тачке који извршавају обавезе 
према друштвеној заједници у паушалном износу, 
обрачунавају и плаћају допринос за кадрове на 
остварени промет по одбитку пореза на промет, по 
следећим стопама, и то: 

1) трговинска предузећа и радње, продавнице 
производних предузећа и самостални трговински 
погони земљорадничких задруга и пословних са-
веза — по стопи од 0,4%о (про миле); 

2) угоститељска предузећа и радње — по стопи 
од 4%о (про миле). 

4. Републичка извршна већа одредиће стопе по 
којима ће плаћати допринос"за кадрове у привре-
ди приватне занатске и приватне угоститељске 
радње, приватни власници друмских моторних во-
зила који се баве јавним превозом, као и приватни 
бродовласници који се баве јавним превозом у по-
морској и унутрашњој пловидби. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Р. п, бр. 335 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпретседник, 

Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

3) грађевинска и монтажна предузећа и преду-
р. зећа за производњу грађевинског материјала — по 

стопи од 2%; -
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875. 

На основу члана 49 став 4 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58 и 48/59), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕД-
НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ИЗДВАЈАЈУ ДО-
ПРИНОС ИЗ ДОХОТКА ПО ЧЛАНУ 49 ЗАКОНА 

О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци р одређивању привредних органи-
зација које издваја ју допринос из дохотка по члану 
49 Закона о доприносу из дохотка привредних ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/59) на 
крају тачке 1 уместо тачке ставља се запета и до-
дају се речи: „као и специјализована предузећа за 
производњу учила, за производњу спортских рекви-
зита и за производњу музичких инструмента ." . 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се 
и на целу 1959 годину. 

Р. п, бр. 341 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

876. 

На основу члана 196 став 3 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58 и 48/59), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИСПРАВЦИ ДОХОТКА ПРИЛИКОМ УТВРЂИ-
ВАЊА ПОСЕБНОГ УЧЕШЋА У ДОХОТКУ ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1. Железничка транспортна предузећа у саставу 
Заједнице Југословенских железница вршиће, при-
ликом утврђивања посебног учешћа у дохотку, 
исправку д о х о т к а , у смислу члана 196 Закона о 
доприносу из дохотка привредних организација и 
по основу промена насталих повећањем железнич-
ких тарифа прописаних Одлуком о измени општег 
нивоа тарифа за превоз робе на Југословенским 
железницама („Службени лист ФНРЈ" , бр. 48/59). 

2. Б л и ж е прописе за спровођење ове одлуке 
доноси, по потреби, савезни Државни секретаријат 
за послове финансија. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се 
од 1 јануара 1960 године. 

Р. п. бр. 336 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Пот претседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

877. 

На основу члана 49 став 4 Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 53/57, 48/58 и 48/59), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРО-
ИЗВОДНИХ ЗАНАТСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ 
КОЈЕ ИЗДВАЈАЈУ ДОПРИНОС ИЗ ДОХОТКА ПО 
ЧЛАНУ 49 ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. У Одлуци о одређивању производних занат-

ских предузећа и радњи које издва ја ју допринос из 
дохотка по члану 49 Закона о доприносу из дохотка 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 51/58) тачка 2 брише се. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Р. п, бр. 342 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

^Секретар , Потпретседник, 
Р"љко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

878. 

На основу чл. 6, 91, 102 и 116 до 118 Уредбе о 
порезу на доходак („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
18/56, 16/58, 6/59 и 48^59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА У 1960 ГОДИНИ ОД-
ЛУКЕ О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ЗА 

1959 ГОДИНУ 
1. Одлука о стопама пореза на доходак за 1959 

годину примењиваће се и у 1960 години. 
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-

ња у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће се 
од 1 јануара 1960 године. 

Р. п, бр. 338 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

879. 

На основу тачке II став 3 Одлуке о каматним 
стопама на средства привредних организација, на 
средства уложена код банке и на краткорочне кре -
дите („Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/57, 26/58, 44/58, 
48'58 и 43/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НИЖОЈ СТОПИ КАМАТЕ 
НА ФОНД ОБРТНИХ СРЕДСТАВА ОДРЕЂЕНИХ 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци о нижој стопи камате на фонд 
обртних' средстава одређених привредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ" , бр. 48/58) у тачки 3 
речи: „1959 године" замењују се речима: „1960 
године", 
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2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п, бр. 337 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

880. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ 
ПРОДАЈИ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ 

ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

1. У Одлуци о давању регреса при продаји 
огревног материјала за потребе широке потрошње 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 15/59) у тачки 1 под 
1 проценат 40% замењује се процентом 45%, а у 
истој тачки под 2 проценат 30% замењује се про-
центом 35%. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Р. п. бр. 351 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

882. 

На основу тачке 1 под 1 главе XXII Савезног 
друштвеног плана за 1959 годину, Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАЈВИШИХ ПРОДАЈ-
НИХ ЦЕНА ЗА ЕКСПЛОЗИВ ЗА ПОТРЕБЕ РУ-

ДАРСТВА И ГРАЂЕВИНАРСТВА 

- 1. Престају да важе највише продајне цене за 
експлозив за потребе рударства и грађевинарс-1 ва, 
с тим што ће се цена експлозива убудуће форми-
рати према условима тржишта, а у смислу одре-
даба Одлуке о евиденцији и контроли цена одре-
ђених производа („Службени лист ФНРЈ", бр. 7/58, 
28/58 и 39/58). 

2. Савезни Државни секретари јат за послове 
робног промета стараће се о спровођењу ове од-
луке и, по потреби, доносиће ближе прописе за 
њено спровођење. 

3. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
в а ж и одредба о највишим продајним ценама за 
експлозив за потребе рударства и грађевинар ств а 
из тачке III Одлуке о одређивању највиших про-
дајних цена за одређене производе („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 13/55). 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 350 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпретседник, 

Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

883. 

881. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ 
КУПОВИНИ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА 

ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 
1. У Одлуци о давању регреса при куповини 

опреме и резервних делова за потребе пољопривреде 
и шумарства („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59) у 
тачки 5 став 2 мења се и гласи: 

„Ако за опрему наведену у Списку још није 
издат атест, произвођач опреме дужан је прибавити 
га најдоцније до 31 јула 1960 године." 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п, бр. 347 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р, 

На основу тачке 1 под 1 главе XXII Савезног 
друштвеног плана за 1959 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ САВЕЗНОГ ДРЖАВНОГ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ РОБНОГ ПРОМЕТА ДА 
ПРОПИСУЈЕ ПРЕМИЈЕ ЗА СИРОВУ СВИЊСКУ 

КОЖУ 

1. Овлашћује се савезни Државни секретари јат 
за послове робног промета да пропише да се за си-
рову свињску кожу могу, поред цена формираних на 
аукциским продајама, з а р а ч у н а в а ^ и одређене пре-
мије. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 352 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпретседник, 

Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 
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884. 

На основу члана 119 став 2 Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊУ СЕКРЕТА-
РИЈАТА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ИНДУ-
СТРИЈУ ДА ПРОПИШЕ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА 

РАЦИОНАЛНУ ПРЕРАДУ КОЖЕ И КРЗНА 
1. У Одлуци о овлашћењу Секретаријата Са-

везног извршног већа за индустрију да пропише 
техничке услове за рационалну прераду коже и 
крзна („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/59) на крају 
тачке 2 уместо тачке ставља се запета и после ње 
додају се речи: ,,а крзна дивљачи могу штавити 
и за друге намене". 

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

Р. п. бр. 346 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

885. 

На основу тачке 1 под 3 главе XXII Савезног 
друштвеног плана за 1959 годину и члана 76 став 
2 Закона о уговорима о искоришћавању поморских 
бродова („Службени лист ФНРЈ", бр. 25/59), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ТАРИФЕ ЗА ПРЕВОЗ 
РОБЕ У ПОМОРСКОМ САОБРАЋАЈУ ИЗМЕЂУ 

ЛУКА ФНРЈ И У СКАДАРСКОМ ЈЕЗЕРУ 

1. У Решењу о измени тарифа у поморском 
саобраћају („Службени лист ФНРЈ", бр. 57/51) тачка 
2 у којој је прописана нова Тарифа за превоз робе 
у поморском саобраћају између лука ФНРЈ и у 
Скадарском Језеру, која је отштампана као посебно 
издање Министарства поморства ФНРЈ и чини са-
ставни део тога решења, престаје да важи од 1 ја-
нуара 1960 године уколико се односи на слободну 
пловидбу. 

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

Р. п. бр. 349 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

886. 
На основу члана 163 Закона о буџетима и фи-

нансирању самосталних установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59), савезни Државни секретаријат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДОБРАВАЊУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА 
НАРОДНИМ РЕПУБЛИКАМА, АУТОНОМНИМ ЈЕ-
ДИНИЦАМА, СРЕЗОВИМА И ОПШТИНАМА ЗА 
ПОКРИЋЕ БУЏЕТСКИХ РАСХОДА УСЛЕД НЕ-
РАВНОМЕРНОГ ПРИТИЦАЊА ПРИХОДА БУЏЕТА 

1. Банка која извршава буџет народне репу-
блике, аутономне јединице, среза или општине (у 
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даљем тексту: политичкотериторијална јединица) 
може политичко териториј ал ној јединици одобрити 
краткорочни кредит ако ова није у могућности из 
остварених прихода буџета исплатити редовне бу-
џетске расходе услед неравномерног притицања при-
хода, односно ако ова није у могућности исплату 
редовних буџетских расхода покрити позајмицама 
из средстава свог резервног фонда. 

2. Средства одобрених краткорочних кредита по-
литичкотериторијална јединица дужна је употре-
бити првенствено за исплату редовних личних до-
ходака службеника и радника, стипендија V соци-
јалних помоћи. 

3. Банка из тачке 1 ове наредбе може политич-
котериторијалној јединици одобрити краткорочни 
кредит за покриће буџетских расхода услед нерав-
номерног притицања прихода — највише у висини 
5°7о од износа укупних расхода одобрених буџетом 
за односну годину, претходно умањеног за износ 
дотације коју политичкотеритори јална јединица 
прима из буџета политичкотериторијалне јединице 
вишег степена. 

4. До доношења буџета политичкотериторијалне 
јединице банка може одобравати краткорочне кра-
дите до висине збира износа исплаћених у децем-
бру претходне године на име: 1) личних доходака 
службеника и радника који се плаћају на терет 
буџета, 2) стипендија и 3) сталних социјалних по-
моћи. 

5. Краткорочне кредите по овој наредби банка 
може одобравати до краја септембра. Одобрени 
краткорочни кредити морају се вратити до краја 
новембра године у којој је кредит одобрен. 

На кредите одобрене по овој наредби камата се 
плаћа по стопи од 6% годишње. 

6. Ако политичкотериторијална јединица не вра-
ти одобрени кредит до рока предвиђеног у претход-
ној тачки, неотплаћени износ кредита и одговара-
јућу камату банка ће наплатити из остварених при-
хода буџета политичкотериторијалне јединице до 
3-1 јануара наредне године. 

7. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о одобравању краткорочних кредита 
народним републикама, аутономним јединицама, сре-
зовима и општинама за покриће буџетских расхода 
услед неравномерног притицања прихода буџета 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/59).. 

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

Бр. 05—28749/1 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Никола Минчев, с. р. 

887. 

На основу члана 70 став 1 тачка 3 Уредбе о тр-
говинској делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59), са-
везни Државни секретари јат за послове робног про-
мета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОЈ ИСПОРУЦИ СУМПОРНЕ КИСЕ-

ЛИНЕ У 1960 ГОДИНИ 

1. За 1960 годину утврђују се I —,и за 
испоруку сумпорне киселине домаће производње 
за следеће потрошаче: 
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1) индустрија за производњу и 

прераду нафте и плина — — 5.500 тона 
2) железаре — — — — — — 13.000 „ 
3) рудници, топионице и прерађи-

в а ч а индустрија обојених ме-
тала — — л — — — — — 6.500 „ 

4) металопрерађивачка .индустрија 1.200 „ 
5) хемиска индустрија, без произ-

водње суперфосфата — — — 64.000 „ 
6) производња суперфосфата — 46.000 „ 
7) текстилна индустрија — — — 1000 „ 
8) индустрија коже — — — — 1.100 „ 
9) прехранбена индустрија — — 900 „ 

10) производња памука у Н Р Ма-
кедонији — — — — — — 200 „ 

11) за остале потребе — — — — 3.500 „ 
12) за ванредне потребе хемиске 

индустрије — — — — — 3.100 „ 
Горње количине сумпорне киселине обрачунате 

су на бази киселине густине од 66 Бе. 
Уговоре о продаји и куповини сумпорне кисе-

лине закључиваће са предузећима: „Зорка"—Ша-
бац, „Зорка"—Суботица, „Жупа"—Крушевац, „Цин-
карна"—Цеље и „Товарна кемичких изделков"— 
Храстник, као произвођачима сумпорне киселине, 
и то - ' 

1) за индустрију за производњу и прераду на-
фте и плина — предузећа за производњу и пре-
раду нафте и плина, за количине за које ое дого-
воре у Удружењу југо словенских предузећа за про-
изводњу и прераду нафте и плина; 

2) за железаре — предузећа црне металургије, 
за количине за које се договоре у Удружењу југо-
словенских железара; 

3) за руднике, топионице и прерађивачку ин-
дустрију обојених метала — предузећа обојене ме-
талургије, за количине за које се договоре у Удру-
жењу предузећа обојених метала Југославије; 

4) за металопрерађивачку индустрију — пре-
дузећа металопрерађивачке "индустрије, за коли-
чине за које се договоре у Удружењу металопре-
рађивачке индустрије Југославије; 

5) за хеленску индустрију и произвођаче супер-
фосфата — предузећа хемиске индустрије и пре-
дузећа за производњу суперфосфата, за количине 
за које се договоре у Удружењу предузећа хеми-
ске индустрије Југославије; 

6) за текстилну индустрију — предузећа тек-
стилне индустрије, за количине за које се договоре 
у Удружењу текстилне индустрије Југославије. У 
овом удружењу закључиваће уговоре о куповини 
и продаји сумпорне киселине и произвођачи па-
мука из НР Македоније; 

7) за индустрију коже — предузећа за прераду 
коже, за количине за које се договоре у Удружењу 
кожарско-прерађивачке и гумарске индустрије Ј у -
гослав^ е; 

8) за прехранбену индустрију — предузећа пре-
хранбене и конзервне индустрије, за количине за 
које се договоре у Удружењу прехранбене инду-
стрије Југослав^ е и у Удружењу конзервне инду-
стрије Ј у г о с л в и ј е ; 

9) за остале потребе — трговинске привредне 
организације које послују са техничком робом, за 
количине за које се договоре у Савезу трговинских 
комора Ј у г о с л в и ј е ; 

10) за количине сумпорне киселине намењене за 
ванредне потребе хемиске индустрије, начин ра -
споделе одредиће Секретари јат Савезног извршног 
већа за индустрију. 

2. Удружење хемиске индустрије одредиће ко-
личине које ће поједини произвођачи сумпорне ки-

селине испоручити појединим потрошачима из тач-
ке 1 ове наредбе. 

Приликом уговарања и расподеле сумпорне ки-
селине на кра јње кориснике, стручна удружења из 
тачке 1 ове наредбе и Савез т р о в и н с к и х комора 
Југославије водиће рачуна да се првенством ко-
ристи сумпорна киселина густине 60 Бе. 

3. Све количине сумпорне киселине произве-
д е м преко континента из тачке 1 ове наредбе, као 
и неуговорене количине, дужни су произвођачи 
сумпорне киселине испоручити предузећима за про-
изводњу суперфосфата. 

4. Произвођачи; сумпорне киселине дужни су 
доставити савезном Државном секретари јату за по-
слове робног промета, На његов захтев, податке о 
производњи, испорукама и залихама сумпорне ки-
селине. 

5. На предузећа која не поступе по овој наредби 
примењиваће се одредбе члана 107 став 1 тачка 3 
Уредбе о тр тови нс кој делатности и трговинском 
предузећима и радњама. 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 6034/1 
15 децембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

888. 

На основу члана 70 става 1 тачке 3 Уредбе о 
трговинску делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59), са-
везни Државни секретар иј ат за послове робног 
промета изда је 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОЈ ИСПОРУЦИ РОТО-ПАП^РА ЗА 
ПОТРЕБЕ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ПОТРО-

ШАЧА У 1960 ГОДИНИ 

1. За 1960 годину утврђује се за потребе новин-
ско -издавачких предузећа контингент рото-папира 
у количини од 32.000 тона, с тим што ће 30.000 тона 
тог папира испоручити Товарна целулозе ин па-
пира „Ђуро Салај", Видем Кршко, а 2.000 тона Фа-
брика хартије, Чачак. 

Уговоре о куповини и продаји рото-папира за-
кључиваће са фабрикама наведеним у тачки 1 ове 
наредбе новинско-издавачка предузећа у количи-
нама о којима се новинско -изд аз анка предузећа 
договоре у Удружењу новинско-издавачких преду-
зећа ФНРЈ. 

2. Фабрике наведене у тачки 1 ове наредбе и 
ноеиноко-издавачка предузећа дужни су доставити 
савезном Државном секретари јату за послове роб-
ног промета на његов захтев податке о производ-
њи рото-папира, о испорукама, залихама и потро-
шњи тог папира. 

3. Фабрике наведене у тачки 1 ове наредбе ду-
ж н е су ради накнадне расподеле пријавити саве-
зном Државном секретари јату за послове робног 
промета оне количине рото-папира које произведу 
преко одређеног контингента, као и количине рото-
папира које у оквиру одређеног континрента оста-
ну неуговорене или неисггоручене. 

4. На предузећа која не поступе по овој на-
редби примениће се одредбе члана 107 став 1 тачка 
3 Уредбе о трговинског делатности и трговинском 
предузећима и радњама. 
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5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 6036/1 
22 децембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

889. 

На основу члана 70 став 1 тачка 3 Уредбе о 
трговинској делатности и трговао н-еким предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ" , бр. 49/59), са-
везни Државни секретари јат за послове робног 
промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОЈ ИСПОРУЦИ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ 
ЈЕЛЕ- СМРЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕ-

ГОРИЈА ПОТРОШАЧА У 1960 ГОДИНИ 

1. За 1960 годину утврђује се контингент резане 
грађе јеле-смрче у количини од 46.000 м3, и то за 
потребе: 

1) Удружења машиноградње Ф Н Р Ј 
— за ремонтна и производна пре-
дузећа шинских возила (вагона) 52.000 м8 

2) Генералне дирекције Југ осл ов еп-
ских железница — за желез-нич-
ка транспортна предузећа — — 14.000 м8 

Уговор о куповини и продаји резане грађе јеле-
смрче закључиваће предузећа дрвне индустрије са 
потрошач има према распореду (програму) који 
утврди савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета на предлог Удружења произвођача 
дрвне индустрије ФНРЈ . 

Предузећа дрвне индустрије дужна су у току 
1960 године испоручити утврђене количине резане 
грађе јел е-с мрче у димензијама и квалитету по 
Ј1Ј8 Б.С1.041. 

Уговорене а неиспоручене количине резане 
грађе јеле-смрче из 1959 године које ће се испору-
чен ати у 1960 години, улазе у контингент за 1960 
годину. 

2. Предузећа дрвне индустрије и потрошачи 
одређени у смислу ове наредбе, дужни су доста-
вити савезном Државном секретаријату за послове 
робног промета на његов 'захтев податке о произ-
водњи' резане грађе јеле-смрче, као и о испору-
кама, залихама и потрошњи тог производа. 

3. На предузећа која не поступе по овој на-
редби примениће се одредбе члана 107 став 1 тачка 
3 Уредбе о трговци ској делатности и трговинском 
предузећима и радњама. 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 6035/1 
22 децембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

890. 

На основу члана 35 став 1 тачка 5 Уредбе о 
опољнотргови неком пословању („Службени лист 
ФНРЈ" , бр 47/59), Комитет за спољну трговину из-
да је 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЗ ОДРЕЂЕ-

НИХ ПРОИЗВОДА 
1. Производи ниже наведени могу се извозити 

само на основу посебног одобрења за извоз које 
т;зда претседник Комитета за спол^у трговину, у 
сагласности са савезним Државним секретаријатом 
за послове робног промета и Секрет ари ј атом Саве-
зног извршног већа за индустрију односно Секре-
тари ј атом Савезног извршног већа за пољопривре-
ду и шумарство, према томе у ч-ији делокруг' спада 
односна привредна грана, и то: 

а) индус триски производи: 
из гране 114 (Црна металуршка): 

старо гвожђе 
отпаци од гвожђа 
стари машински лив 
бело и сиво сирово гвожђе 
гредице 
сирови челик 
ЈШМОВИ свих врста и отпаци од лимова; 

из гране 115 (Обојена металурга ја): 
феромолибден 
калцијум молибдат 
концентрат молибдена 
фероволфрам 
селен 
електролитни бакар 
спорови цинк 
отпаци, остаци (згуре) бакра и бакарних ле-
гура 
алуминијум у блоку-ингот; 

из гране 116 (Неметали): 
азбестно влакно; 

из гране 120 (Хемиска индустрија): 
сумпорна киселина 
вештачка ђубрива свих врста 
плави камен 
електролитни натријум хидроксид; 

из гране 123 (Индустрија дрвењаче, целулозе и 
папира): 
папири и картони свих врста (укључујући 
ту и отпатке), сем цигар ет-папира и натрон-
паиира; 

из гране 124 (Текстилна индустрија): 
вунено предиво; 

из гране 125 (Индустрија коже и обуће): 
сирова ситна кожа 
сирова крупна кожа; 

из гране 127 (Прехраебена индустрија): 
све врсте брашна-
маст ) 
масло 
маслац 
сало 
лој 
млеко у праху 
крвно брашно 
рибље брашно 
комбинована концентрована сточна храна 
мекиње; 

из гране 313 (Бксплоатација шума): 
об ловина 
јам-ско дрво 
огревно дрво четинара и кестена 
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целулозно дрво четинара 
танинско дрво кестена; ^ 

б) пољопривредни п р о и ^ о д и : 
из го ане 211 (Ратарство): 

пшеница 
р а ж 
наполица 
ланено семе 
соја 
уљана репица 
сунцокрет 
арпаџик; 

из гране 116 (Неметали); 
цемент 
равно стакло; 

из гране 117 (Металогтрерађивачка индустрија): 
посуђе емајлирано 
фитинзи и санитарни уређа ји ; 

из гране 120 (Хемиска индустрија): 
натријум х ид роксид 
натријум карбонат; 

из гране 122 (Дрвна индустрија): 
резана грађа четинара; 

из гране 123 (Индустрија д^вењаче , целулозе и 
папира): 
натрон-пагтир; 

из гране 214 (Сточарство): 
ждребад и месо од ждребади 
телад до 6 месеци старости и месо од телади 
до 6 месеци старости. 

2. Захтев за издавање посебног одобрења и з 
претходне тачке дужне су привредне организације 
уписане у спољнотрговински реги-стар за извоз од-
носних производа поднети пре него што започну 
претходне и припремне радње у вези са з а к љ у ч и -
вањем купопродајног уговора са иностраним оауго-
ворачем. 

3. Одобрења за извоз издата на основу тачке 1 
Наредбе о регулисању извоза одређених производа 
(„Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 9/59) остају на снази 
до истека рокова из тих одобрења. 

4. Даном почетка п р и м е њ и в а н а ове наредбе 
престаје да в а ж и Наредба о регулисању извоза о д -
ређених производа („Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 
9/59) 

5. Ова наредба ступа на снагу даном об јављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примешиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

П, бр. 1540 
19 децембра 1959 године 

Београд 

Претседник 
Комитета за спољну трговину, 

Љубо Бабић, с. р. 

891. 

На основу чшана 35 став 1 тач. 2 и 5 и став 2 
Уредбе о шољнотрговиЈнском пословању („Службе-
ни лист ФНРЈ" , бр. 47/59), Комитет за спољну трго-
вину изда је 

Н А Р Е Д Б У 
О РЕГУЛИСАЊУ ИЗВОЗА ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 
1. Производи н и ж е наведени могу се извозити 

само у количинама односно вредностима ко је ће, у 
оквиру годишњег програма извоза донетог на осно-
ву Савезног друштвеног плана за 1960 годину, по-
себним решењем утврдити Комитет за спољну т р -
говину (контингент^), и то: 

а) индуетриски производи 
из гране ИЗ (Нафта): 

пропан-бутан; 
из гране 114 (Црна м е т а л у р г а ) : 

бетонски челик 
главне цеви; 

из гране 115 (Металургија обојених метала): 
цинк електролитни 
сребро 
бизмут 
ж и в а 
ваљани и вучени производи од бакра и ба^ 
карних легура; 

из гране 124 (Текстилна индустрија) : 
памучне тканине и тканине од целвлакна; 

из гране 125 (Индустрија коже): 
к о ж н а обућа 
ј о н с к а к о ж а ; 

из гране 126 (Индустрија гуме): 
гумена обућа; 

из гране 127 (Прехранбена индустрија) : 
шећер 
суви резанци шећерне репе 
у љ а н а сачма и погаче, сем сачме и погача 
добивених прерадом увезеног ланеног семена 
и маркове сачме и погача; 

б) пољопривр ед ни производи 
из гране 211 (Ратарство): 

овас 
јечам 
пасуљ; 

из гране 214 (Сточ-арство): 
ж и в а говеда и товл^ена телад преко 6 месеци 

старости 
говеђе месо и месо од топљене телади преко 
6 месеци старости 
ј а ј а у љусци. 

2. Привредне ор-ганизације уписане у спољно-
трговиЈнски регистар за извоз производа из прет-
ходне тачке могу извозити ове производе само до 
количина односно вредности које ће бити утврђене 
решењем из те тачке, и то у оквиру з акључака које 
донесе надлежни орган Савезне спољнотрговинске 
,коморе (секција) у сарадњи оа одговарајућим струч-
ним удружењем произвођача. 

З а извоз производа до количина односно вред-
ности утврђених посебним решењем из претходне 
тачке н^гје потребно посебно одобрење претседника 
Комитета за спољну трговину предвиђено за извоз 
контингентираних производа у члану 3'5 став 1 тач-
ка 2 Уредбе о спољ нотр гов ниском пословању. 

3. Извоз производа изнад количина односно 
вредности ко је ће бити одређене У посебном реше-
њ у Комитета за отгскљну трговину из танке 1 ове 
наредбе (контингент^ моћи ће се вршити само ако 
Комитет за спољну трговину количине односно 
вредности из тог решења повећа. Решење о овом 
повећању доноси Комитет за спољну трговину у 
сагласности са савезним Државним с е к р е т а р у атом 
за послове робног промета и Секретар иј атом Саве-
зног извршног већа за индустрију односно Секрета-
ри ј атом Савезног извршног в е ћ а з а пољопривреду и 
шумарство, према томе у ч и ј и делокруг опада одно-
сна привредна грана, а на предлог одговарајућих 
секција Савезне спољнотрговинске коморе и одгова-
р а ј ућих у д р у ж е њ а произвођача. 

4. Привредне организације уписане у спољно-
трговииоки регистар за извоз производа из тачке 1 
ове наредбе подносе надлежном органу Савезне 
спољнотрговинске коморе (секцији) извешта је о за -
кљученим пословима извоза тих производа и о 
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извршењу тих закључака, прилажући оверен пре-
пис потврђене пријаве о закљученом послу. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

П. бр. 1539 
19 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с. р. 

892. 
На основу члана 19 Закона о административ-

ним таксама („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/59), 
савезни Државни секретару ат за послове финан-
сија доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ 

МАРАКА 
1. На дан 1 јануара 1960 године пустиће се у 

течај посебна емисија судских таксених марака. 
2. Судске таксене марке штампају се у апо-

енима од 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1.060 динара. 
3. Ове судске такоше марке употребљиваће се 

за списе и радње у судским поступцима код свих 
судова. 

4. Судске таксене марке имају се сматрати као 
нова врста таксених вредносница, па се стога по-
ступак у вези са њиховом дистрибуцијом и прода-
јом има саобразити поступку са осталим таксеним 
и пореским вред именицама ноје штампа Народна 
банка. 

5. Приход остварен продајом судских таксених 
марака књижиће се на посебан рачун код Народне 
банке, а сходно посебним прописима који ће се нак -
надно донети. 

6. Опис судских таксених марака је следећи: 
1) Заједничке ознаке свих апоена: 
а) величина марке са белим рубом (перфора-

цијом) је 29 X 40 мм у облику правоугаоника; 
б) марке су штампане на опеци јалној белој без-

дрвној хартији; 
в) цртеж је величине 24,5 X 35,5 мм, у средини 

марака налази се државни грб, а са леве и деске 
спране — гијоширани тонови у две боје; 

г) текст на маркама садржи: на горњем делу 
у негативу (белим словима) „Судска таксена мар-
ка"; на доњем делу скраћеницу за вредност „Дин." 
и ознаку вредности' у бројкама, а испод тога 
„ФНР Југослав^ а". 

Текст на маркама исписан је: 
— ћирилицом на апоенима од 5, 20, 100 и 500 

динара; 
— латиницом на апоенима од 10, 50, 250 и 1.060 

динара. 
2) Посебне ознаке појединих апоена: 
а) марке су двобојне, али претежно преовлађују 

следеће боје, и то: 
код апоена од динара 5 — црно-грао, 

„ 10 — бордо, 
„ „ „ „ 20 — љубичасто-црвена, 
„ „ м и 50 — црно мрка (браон), 

„ „ „ 100 — мрка (браон), 
% „ 250 — црвена, 

500 — зелена, 
„ 1.000 — плаБо-љубичаста; 

б) на апоенима марака од по 100, 250, 500 и 1.000 
динара, штампан је видљив заштитни гијоширан 
тон у плавој боји на наличју марака, тј . преко целе 
гумиране површине. 

7. Привремено, до завршетка израде целе се-
рије судских таксених марака, пуштају се у течај 
преш^ампане пореске марке у апоенима од 5, 10, 
20 и 50 динара, које ће замењивати односне ало ене 
судских таксених марака. 
в ̂  8. Прештампавање пореских марака извршено 
је на та ј начин што је на средини сваке поједине 
марке црном бојом отштампано „Судска таксена 
марка", и то: 

— ћирилицом на апоенима од 5 и 20 динара, 
— латиницом на апоенима од 10 и 50 динара. 
9. Прештампане пореске марке остаће у течају 

све до утрошка залиха у тим маркама. 
10. Ово решење ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 13-28491/1 
24 децембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

893. 

На основу члана 108а став 2 Закона о стамбе-
ним односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59 и 
47/59), у сагласности са Секретару атом Савезног 
извршног већа за индустрију, Секретаријат Саве-
зног извршног већа за социјалну политику и ко-
мунална питања прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТРОШКОВИМА ИЗГРАДЊЕ КОЈИ САЧИЊА-
ВАЈУ ВРЕДНОСТ СТАНБЕНЕ ЗГРАДЕ И О НА-
ЧИНУ РАСПОРЕЂИВАЊА ТИХ ТРОШКОВА НА 

ПОЈЕДИНЕ СТАНОВЕ 

Члан 1 
Трошкови изградње станбене зграде односно 

стана, чија је изградња завршена после 1 јануара 
1960 године, чине, у смислу овог правилника, вред-
ност те зграде односно стана на основу које се утвр-
ђује амортизација (члан 108 Закона о станбеним 
односима). 

Члан 2 
Као трошкови изградње стаклене зграде од-

носно стана сматрају се: 
1) трошкови претходних геомеханичких испи-

тивања и геодетских снимања, трошкови израде 
пројеката и надзора над извођењем, као и све 
таксе и дажбине које терете изградњу по важећим 
прописима, укључујући ту и трошкове прибављања 
грађевинског земљишта; 

2) трошкови припремања и оспособљавања за 
грађење грађевинског земљишта које припада стан-
беној згради, и то: рашчишћавање земљишта од 
растиња и депонија, рушење објеката и одвожење 
материјала, као и трошкови равнања земљишта, 
одводњавања и осигурања клизишта; 

3) трошкови изградње прикључака свих кому-
налних инсталација и уређаја у границама грађе-
винске парцеле односно земљишта које служи за 
редовну употребу те зграде; 

4) трошкови уређења дворишта и изградње об-
јеката у дворишту који су функционално везани за 
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стдносну зграду у границама њене грађевинске 
п^ целе односно земљишта које припада згради, 
каз што су: пешачки и колски прилази згради, 
ограда потпорни зидови и степеништа ван зграде, 
простор за смештање смеђа, уређаји за сушење 
рубља и трошење, зеленило, уређење простора за 
дечје игралиште и други споредни објекти у дво-
ришту који непосредно служе за потребе стано-
вања; 

5) трошкови изградње станбене зграде, са обра-
дом и опремом, који обухватају: све грађевинске, 
монтажне и грађевинско-занатске радове потребне 
за потпуно довршење станбене зграде и станова, 
укључујући ту све уграђене уређаје и инсталације, 
као и све врсте штедњака. 

Члан 3 
Изузетно од одредаба претходног члана, у вред-

ност стамбене зграде односно стана не урачуна-
ва ју се: 

1) трошкови равнања земљишта, одводњавања 
и осигурања клизишта и трошкови израде специ-
јалних темеља настали због посебних или непред-
виђених околности у износу к о ј и м 4 ти трошкови 
прелазе 10% од цене коштања зграде; 

2) повећани трошкови настали због посебних 
урбанистичких услова или услова одређених посеб-
ним прописима (специјална спољна обрада зграде, 
изградња уређа ја и инсталација за јавне потребе 
ш потребе трећих лица и сл.), ако ови трошкови 
непосред,но не доприносе стандарду становања у тој 
згради; 

3) део трошкова за изградњу пословних про-
сторија у станбеној згради који премаша износ 
трошкова који би био потребан за изградњу ста-
нова уместо тих пословних просторија. 

Трошкови који преостану по одбитку трошкова 
из претходног става чине укупне трошкове изград-
ње станбене зграде. 

Члан ,4 
Трошкови набавке и постављања опреме која 

се не уграђује, не урачунава ју се у вредност стан-
бене зграде односно стана. 

Услови коришћења опреме из претходног става, 
као и висина накнаде коју плаћа ју корисници, 
утврђују се посебним уговором између инвеститора 
односно даваоца стана на коришћење и појединих 
корисника, а према вредности, веку тра јања и на-
чину коришћења те опр-еме. 

Члан 5 
Укупни трошкови изградње станбене зграде 

распоређују се на поједине станове и пословне 
просторије сразмерно њиховој корисној површини, 
према квалитету њихове обраде и степену њихове 
опремљености, као и према њиховом - положају у 
згради, тако да: 

1) трошкови наведени у члану 2 тач. 1 до 4 
овог правилника терете све станове и пословне 
просторије равномерно, сразмерно њиховој кори-
сној површини; 

2) трошкови наведени у члану 2 тачка 5 овог 
правилника, по правилу терете све станове и по-
словне просторије равномерно, сразмерно њиховој 
корисној површини, а ако се поједини од тих тро-
шкова не односе или се различито односе на поје-

.дине станове, или несразмерно терете површину 
станова (например, санитарни уређаји и опрема у 
гарсонијерама), такви трошкови могу се изузети и 
појединачно урачунати у вредност стана на који 
се односе. 

Члан 6 
Вредност појединих станова, коју чине тро- . 

шкови распоређену према одредбама претходног 

члана, смањује се с обзиром на њихов положај у 
згради, и то: 

1) стана у сутерену — за 6%; 
2) с т а н к у ниском приземљу — за 2%; 
3) стана на IV или вишем спрату у згради без 

особне дизалице — за 2%; 
4) стана на мансарди изнад ЈП спрата у згради 

без особне дизалице — за 4%, а у осталим зградама 
— до 3%; 

5) стана који је слабо осунчан због тога што 
је претежно изложен северу или је за,клоњен ви-
соким суседним зградама — до 3%. 

Кућни савет, у сагласности са већином кори-
сника станова на скупу станара, може утврдити 
да се према стварним условима становања смањење 
вредности појединих станова и распоређивање те 
вредности на остале станове у згради изврши и на 
друкчији начин него што је прописано у пре-тход-
ном ставу, и може узети притом у обзир и друге 
околности које су од утицаја на практичну упо-
требљивост појединих станова с обзиром на њихов 
положај у згради. 

Износ умањења вредности појединих станова 
по одредбама претходних ставова, распоређује се 
равномерно на остале станове у згради, сразмерно 
њиховој корисној површини. 

Члан 7 % 

Израчунавање вредности станбене зграде, као 
и распоређивање укупних трошкова изградње на 
поједине станове и пословне просторије у згради, 
врши стручна комисија на основу коначног обра-
чуна извршених радова и друге документације у 
вези са трошковима изградње. 

Комисију из претходног става образује орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
станбене послове, на захтев инвеститора или по 
службеној дужности. 

Комисија се састоји од три члана, од којих бар 
један мора бити грађевински стручњак, и у њу 
обавезно улазе: претставник инвеститора односно 
даваоца станова на коришћење, лице које одреди 
орган из претходног става и претставник кућног 
савета, а за породичне станбене зграде и зграде за 
које није образован кућни савет — претставник 
ових корисника станова у тој згради. 

Приликом распоређивања укупне вредности 
зграде на поједине станове, комисија је дужна по-
ступити по закључцима кућног савета донетим са-
гласно члану 6 став 2 овог правилника. 

О резултатима овог рада комисија саставља за-
писник који доставља органу управе општинског 
народног одбора надлежном за станбене послове, 
инвеститору односно даваоцу станова на кори-
шћење и кућном савету. 

Сваки корисник стана има право да стави при-
медбе у погледу израчунавања вредности стамбене 
зграде и распоређивања укупних трошкова изград-
ње на поједине станове и пословне просторије у 
згради непосредно комисији или органу из прет-
ходног става — све до доношења решења о утвр-
ђивању станарине. 

Члан 8 
До доношења решења о висини станарине за 

станове за које се станарина плаћа, односно до утвр-
ђивања износа који је сопственик стана као по-
себног дела зграде д у ж а н уплаћивати у фондове 
станбене зграде, корисник стана плаћа аконтацију 
станарине односно аконтацију износа који припа-
да ју фондовима зграде. 

Износ аконтације из претходног стаЈа утврђује 
давалац станова на коришћење односно инвеститор, 
сагласно одредбама Закона о стамбеним односима 
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и прописа донетих на основу тог закона, а на осно-
ву предрачунске вредности зграде односно стана и 
друге постојеће документације у вези са трошко-
вима изградње, сходно одредбама овог правилника. 

Члан 9 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 03-1349/1 
24 децембра 1959 године 

Београд 

Секретар 
за социјалну политику и 

комунална питања, 
Лидија Шентјурц, с. р. 

894. 

На основу члана 6 Уредбе о југословенским 
стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и п р о и з в о ђ а ч е м спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ВЕН-

ТИЛЕ ЗА ОПШТЕ СВРХЕ 

1. У издању Савезне комисије за стандардиза-
цију доносе се следећи југословенски станд-арди: 

А. Цевни затварани. 
Вентили за опште сврхе 
Подела, дефиниције, заједнич-
ке одредбе — — — — — ЈТЈ8 М.С5.020 

Б. Цевни затварани за опште 
сврхе. 
Главне спољне мере и при-
кључне мере. 

Равни запорни вентили с при-
рубницама, за К Р — 6 к р / с т 2 — — Ј1ЈЗ М.С5.030 

Равни за пор ни вентили с цри-
рубницама, за МР = 16 к р / с т 2 — — ЈТЈ8 М.С5.031 

Равни зап ор ни в ентили с при-
рубницама, за К Р = 25 к(р/ст2 — — ЈХЈб М.С5.0^2/ 

Ј1Ј5 М.С5.033 
Рат ли запорни вентили с прм-

рубнкцама, за К Р = 40 к р / с т 2 — 
Угаони запорни вентили с при-

рубницама, за К Р = 6 к р / с т 2 — — ЈТЈЗ М.С5.050 
Угаони запорни вентили с при-

рубницама, за К Р = 16 к р / с т 2 — — ЈТЈЗ М.С5.051 
Угаони запорни вентили с при-

рубницама, за К Р = 40 кр /от 2 — — Ј1ЈЗ М.С5.053 
Равни запорно-о двојни вентили 

с прирубницама, за К Р = 6 кр/сш2 — ЈХЈб М.С5.110 
Равни запорно-одбојни вентили 

с прирубницама, за К Р = 16 к р / с т 2 ЈТЈ8 М.С5.111 
Равни запорно-одбојни вентили 

с прирубницама, за К Р = 40 к р / с т 2 ЈХЈЗ М.С5.113 
Угаони запорно-одбојни вентили 

с прирубницама, за К Р = 6 к р / с т 2 ЈХЈб М.С5.120 
Угаони запорно-одбојни вентили 

с прирубницама, за К Р = 16 кр/сш2 ЈХЈ8 М.С5.121 
Угаони за порно-одбојни вентили 

с прир-убницама, за К Р = 40 к р / с т 2 ЈХЈ8 М.С5.123 
Равни одбојни вентили с при-

рубницама, за К Р = 6 к р / с т 2 — — ЈТЈЗ М.С5.180 

Равни одбојни вентили с при-
рубницама, за К Р = 16 к р / с т 2 — — ЈТЈЗ М.С5.181 

Равни одбојни вентили с при-
рубницама, за К Р = 40 к р / с т 2 — — ЈТЈ8 М.С5.183 

Угаони одбојни вентили с при-
рубницама, за К Р = 6 к р / с т 2 — — Ј1ЈЗ М.С5.200 

Угаони одбојни вентили с при-
рубницама, за К Р = 16 к р / с т 2 — — ЈХЈ8 М.С5.201 

Угаони одбојни вентили с при-
рубницама, за К Р = 40 к(р/ст2 — — Ј И 8 М.С5.203 

2. Наведени југословенсии стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стан-
дард изаци ју, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословен ски стандарди ступају на сна-
гу 1 јануара 1961 године. 

Бр. 11-5144/1 
18 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Правилника за изврше-
ње Закона о порезу на лични приход грађана, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" , бр. 44/59, 
поткрала ниже наведена грешка, те се 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА О ПО-

РЕЗУ НА ЛИЧНИ ПРИХОД ГРАЂАНА 
У члану 14, у другом ставу примера 1 уместо: 

„136.090" треба да строја : „143.157". 
Из савезног Државног секретаријата за послове 

финансија , Београд. 3 децембра 1959 године 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

845. Указ о проглашењу Савезног друштвеног 
плана за 1960 годину — — — — — 1201 
Савезни друштвени план за 1960 годину 1201 

846. Указ о проглашењу Савезног буџета за 
ЈЈШ годину — — — — — — — — 1218 
Закон о савезном буџету за 1960 годину 1218 

I 847. Рказ о проглашењу Закона о буџетима и 
^ финансирању самосталних установа — 1221 

Закон о буџетима и финансирању само-
сталних установа — — — — — — 1221 

848. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Законика о кривичном поступку 1238 
Закон о изменама и допунама Законика о 
кривичном поступку — — — — — 1238 

849. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о јавним службеницима 1249 
Закон о изменама и допунама Закона о 
јавним службеницима — — 

850. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о доприносу из дохотка 
привредних организација — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
доприносу из дохотка привредних орга-
низација — — — — — — — — 

85-1. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о средствима привред-
них организација — — — — — — 
Закон о изменама и допунама Закона о 
средствима' привредних организација — 

— 1249 

— — 1251 

1252 

1252 

1252 
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Страна 
852. Указ о проглашењу Закона о допуни З а -

кона о порезу на лични приход грађана 1252 
Закон о допуни Закона о порезу на лични 
приход, грађана — — — — — — 1253 

853. Указ о проглашењу Закона о допуни 
Основног закона о општинском прирезу и 
месном самодоприносу — — — — — 1253 
Закон в допуни Основног закона о оп-
штинском прирезу и месном самодопри-
носу — — — — — — — — — 1253 

854. Одлука о привременом финансирању по-
треба политичкотериторијалних јединица 
у јануару 1960 године — — — — — 1053 

856. Одлука о преношењу одобрених средста-
ва у оквиру Савезног буџета за 1959 
годину — — — — — — — — — 1253 

856. Одлука о измени Одлуке о посебном уче-
шћу у дохотку и о заједничким резервним 
фондовима привредних организација — 1254 

857. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
уступању доприноса из дохотка и земља-
рине привредним организацијама одређе-
них делатности — — — — — — 1256 

858. Одлука о додељивању средстава из при-
вредних резерви федерације за истражи-
вање нафте — — — — — — — 1255 

859. Одлука о измени и допуни Одлуке о огра-
ничењу коришћења средстава амортиза-
ције и о нижим стопама амортизације за 
привредне организације одређене делат-
ности — — — — — — — — 1255 

860. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
каматним стопама на средства привред-
них организација, на средства уложена 
код банке и на краткорочне кредите — — 1256 

861. Уредба о завршним рачунима привредних 
организација за 1959 годину — — — — 1256 

862. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
порезу на доходак — — — — — — 1257 

863. Уредба о изменама Уредбе о фондовима 
за кадрове у привреди — — — — — 1258 

864. Уредба о допунама Уредбе о коришћењу 
друштвених средстава за путничке ауто-
мобиле — — — — — — — — — 1256 

865. Уредба о измени Уредбе о опољнотрговин-
ском пословању — — — — — — 1259 

366. Уредба о измени Уредбе о катастру зем-
љишта — — — — — — — — — 1259 

867. Уредба о укидању Уредбе о оснивању и 
делокругу рада А к а д е м с к о г савета ФНРЈ 1259 

868. Одлука о оснивању Одбора Савезног из-
вршног већа за економске односе са ино-
странством — — — — — — — 1259 

869. Одлука о оснивању Комисије Савезног 
извршног већа за претставке и притужбе 1259 

870. Одлука о одређивању је дин ств ен их усло-
ва за отплаћиван^ посебних кредита одо-
брених народним републикама, аутоном-
ним јединицама, срезовима и општинама 1260 

871. Одлука о употреби средстава 6% буџетске 
резерве образоване од прихода буџета по-
литичкотериторијалних јединица за 1959 
годину —т — — — — — — — — 1261 

872. Одлука о употреби средстава чије је ко-
ришћење ограничено Уредбом о употреби 
средстава за инвестиције у 1959 години — 1261 

873. Одлука о измени и допуни Одлуке о ко-
ришћењу доприноса из дохотка уступље-
ног одређеним привредним организација-
ма за њихове фондове — — — — 1262 

Страна 
874. Одлука о стопама доприноса за кадрове 

у привреди за 1960 годину — — — — 1262 
875. Одлука о допуни Одлуке о одређивању 

привредних организација које издва ја ју 
допринос из дохотка по члану 49 Закона 
о доприносу из дохотка привредних орга-
низација — — — — — — — — 1263 

876. Одлука о исправци дохотка приликом 
утврђивања посебног учешћа у дохотку 
железничких транспортних предузећа — 1263 

877. Одлука о изменама Одлуке о одређива-
њу производних занатских предузећа и 
радњи које издва ја ју допринос из дохотка 
по члану 49 Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација — — — 1263 

878. Одлука о продужењу важења у 1960 го-
дини Одлуке о стопама пореза на дохо-
дак за 1959 годину — — — — — — 1263 

879. Одлука о измени Одлуке о нижој стопи 
камате на фонд обртних средстава одре-
ђених привредних- организација — — 1263 

880. Одлука о измени Одлуке о давању регре-
са при продаји огревног материјала за 
потребе широке потрошње — — — — 1264 

881. Одлука о измени Одлуке о давању регре-
са при куповини опреме и резервних де-
лова за потребе пољопривреде и шумар-
ства — — — — — — — — — 1264 

882. Одлука о престанку важења највиших 
продајних цена за експлозив за потребе 
рударства и грађевинаретиа — — — 1264 

883. Одлука о овлашћењу савезног Државног 
секретаријата за послове робног промета 
да прописује премије за сирову свињску 
кожу — — — — — — — — — 1264 

884. Одлука о допуни Одлуке о овлашћењу 
Секретаријата Савезног извршног већа за 
индустрију да пропише техничке услове 
за рационалну прераду коже и крзна — 1265 

885. Одлука о стављању ван снаге Тарифе за 
превоз робе у поморском саобраћају из-
међу лука ФНРЈ и у Скадарском Језеру 1265 

886. Наредба о одобравању краткорочних кре-
дита народним републике ама, аутономним 
јединицама, ор ез ов има и општинама за 
покриће буџетских расхода услед нерав-
номерни ог протицања прихода буџета — 1265 

887. Наредба о обавезној испоруци сумпорне 
киселине у 1960 години — — — — 1265 

888. Наредба о обавезној испоруци рото-па.^мра 
за потребе одређених категорија потр 
шача у 1960 години — — — — —' 1266 

889. Наредба о обавезној испоруци резане гра-
ђе јеле-^смрче за потребе одређених кате-
горија потрошача у 1960 години — — — 1267 

890. Наредба о посебним условима за извоз 
одређених производа — — — — — 1267 

891. Наредба о регулисању извоза одређених 
производа — — — — — — — — 1268 

892. Решење о пуштању у течај судских так-
сених марака — — — — — — — 1269 

893. Правилник о трошковима изградње који 
сачињавају вредност стамбене зграде и о 
начину распоређивања тих трошкова на 
поједине станове — — — — — — 1269 

894. Решење о југословенским стандардима за 
вентиле за опште сврхе — — — — 1271 

Исправка Правилни-ка за извршење Закона о 
порезу на лични приход грађана — — 1271 

Издавач Починка установа .,Службени лист ФНРЈ", Београд Краљевића Марка 9 По мп фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић Улила Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


