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себна издања Ш-и оа огласе 101-11 

1-11 1-331 БРОЈ 33 

Среда, 23. август 1961. 

БЕОГРАД 

ГОД. ХУИ 

Цена овом б р о ј у Је 20,— д и н . — П р е т -
плата з а 1961. годину и з н о с и 2 . 0 0 0 д и н , 
а за иностранство Ј.ово.- динара — 
Р е д а к ц и ј а : Улица К р а љ е в и ћ а М а р к а 
бр. 9. Пошт . ф а х 26 — Т е л е ф о н и : цеи-
грала 28-010 и 28-417. А д м и н и с т р а ц и ј а 

28-276. О д е љ е њ е п р о д а ј е 22-619. 

565. 

На основу члана 79. став 1. тачка 1, у вези са 
чланом 9. став 1. алинеја 3. Уставног закона и чл. 
11. и 30. Уредбе о организацији 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 ПОДИЗАЊУ РАНГА ПОСЛАНСТВА ФЕДЕРА-
ТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

У ВЕНЕЦУЕЛИ 
1. Посланство Федеративне Народне Републике 

Југославије у Венецуели подиже се на степен ам-
басаде. 

2. Државни секретар за иностране послове пре-
дузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу дано-м објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 244 
14. августа 19в1. године 

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

566. 

На основу одредаба напомене 5. уз тар. број 82. 
дела II Тарифе пореза на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/61, 27/61 и 31/61), савезни Државни 
секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОВРАЋАЈУ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 
ТКАНИНА КОЈЕ СУ СЕ ЗАТЕКЛЕ НА ЗАЛИХИ 
У ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПОСЛОВЕ 
НАРОДНЕ ОДБРАНЕ ОДНОСНО У ПРИВРЕДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ПРОИЗВОДЕ ВОЈНУ 

ОДЕЋУ 
1. На текстилне тканине намењене за израду 

официрске и подофицирске одеће које су се на д а а 
1. јула 1961. године затекле на залихи у Државном 
секретари јату за послове народне одбране односно 
у привредним организацијама које производе одећну 
опрему за официре и подофицире, вратиће се пла-
ћени порез на промет. 

2. Залихе текстилних тканина утврдиће се на 
основу књиговодственог стања на дан 1. јула 1961. 
године и обухватиће залихе тканина, недовршену 
производњу и готове производе — конфекцију из -
рађену од тканина за које је приликом набавке 
плаћен порез на промет. 

3. Попис залиха извршиће се према врсти тка-
нина на основу наименован^ из Тарифе пореза на 
промет и одговарајућим пореским етапама, 

О попису залиха саставиће се списак који ће 
садржати следеће податке: 

1) врсте тканина према наименовању у Тарифи 
пореза на промет; 

2) количина затечене залихе у јединицама мере; 
3) набавна цена тканине по јединици мере и 

целе затечене залихе; 
4) тарифни број Тарифе пореза на промет; 
5) пореска стопа по којој је порез плаћен; 
6) износ плаћеног пореза на затечену залиху. 
Као докуменат о набавној цени тканине прило-

жиће се одговарајућа фактура продавца или списак 
набавних цена оверен од страве Финансијске упра-
ве Југословенске народне армије. 

4. Привредне организације које се баве израдом 
официрске и п о д о ф и ц и р е ^ одеће доставиће спи-
скове о попису залиха Одељењу за снабдевање во ј -
них лица Државног секретаријата за послове на-
родне одбране, које ће саставити укупан списак п 
доставити га Финансијској управи Југословенске 
народне сармије на преглед и оверу. 

5. Привредне организације које се баве израдом 
официрске и п о д о ф и ц и р е ^ одеће дужне су од 1. 
јула 1961. године плаћати порез по тар. броју 82. 
дела II Тарифе пореза на промет на сву конфек-
цију коју од тог дана ставе у промет. 

6. Финансијска управа Југословенске народне 
армије поднеће по извршеној овери Народној банци 
захтев за повраћај плаћеног пореза на промет. 

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

Бр. 12-22025/1 
16. августа 1961. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара за послове 
финансија 

Државни под секретар, 
Јосип Колар, с. р. 

567. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању пое-
мија за пшеницу и р а ж рода 1961. године („Служ-
бени лист Ф Н Р Ј ", бр. 8 81, 16 61, 27/61 и 28/61). У 
сагласности са савезним Државним секретари!атом 
за послове робног промета и Секетаријатом Опрез-
ног извршног већа за пољопривреду и пг/мапс т^о, 
-савезни Државни с е к р е т а р у ат за послове ф и н а н -
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ ЗА ПРИМЕНУ О ^ ^ У Г ^ . 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА ПШЕНИЦУ II 

Р А Ж РОДА 1961. ГОДИНЕ 
1. У Наредби за примену Одлуке о одређива-

њу премија за пшеницу и р а ж рода 1961. године 
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(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 27/61) после тачке 6. 
додаје се нова тачка 6а, која гласи: 

^"6а. Корисници премије остварују премију за 
семенску пшеницу рода 1961. године из тачке 1. 
став 2. Одлуке подношењем захтева за премију 
банци код које имају жиро-рачУн. 

Уз захтев за премију корисници премије при-
лажу : 

1) атест-цертификат односно његов оверен пре-
пис издат од овлашћене установе за контролу се-
мена; 

2) писмену изјаву корисника премије, потпи-
сану од стране директора односно управника и ове-
рену од стране органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове пољопривреде, да 
семенска пшеница рода 1961. године за коју се 
тражи премија потиче из сопствене производње, а 
земљорадничке задруге прилажу и изјаву оверену 
од стране органа управе општинског народног од-
бора надлежног за послове пољопривреде — за 
семенску пшеницу рода 1961. године коју су отку-
пиле од индивидз^алних пољопривредних произво-
ђача. У тим изјавама мора бити наведено да семен-
ска пшеница не потиче из куповине од предузћа 
регистрованих за промет семенске робе или од 
других привредних организација; 

3) обрачун премије по једном килограму и за 
укупну количину." 

2. У тачки 7, на крају, тачка се замењује за-
резом и после тога додаје се текст који гласи: ,,или 
рачуна бр. 339541 — Премије за семенску пшеницу, 
ако је у питању семенска пшеница рода 1961. го-
дине.". 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од дана примене Одлуке. 

Бр. 07-20127/3 
12. августа 1961. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 
Државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

568. 

На основу члана 3. став 1. тачка 2. Уредбе о 
Привремено^ општој царинској тарифи („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 9/61 и 24/61), у сагласности са са-
везним Државним секретаријатом за послове ф и -
нансија, савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета доноси 

ИЗМЕНЕ ЛИСТЕ ВРЕДНОСТИ РОБЕ 
ЗА ПРИМЕНУ ПРИВРЕМЕНЕ ОПШТЕ ЦАРИНСКЕ 
ТАРИФЕ, ЗА РОБУ КОЈУ ГРАЂАНИ УВО?Е ОД-

НОСНО УНОСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

1. У Листи вредности робе за примену Привре-
д н е опште царинске тарифе, за робу коју грађани 
увозе односно уносе из иностранству, текст под ред-
ним бројем 69. мења се и гласи: 

,.69, Уље за подмазивање: 
1) моторна уља 
2) уља за мењаче и 

зупчанике 
3) минерална мазива 
4) уља за хидра-

уличне кочнице 
аутомобила 

5) уља за писаће, 
рачунске и шиваће 
машине кг 400" 

2. Под редним бројем 209. вредност: „5.000" за -
мењује се вредношћу: „15.000". 

3. Ове измене ступају на снагу даном објав-
љ и в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 1369/2 
15. ,августа 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

569. 

На основу члана 2. Уредбе о допуни Уредбе о 
накнадама путних и других трошкова јавних 
службеника („Службени лист ФНРЈ" , бр. 15/61), 
Секретаријат Савезног извршног већа за општу 
управу прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 14а. УРЕДБЕ О НАКНА-
ДАМА ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА ЈАВНИХ 

СЛУЖБЕНИКА 

1. Средства јавног саобраћаја за која се да је 
накнада трошкова превоза у смислу члана 14а. 
став 1. Уредбе о накнадама путних и других трош-
кова јавних службеника („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 9/60, 15/61 и 24/61) јесу средства која служе за 
превоз путника у међумесном и у месном јавном 
саобраћају (железница, шинобус, аутобус, тролејбус, 
трамвај, брод и др.). 

Као службеници којима се да је накнада трош-
кова превоза превозним средствима из става 1. ове 
тачке сматра ју -се и хонорарни службеници који 
раде пуно радно време. 

2. Ако службеници за долазак на посао и по-
вратак са посла могу да користе или средства ме-
ђумесног или средства месног јавног саобраћаја, 
накнадиће им се трошкови за превоз средством ј ав -
ног саобраћаја које је јефтиније, ако то средство 
омогућује благовремен долазак на посао и повра-
так са посла. 

3. Трошкови превоза средствима месног јавног 
саобраћаја накнадиће се службенику само ако та 
средства саобраћају у правцу пута до места рада 
и ако је место рада удаљено више од једног кило-
метра од станице саобраћајне линије од које служ-
беник има да користи превозно средство. 

Ако је на основу мишљења лекара јавне здрав-
ствено службе употреба превозног средства за до-
лазак на посао и повратак са посла условљена ин-
валидношћу или здравственим стањем службеника, 
трошкови превоза накнадиће се без обзира на уда-
љеност места рада од стана службениковог. 

4. Накнада трошкова превоза средствима ме-
ђумесног јавног саобраћаја вршиће се на основу 
поднете потврде о купљеној претплатној карти за 
превоз и о износу плаћеном за карту. Ако не по-
стоји могућност куповине претплатне карте, н а к -
нада трошкова превоза извршиће се на основу по-
тврде саобраћајног предузећа о цени превоза сао-
браћај ним средством које се користи. 

У случају оправдане одсутности са посла (због 
болести, службеног путовања, годишњег одмора и 
сл.), службенику ће се признати накнада трошкова 
превоза у међумесном саобраћају и за дане одсут-
ности са посла, ако у смислу тарифских одредаба 
за превоз одговарајућим превозним средством није 

кг 500 

кг ЗОО 
кг 400 

кг 2.000 
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било могуће отказати коришћење претплатне карте 
за те дане. 

5. Кад службеник за долазак на посао и повра-
так са посла користи железницу или брод, накна-
диће му се трошкови превоза у II разреду воза 
односно у II разреду на броду. 

6. Накнада трошкова превоза средствима мес-
ног јавног саобраћаја припада службенику у виси-
ни цене превоза за број дана у које он та средства 
у току месеца стварно користи за долазак на посао 
и повратак са посла. 

Ако у месту У коме се за превоз користе сред-
ства месног јавног саобраћаја постоје претплатне 
или блок-карте, накнада трошкова превоза може 
се вршити на тај начин што ће се за сваког 
службника коме се у смислу овог упутства н а с а -
ђују трошкови превоза, купити претплатна или 
блок-карта, а од њега наплатити износ од 600 
динара. 

7. Службенику припада накнада трошкова пре-
воза у смислу овог упутства и кад за долазак на 
посао и повратак са посла користи сопствено пре-
возно средство уместо средства међумесног односно 
месног јавног саобраћаја. 

Накнада из става 1. ове тачке не припада ли-
цима на која се односи Уредба о коришћењу дру-
штвених средстава за путничке аутомобиле („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 27/61) и прописи донети на 
основу те уредбе. 

8. Ако су до ступања на снагу овог упутства 
службеницима накнађени трошкови превоза сред-
ствима месног јавног саобраћаја и за одстојања 
краћа него што је предвиђено у тачки 3. став 1. 
овог упутства, исплаћени износи накнаде неће се 
враћати. 

9. Ово упутство ступа на снагу даном обја-
вљиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-10430/1 
7. августа 1961. године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо Биљановић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 31/61, поткрале ни-
же наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ 

ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

У члану 1, у тачки 5. под 24 цитираног текста, 
после речи: ,,у земљи" додаје се омашком изоста-
вљена реч ,,и". 

У члану 1, на крају цитираног текста, после 
речи: „увоз робе." додаје се омашком изостављени 
наводник. 

У члану 2. тачка 6. став З, у другој цитираној 
реченици уместо: „1961." треба да стоји: „1962.". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 14. авгу-
ста 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о условима за 
давање кредита за унапређивање и проширивања 
делатности којима се обезбеђује повећање извоза 
или смањење увоза, објављеном у „Службеном ли-
сту ФНРЈ", бр. 27/61, поткрала ниже наведена 
грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТА 
ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПРОШИРИВАН^ ДЕ-
ЛАТНОСТИ КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОВЕЋА-

ЊЕ ИЗВОЗА ИЛИ СМАЊЕЊЕ УВОЗА 

У тачки 6. уместо речи: „из тачке 3. под 2" тре-
ба да стоје речи: „из тачке 3. под 3". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 8. августа 
1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о давању регреса при продаји 
горива и мазива за потребе пољопривреде, шумар-
ства и рибарства, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 20/61, поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ ПРОДАЈИ ГОРИВА II 
МАЗИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУ-

МАРСТВА И РИБАРСТВА 

У тачки 5. у другом реду уместо речи: „од" 
треба да стоји реч: „до". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 2. авгу-
ста 1961. године. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. 

тачка 4. Уставног закона, а на предлог државног 
секретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ГРЧКОЈ 
И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНО-

МОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ГРЧКОЈ 
I ^ 

Опозива се 
Мита Миљковић са дужности изванредног и 

опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Грчкој. 
II 

Поставља се 
Пеко Дапчевић, досадашњи амбасадор У 

Државном секретари јату за иностране послове, за 
изванредног и опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у 
Грчкој. 

III 
Државни секретар за иностране послове из-

вршиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
Бр. 9 

4. августа 1961. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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Председник Републике на основу члана 71. 
тачка 4. Уставног закона, а на предлог државног 
секретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
о о п о з и в у СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У СА-
ВЕЗУ СОВЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУ-
БЛИКА и о ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У СА-

ВЕЗУ СОВЈЕТСКИХ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ 
РЕПУБЛИКА 

Опозива се 
Лазар Мојсов оа дужности из ван редног и 

опуномоћеног амбасадора Ф Н Р Ј у Савезу Совјет-
ских Социјалистичких Република. 

II 
Поставља се 
Цвијетин Мијатовић, досадашњи амбасадор у 

Државном секретару ату за иностране послове, за 
изванредно? и опуномоћеног амбасадора Ф Н Р Ј у 
Савезу Совјетских Ооцијалистичких Република. ( 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
Бр. 8 

4. августа 1961. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, о. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Нарадне Републике Словеније" 
У броју 10. од 27. априла 1961. године објављује 
вамо одлуке народних одбора. 

У броју 11. од 11. ма ја 1961. године објављује: 
Уредбу о укидању Дирекције за уређење љуб-

љанског саобраћајног чвора; 
Уредбу о укидању стручног савета за ИНДУСТРИ-

ЈУ; О 
Уредбу о укидању Стручног савета Извршног 

већа за саобраћај; 
Уредбу о реорганизацији Урбанистичког инсти-

тута НРС у научну установу; 
Уредбу о измени Уредбе о принадлежностима 

функционера и чланова Словенске академије зна-
ности и уметности; 

Одлуку о укидању Комисије Извршног већа за 
уређење љубљанског саобраћај ног чвора; 

Решење о саставу Савета НРС за стручно об-
разовање; 

Решење о накнадном именовању члана Коми-
сије НРС по члану 172. Закона о пензијском оси-
гурању; 

Решење о именовању Стручног савета Изврш-
ног већа за лов; 

Решење о именовању Стручног савета Изврш-
ног већа за риболов. 

У броју 12. од 8. ма ја 1961. године објављује: 
Решење о избору чланова Савета Музичке 

академије у Љубљани; 
Решење о избору чланова, Савета Академије за 

глумачку уметност у Љубљани; 
Решење о избору чланова Савета Академије 

примењених уметности у Љубљани; 
Правилник о допуни Правилника за извршење 

Закона о оружју. 
У броју 13. од 25. ма ја 1961. године објављује: 
Одлуку о расподели општих стопа доприноса 

за социјално осигурање на стопе за поједине гране 
осигурања у 1961. години; 

Одлуку о накнади километраже службеницима 
републичких органа; 

Решење о допуни Решења о оснивању Сервиса 
за превозне услуге Државних органа и установа у 
Љубљани; 

Решење о именовању помоћника секретара 
Секретаријата савета за школство НРС; 

Решење о разрешењу и именовању главног 
пољопривредног инспектора; 

Решење о разрешењу и именовању председни-
ка, судије и његовог заменика у Већу за прекршаје 
при Државном секретару ату за унутрашње посло-
ве НРС. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

505. Одлука о подизању ранга Посланства 
Федеративне Народне Републике Југо-
с л а в ^ е у Венецуели — — — — — 813 

566. Наредба о повраћају плаћеног пореза на 
промет тканина које су ое затекле на за-
лихи у Државном секретари јату за посло-
ве народне одбране односно у привред-

ним организацијама које производе во ј -
ну одећу — — — — — — — — 813 

567. Наредба о допунама Наредбе за примену 
Одлуке о одређивању премија за пше-
ницу и р а ж рода 1961. године — — — 813 

568. Измене Листе вредности робе за примену 
Привремене опште царинске тарифе, за 
робу коју грађани увозе односно уносе 
из иностранства — — — — — — 814 

569. Упутство о примени члана 14а. Уредбе о 
накнадама путних и других трошкова 
јавних службеника — — — — — 814 

Исправка Уредбе о изменама и допунама 
Т а р и ф е пореза на проме,т — — — — 815 
Исправка Одлуке о условима за давање 
кредита за унатгређивање и проширива-
њ е делатности којима се обезбеђује по-
већање извоза или смањење, увоза — — 815 
Исправка Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о давању регреса при продаји 
горива и мазива за потребе пољопривре-
де, шумарства и рибарства — — — — 815 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


