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У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОСНОВНОГ ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и савез-
ним органима власти, проглашава се Основни за -
кон о јавним путевима, који је усвојила Савезна 
народна скупштина на седници Савезног већа од 
28. јуна 1961. године и на седници Већа произво-
ђача од 28. јуна 1961. године. 

П.Р. бр. 38 
29. јуна 1-961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

ОСНОВНИ ЗАКОН 
О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Јавни пут је пут који је од општег знача ја за 

јавни саобраћај и испуњава услове одређене овим 
законом и прописима донетим на основу њега. 

Члан 2. 
Јавни пут је слободан за саобраћај, под усло-

вима и на начин који су одређени законом и дру-
гим . прописима. 

Члан 3. 
Јавни путеви су друштвена својина у општој 

употреби. 
На јавним путевима не могу се стицати служ-

бе кости, осим за опште потребе, као што су право 
постављања водовода, канализације , електричних, 
телефонских и телеграфских ваздушних водова и 
подземних каблова и слично. 

На јавним путевима не могу се одржањем сти-
цати имовинска права. 

Члан 4. 
Лр ема привредном и друштвеном знача ју и 

подручју коме служе, јавни путеви су путеви I, II, 
Ш или IV реда (категорија пута). 

Члан 5. 
Пут I реда је пут који пролази кроз две илк 

Бише народних република и повезује главне гра-
дове тих народних република или знача јна при-
вредна подручја, као и међународни пут. 

Пут II реда је пут који међусобно повезује 
привредна подручја једне народне републике и на -
довезује се на пут суседних народних република, 
као и пут који је од посебног значаја за народну 
републику. 

Пут III реда је пут који повезује две или више 
општина и који је од посебног знача ја за подручје 
тих општина. 

Пут IV реда је пут који повезује насеља на 
подручју општине и који је од знача ја за локални 
саобраћај на подручју општине. 

Члан 6. 
Пут I реда одређује се одлуком Савезног извр-

шног већа, пут II реда одлуком извршног већа на-
родне републике, пут I I I реда одлуком среског на-
родног одбора донетом на седницама оба већа, а 
пут IV реда одлуком општинског народног одбора 
донетом на седницама оба већа. 

Одређивањем категорије пут стиче својство ј ав -
ног пута. 

Међу народном декларацијом или другим ме-
ђу народ ним инструментима о путевима за међуна-
родни саобраћај, које је ратификовала Ј у г о с л а в ^ а, 
одређује се који се јавни путеви сматрају међу на-
род ним путевима. 

Члан 7. 
Као јавни путеви, у смислу овог закона, сма-

тра ју се и путеви који повезују насеља, желез -
ничке станице, поморске луке, пристаништа уну-
трашње пловидбе или ваздухопловна пристаништа 
са јавним путевима (приступни путеви). 

Категорију приступног пута који се надовезује 
на пут I или II реда одређује извршно веће на-
родне републике, а категорију приступног пута ко-
ји се надовезује на пут I I I реда — срески народни 
одбор одлуком донетом на седницама оба већа, а 
категорију приступног пута који се надовезује на 
пут IV реда — општински народни одбор одлуком 
донетом на седницама оба већа. 

Члан 8. 
О уки,дању својства јавног пута или његовог 

дела одлучује орган који је одредио категорију тог 
пута. 

Вишу категорију већ категорисаног јавног пута 
може одредити орган овлашћен да одређује ту 
вишу категорију. 

Н и ж у категорију већ категорисаног јавног пута 
може одредити орган који је одредио првобитну 
категорију пута, у сагласности са органом који је 
овлашћен да одреди ту нижу категорију, 
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О укидању својства јавног пута одлучује орган 
који је одредбама овог закона овлашћен да про-
глашава јавни пут и одређује његову категорију. 

Члан 9. 
Јавни пут може бити одређен, према намени 

коришћења, за мешовити саобраћај (за моторна; и 
запрежна возила, бициклисте, пешаке и сл.) или 
искључиво за саобраћај моторних возила. 

Ауто-пут се мора одредити искључиво за сао-
браћај моторних возила. 

Орган који је одредбама овог закона овлашћен 
да проглашава јавни пут, одређује К О Ј И је јавни 
пут ауто-пут. 

Као ауто-пут може се одредити само јавни пут 
који је изграђен са техничким елементима пред-
виђеним за ауто-пут и који испуњава и друге 
услове прописане за ауто-пут. 

Друге јавне путеве на кодима се може вршити 
искључиво саобраћај моторним возилима одређује 
орган К О Ј И је по одредбама овог закона О В Л А Ш Т Е Н 
да проглашава давни пут. 

Члан 10. 
Јавни путеви се морају пројектовати, градити 

п одржавати тако да се на њима може о с у д и о 
вршити саобраћај за који су намењени. 

Члан 11. 
О јавним путевима и објектима на њима мо-

рају се водити одређени технички и други подаци. 
Податке из става 1. овог члана воде предузећа 

за путеве. , 
Ближе прописе о вођењу техничких и других 

података донеће Секретари.^ Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе. 

Члан 12. 
Надзор над извршавањем одредаба овог закона 

и других прописа који се односе на јавне путеве 
(инспекција јавних путева) врше органи управе над-
лежни за послове саобраћаја. 

Члан 13. 
Савезни орган управе надлежан за путеве 

прати и проучава развој мреже јавних путева као 
целине, прикупља податке и документацију о тој 
мрежи, припрема и предлаже план развоја те мре-
же. Савезни орган управе надлежан за путеве при-
према и предлаже програм развоја мреже пух ева I 
реда и врши друге послове одређене законом и про-
писима донетим на основу закона. 

II. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНИХ 
ПУТЕВА 

1 1. Изградња јавних путева 

Члан 14. 
При пројектовању и грађењу јавних путева 

морају се применити елементи утврђени одредбама 
овог закона и прописа донетих на основу њега. као 
и југословенски стандарди и други технички про-
писи и нормативи који се односе на јавне путеве. 

Члан 15. 
Јавни пут сачињавају доњи и горњи строј пута 

(труп пута), земљишни појас са обе стране трупа 
пута (путни појас), опрема пута, ваздушни простор 
изнад пута у висини од 7 метара и пословне зграде 

за потребе пута са земљиштем које служи тим 
зградама. 

Члан 16. 
Правац трасе и елементи за израду пројеката 

за изградњу јавног пута утврђују се инвестицио-
ним програмом. 

Члан 17. 
Елементи за пројектовање јавних путева одре-

ђују се према категорији пута, класи и конфигу-
рацији терена кроз који пут пролази, рачунској 
брзини, густини и врсти саобраћаја и саобраћајном 
оптерећењу. 

Члан 18. 
Најмања ширина коловоза за једну саобраћајну 

траку (један ред црзила) износи за ауто-путеве од 
3,25 до 3,75 м, а за путеве I реда од 3 до 3,50 м, 
према класи терена. 

Ширина коловоза и број саобраћајних трака 
утврђују се инвестиционим програмом. 

Ауто-путеви и путеви I реда морају имати нај-
мање две саобраћајне траке. 

Извршно веће народне републике може одре-
дити реконструкцију пута I реда и са мањом ши-
рином коловоза, али тако да се обезбеди могућност 
доцнијег проширења коловоза до ширине одређене 
у ставу 1. овог члана. 

Прописом народне републике регулише се ши-
рина коловоза пута П, Ш и IV реда, с тим да нај-
мања ширина коловоза мора износити за двосмерни 
саобраћај 5 м, а за једносмерни саобраћај 3 м. 

Члан 19. 
Ширина коловоза, бициклистичке стазе и пе-

шачке стазе на мостовима, вијадуктима, надвожња-
цима, у тунелима и галеријама не сме бити мања 
од ширине на самом путу. 

Члан 20. 
Јавни путеви I реда и ауто-путеви морају се 

градити са савременим коловозним застором. 
Под савременим коловозним застором подразу-

мева се застор од асфалта, бетона, ситне камене 
коцке или другог сличног материјала. 

Члан 21. 
Јавни путеви морају се градити за осовински 

притисак од 10 тона. 
Савезно извршно веће може прописати да се 

међународни путеви, као и други јавни путеви или 
њихове поједине деонице граде за осовински при-
тисак већи од 10 тона, ако то посебни услови за-
хтевају. 

Прописом народне републике одређује се у ко-
јим случајевима и под којим условима се могу гра-
дити путеви ЈП и IV реда за осовински притисак 
мањи од 10 тона. 

Члан 22. 
Изнад коловоза мора постојати слободан про-

стор у висини 4,5 метра, рачунајући од највише 
тачке коловоза (слободан профил пута). 

Ако висина од 4,5 метра проузрокује несраз-
мерно велике трошкове при грађењу објеката на 
путу, може се инвестиционим програмом висина 
слободног профила пута смањити до 4,2 метра. 

У случају из става 2. овог члана, смањење ви-
сине слободног профила пута мора бити на одго-
варајући начин на објекту означено. 
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Члан 23. 
На ауто-путевима, путевима I реда и међуна-

родним путевима морају се предвидети урешена 
места за задржавање возила ван коловоза. 

Члан 24. 
Укрштање ауто-пута са осталим путевима мора 

бити ван нивоа. 
На ауто-путу може се предвидети само нај не-

опходну и брОЈ прикључака са другим јавним пу-
тев-има. 

Укрштање јавних путева I реда са осталим 
путевима ван нивоа предвиђа се у случајевима 
врло густог моторног саобраћаја или кад то захте-
ва ју други разлози безбедности саобраћаја. 

Члан 25. 
Укрштање јавних путева са железничким пру-

гама мора се свести на наЈнеопходнији број, усме-
равањем два или више путева на одређена за јед-
ничка места укрштања. 

Међународни путеви и ауто-путеви Ј^огу се 
укрштати са железничким пругама само ван нивоа. 

Укрштање осталих јавних путева ван нивоа са 
железничким пругама предвиђа ое у случајевима 
врло густог моторног саобраћаја или кад то за-
хтевају технички разлози или посебни услови на 
месту укрштања. 

Савезним прописима о железницама одређује 
се у којим се другим случајевима укрштање ж е -
лезничких пруга са јавним путевима мора извести 
ван нивоа. 

На укрштањима јавних путева оа железничким 
пругама у нивоу морају се поставити одговарајући 
саобраћај ни знакови, обезбедити довољна преглед-
н о м пруге и пута (троуглови видљивости), а по 
потреби предузети и друге мере обезбеђења.' 

Члан 26. 
Мостови за јавни пут и железничку пругу мо-

гу се градити и на истим стубовима, под условом 
да имаЈу посебне конструкције. 

Изузетно, мостови за јавни пут и железничку 
пругу могу се градити на истим стубовима и са за -
једничком К О Н С Т Р У К Ц И Ј О М , ако је коловоз јавног 
пута потпуно одвојен од- железничког колосека. 

Члан 27. 
На местима подложним одроњавању или изло-

женим снежним наносима или јаким ветровима 
морају се, ради заштите пута и саобраћаја, поста-
вити стални објекти (заштитни шумски појасеви, 
зидови, ветробрани и сл.) или привремене направе 
(палисаде, дрвне лесе, железне решетке и сл.). 

Члан 26. 
Поред међународних путева, ауто-путева и пу-

тева I реда са развијеним моторним саобраћај ем, 
морају се на погодним растојањима предвидети 
простори за изградњу објеката за помоћне службе, 
као што су: бензинске станице, ауто-сервиси, уго-
ститељски објекти, гараже, аутобуске станице и 
стаЈ?тишта, паркирање возила, станице за хитну 
помоћ, телефонске говорнице и слично. 

Члан 29. 
Ако постојећи јавни пут треба изместити због 

грађења неког објекта, као што је железничка 
пруга, хидроенергетско постројење, рударско по-
стројење и слично, део пута који се измешта мора 
бити изграђен са елементима, који одговарају ка -
тегорији тог јавног пута, без обзира на стварно 
стање у коме се налазио у моменту измештања. 

Трошкове измештања јавног пута из става 1, 
овог члана сноси инвеститор објекта због кога се 
врши измештање. 

Члан 30. 
Ако до укрштања железничке пруге и јавног 

пута долази због изградње новог пута, трошкови 
изградње надвожњака, подвожњака и места укр-
штања у нивоу падају на терет инвеститора за 
изградњу пута. 

Изграђени подвожњак, осим коловоза, сматра 
се објектом железничке пруге која се укршта са 
јавним путем и о његовом одржавању дужна је 
старати се железница. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се приме-
њ у ј у и кад због промене категорије јавног пута 
долази до изградње надвожњака или подвожњака. 

Члан 31. 
Ако до укрштања јавног пута са железничком 

пругом долази због изградње нове или реконструк-
ције постојеће железничке пруге, трошкови из-
градње надвожњака, подвожњака и места укршта-
ња у нивоу падају на терет инвеститора за изград-
њу железничке пруге. 

Изграђени надвожњак са коловозом сматра се 
објектом јавног пута који се укршта са ж е л е з н и -
ком пругом и о његовом одржавању дужно је стаг. 
рати се предузеће за путеве. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се приме-
њу ју и кад до изградње надвожњака или подвож-
њ а к а , долази због промене категорије железничке 
пруге. 

Члан 32. 
Општински народни одбор може захтевати да 

се део јавног пута К О Ј И пролази кроз насељено ме-
сто изгради као градска улица, са елементима који 
изазива ју веће трошкове грађења него пут ван на -
сеља (са скупљим или ширим коловозом, са трото-
арима, са местима за паркирање возила и сл.), као 
и да се изградња моста на јавном путу у насеље-
ном месту прилагоди посебним потребама насеље-
ног места. 

Виша-к трошкова изградње према ставу 1. овог 
члана сноси општина чији је народни одбор захте-
вао извођење тих радова. 

Члан 33. 
С е к р е т а р у ат Савезног извршног већа за сао-

браћај и везе донеће ближе прописе о ширини 
саобраћајне траке у појединим класама терена, о 
корекцији тих ширина према густини саобраћаја и 
о другим техничким елементима за изградњу ауто-
путева и путева I реда. 

Секретари јат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе доноси прописе о пројектовању ј ав -
них путева и објеката на њима и о техничким 
условима и мерама за грађење и одржавање јавних и 
путева и објеката на њима. 

Прописи из ст. 1. и 2. овог члана доносе се у 
сагласности са Државним с е к р е т а р у атом за посло-
ве народне одбране. 

2. Предаја јавног пута саобраћају 

Члан 34. " 
По извршеној изградњи јавног пута, дела јавног 

пута или објекта на путу, врши се њихов технички 
преглед. 

Технички преглед јавног пута и објеката на путу 
вр-ши комисша коју именује: за пут I и ГХ реда 
републички орган управе надлежан за саобраћај, 
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за пут Ш реда срески орган управе надлежан за 
саобраћај, а за пут IV реда општински орган упра-
ве надлежан за саобраћај. 

У комисију из става 2. овог члана улази и пред-
ставник надлежног органа за унутрашње послове и 
Државног секретаријата за послове народне одбране. 

Ближе п,рописе о техничком прегледу јавног 
пута доноси Секретари јат Савезног извршног већа 
за саобраћај и- везе. 

Члан 35. 
Јавни пут, део јавног пута и објекат на путу мо-

гу се предати саобраћају само на основу решења о 
предаји пута саобраћају. 

Решење о предаји пута или објекта на путу са-
обраћају доноси орган управе који је именовао ко-
мисију за технич-ки преглед, на основу предлога 
комисије. 

Орган управе из става 2. овог члана дужан је 
на погодан начин објавити предају пута саобраћају. 

3. Реконструкција јавних путева 

Члан 36. 
Под реконструкцијом јавних путева подразуме-

ва се проширење коловоза, исправка кривина, убла-
жавање нагиба, појачање подлога коловоза, замена 
провизорних вештачких објеката сталним објекти-
ма (мостови, пропусти, потпорни и обложни зидови, 
галерије и сл.) и измештање трасе пута на поједи-
ним деоницама пута. 

Одредбе чл. 14. до 35. овог закона важе и за ре-
конструкцију постојећих јавних путева. 

III. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Члан 37. 
Јавни путеви морају се одржавати у таквом ста-

њу да се на њима може вршити безбедан саобраћај 
за који су намењени, а на начин и под условима 
који су одређени прописима о саобраћају на јавним 
путевима. 

Члан 38. 
У одржавање јавних путева спадају: местимич-

не поправке коловоза и објеката на путу, чишћење 
обурванот материјала из усека, засека и јаркова и 
са коловоза, чишћење снега са коловоза, посипање 
коловоза у кривинама и већим нагибима у случају 
поледице, кошење траве са путног земљишта, оправ-

„ ка и, замена путних и саобраћајних знакова, мање 
оправке на зградама за потребе пута и други слични 
радови за одржавање у исправном стању путева и 
објеката на путу. 

У одржавање јавних путева спадају и: перио-
одично обнављање истрошених коловозних засто-
ра пута, израда асфалтне или друге сличне превла-
ке на туцан,личном коловозу са ваљањем без појача-
ња подлоге; мање девијације пута на појединим ме-
стима (проширење кривина, пленума и коловоза, 
ублажавање нагиба и нивелета и сл.) и обнављање 
дотрајалих провизорних мостова. 

Радови на одржавању јавног пута морају се из-
водити тако да се због тога не обустави саобраћај 
на путу 

Места на којима се изводе радови одржавања 
пута морају се означити одговарајућим саобраћај-
ном знаковима. 

Члан 39. 
Одржавање јавних путева врше предузећа за 

путеве. 

Ако деоница јавног пута пролази кроз насељено 
место, предузеће за путеве дужно је одржавати само 
коловоз тога пута. 

Ако је деоница јавног пута кој-а пролази кроз 
насељено место изграђена као градска улица, над-
лежни орган управе општинског народног одбора 
дужан је вршити одржавање и коловоза на тој део-
ници. 

Члан 40. 
Одржавање моста за пут и железницу који је 

саграђен на истим стубовима дужни су заједнички 
вршити предузеће за путеве и железничко тран-
спортно предузеће. 

Трошкове одржавања моста за пут и железни-
цу који је саграђен на истим стубовима сносе, и то: 
трошкове одржавања доњег строја сносе заједнички 
железничко транспортно предузеће и предузеће за 
путеве, а ако имају посебне конструкције, трошко-
ве одржавања горњег строја преко кога прелази же-
лезничка пруга сноси железничко предузеће, док 
трошкове одржавања горњег строја ^ е к о ко-га пре-
лази пут сноси предузеће За путеве. 

Ако мост има заједничку конструкцију трошко-
ве одржавања конструкције горњег строја и бојења 
челичне конструкције сносе заједнички железнич-
ко транспортно предузеће и предузеће за путеве, 
трошкове одржавања ж ел ез ни ч ког колосека сноси 
железничко транспортно предузеће, а трошкове одр-
жавања коловоза сноси предузеће за путеве. 

Одредбе става 3. овог члана сходно се примењују 
и на одржавање заједничког моста за пут и желе-
зницу, са уплетеним коловозом и колосеком на за-
једничкој саобраћајној тра-си. 

Члан 41. 
Ако на јавном путу дође до прекида саобра^^а 

због снежних лавина, одроњавања терена у већем 
обиму или из других сличних узрока, а предузеће 
за путеве није у ' стању да својим расположивим 
средствима отклони настале сметње и успостави са-
обраћај у што је могуће краћем року, општински 
односно срески народни одбор на чијем је подручју 
дошло до прекида саобраћаја (члан 42), по потреби, 
пружа помоћ и одређује мере за отклањање сметње 
и успостављање саобр-аћаја на јавном путу у нај-
краћем могућем року. 

У случају из става 1. овог члана народни одбор 
може одредити и обавезан лични рад грађана спо-
собних за рад, одредити да су корисници и сопстве-
ници моторних и запрежних возила и грађевинске 
механизације дужни возила односно грађевинску 
механизацију ставити на располагање за отклањање 
насталих сметњи, као и одредити мере за обезбеђе-
ње потребног материјала и алата. 

Радови из става 2, овог члана врше се под ру-
ководством и надзором стручног органа предузећа 
за путеве. 

Обавезан рад грађана и употреба возила може 
се одледити најдуже на 3 дана. 

Накнада за извршени лични рад, за употребу 
возила, грађевинске механиоације и алата и за утро-
шени материјал пада на терет предузећа за путеве. 

Члан 42. 
Мере за отклањање сметњи и успостављање сао-

браћаја из члана 41. став 2. овог закона одређује: 
— општински народни одбор на седницама оба 

већа, ако је до прекида саобраћаја дошло само на 
деоници јавног пута који се налази на подручју те 
општине; 

— срески народни одбор на седницама оба већа, 
ако је до прекида саобраћаја дошло на јавном путу 
на подручју двеју или више општина или ако обим-
ност радова на отклањању сметњи и успостављању 
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саобраћаја захтева одређивање тих мера и у општи-
нама на чијем подручју није дошло до прекида са-
обраћаја. 

Изузетно, у изванредно хитним случајевима оба-
везан рад грађана, употребу возила и грађевинске 
механизације и мере за обезбеђење материјала и 
алата може одредити општински односно срески ор-
ган гправе надлежан за саобраћај. 

Орган управе надлежан за саобраћај дужан је 
акт којим су одређене мере по ставу 2. овог члана 
поднети на о,добрење народном одбору на првим на-
редним сед.ницама његових већа. 

Члан 43. 
Ако је ради извођења радова на одржавању пута 

потребно одузети или привремено заузети земљи-
ште поред пута или установити службеност на зем-
љишту поред пута, предузеће за путеве може у том 
смислу поднети захтев органу управе надлежном за 
послове финансија општине на чијем се подручју 
земљиште налази. 

Предузеће за путеве мора уз свој захтев прило-
жити парцеларни план земљишта на које се захтев 
односи. 

Решењем којим се усваја захтев предузећа за 
путеве орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија одлучиће и о нак-
над.и и висини накнаде За одузето или привремено 
заузето земљиште или за установљену службеност 
на земљишту. 

Против решења органа управе општинског на-
родног одбора надлежног за послове финансија до-
нетог по захтеву предузећа за путеве, може се изја-
вити жалба само уколико се решење односи на усва-
јање или одби-јање тот захтева. 

У погледу одређивања накнаде и висине накна-
де за одузето или привремено заузето земљиште или 
за установљену службеност на основу захтева под-
нетог гло ставу 1. овог члана, примењиваће се одред-
бе члана 63. Закон-а о е-кспр оштрија ци ји, друге одред-
бе главе V Закона о експропријацији, осим одредаба 
чл. 58. и 59. тот закона, као и одредбе чл. 83, 84. и 85. 
истог закона. 

IV. УСЛОВИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И МЕ-
РЕ ЗА ЗАШТИТУ ПУТЕВА 

Члан 44. 
Саобраћај на јавним путевима може се вршити 

само на начин и псд условима који су одређени 
овим законом и прописима о саобраћају на јавним 
путевима. 

Члан 45. 
Моторна возила свих врста која саобраћају на 

јавним путевима и њихове приколице, осим возила 
са гусеницама, морају имати точкове са пумианим 
гумама. 

Моторна возила са гусеницама могу саобраћати 
ва јавни-м путевима са савременим коловози им за-
стором само ако су гусенице снабдевене облогама са 
равним површи-нама или другим одговарајућим 
облогама. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, војна 
моторна возила са гусеницама могу саобраћати на 
јавним путевима иако гусенице нису снабдевене 
облогама, али уз обавезу накнаде штете која је тиме 
проузр око в ана. 

Члан 46. 
Највећи дозвољени осовински притисак мотор-

них возила може бити 10 тона по ј едноструној, а 16 
тона по двострукој осовини. 

У погледу осовинског притиска моторних вози-
ла која саобраћају на међуаародаим путевима, важе 
одредбе међународни^ споразума. 

Притисак возила на коловоз по 1 см ширине на-
платка не сме прећи 125 кг код моторних возила и 
запрежних возила са точков-има са пумпаним гума-
ма, а 80 кг код запрежних возила са гвозденим и 
сличним наплацима. 

Члан 47. 
Запрежна возила са укупном тежином (сопстве-

на тежина и тежина товара) преко 3.000 иг. морају 
имати точкове са пумпаним, сунђер астим или слич-
ним гумама. 

Члан 48. 
Највећу дозвољену укупну тежину (сопствена 

тежина и тежина товара) и димензије моторног во-
зила. приколице и запрежног возила и ширине на-
платка запрежних возила одредиће Севретаријат 
Савезног извршног већа за саобраћај и везе, у са-
гласности са Секретару атом Савезног извршног ве-
ћа за индустрију. 

Члан 49. 
За превоз нарочито тешких и гломазних пред-

мета потребна је посебна дозвола, ако возило зајед-
но оа таквим предметима пр ек орачу је дозвољену те-
жину притисак и димензију одређене у чл. 45. до 48. 
овог закона (ванредни превоз). 

Дозволу за ванредни превоз издају предузећа за 
путеве, у сагласности са надлежним органом уну-
трашњих послова. 

Ако се ванредни превоз врши на подручју два 
или више предузећа на територији народне републи-
ке, дозволу за ванредни превоз издаје заједница 
предузећа за путеве, а ако заједница није образо-
вана — републички орган управе надлежан за по-
слове саобраћаја, у сагласности са републичким др-
жавним секретар иј атом за унутрашње послове. 

Ако се ванредни превоз врши на подручју два 
или више предузећа са територије више наредних 
република, дозволу за ванредни превоз издаје са-
везни орган упоаве надлежан за путеве, у сагла-
сности са савезним Државним секрет ари ј атом за 
унутрашње послове. 

Дозволом за ванредин превоз одређују се начин 
и услови тог превоза. 

Ако предузеће за путеве или заједница преду-
зећа за путеве ускрати издавање дозволе, превоз-
ник може тражити издавање дозволе од републич-
ког органа управе надлежног за послове саобраћаја, 
који доноси решење у сагласности са реп уб личким 
државним секрет ари ј атом за унутрашње послове. 

Аио је за ванредни превоз потребно предузети 
посебне мене обезбеђења, као што су подупирале 
мостова, појачање објеката и сл., трошкове у вези 
оа предузима њем тих мера сноси превоз-ник. 

Превозник је дужан накнадити и штете које на-
стану на путу и на објектима на путу услед ванред-
ног превоза. 

Члан 50. 
Колски путеви без изграђеног коловоза (земљани 

путеви) који се прикључују на јавне путеве са ко-
ловозном застором, морају бити калдрми сани у ду-
жини од најмање 100 м рачунајући од ив-ице коло-
воза јавног пута, и на целој ширини пута. 

Трошкове калдрми тс ања јавних путева из ста-
ва 1. овог члана сноси предузеће за путеве које одр-
жава јавни пут са колске отрпим застором. 

Трошкове калдрмисања пута без коловозног за-
стора моји се не сматра јавним путем оноси сопстве-
ник односно корисник тог пута. 
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Члан 51. 
Забрањено је привремено или стално зау?имање 

ј-авног пута, извођење било каквих радова на путу 
моји нису у вези са одржавањем или реконструк-
цијом пута, пресипање, остављање или бацање на 
пут било каквих предмета или материјала, или вр-
шења сличних радњи којима би се могао оштетити 
пут или објекти на путу, или ометати или угрожа-
вати саобраћај на путу. 

Члан 52. 
Индустријоки колосек не сме се пола.гати дуж 

јавног пута. 
Дековиљски колосек може се полагати на јав-

ном путу само у нарочито оправданим случајевима 
и по претходном одобрењу предузећа за путеве. 

Полагање дековиљског колосека може бити само 
привремено. 

Одобрењем из става 2 овог члана морају се од-
редити и услови за полагање дековиљског колосека 
на пут. 

Члан 53. 
У близини места укрштања два пута у нивоу, 

или прикључка јавног пута на други јавни пут, или 
укрштања јавног пута са желе зеничком пругом у 
нивоу, не смеју се садити саднице, постављати пред-
мети или постројења или вршити друге радње коте 
сметају прет леди ости пута или железничке пруге 
(троуглови пр ет ледно сти). 

Члан 54. 
У близини јавног пута и објекта на путу не 

смеју се изводити радов,и којима би се могли о-ште-
тити или угрозити пут или објекат на путу, или 
повећати трошкови одржавања пута или објеката 
на путу, или ометати односно угрожавати саобраћај 
на путу због промене теренских услова или из било 
којих других узрока насталих извођењем тих ра-
дова. 

Члан 55. 
Поред јавних путева могу се градити стамбене 

и друге зграде и подизати постројења само на одре-
ђеној удаљености од пута (заштитни појас). 

Ширина заштитног појаса у коме се не могу 
отварати рудници и каменоломи, градити кречане и 
циглане, подизати индустријске зграде и постројења, 
као и слични објекти, износи код ауто-пута најмање 
100 м. а код пута I реда најмање 60 м рачунајући 
од спољне ивице путног појаса. 

У насељеним местима и брдовитим пределима 
може се у оправданим случајевима одобрити гра-
ђење објеката и постројења из става 2. овог члана 
и у заштитном појасу, али не ближе од 40 м од 
ауто-пута и 20 м од јавног пута I реда, рачунајући 
од спољне ивице путног појаса. 

Ширина заштитног појаса јавних путева у 
коме се не могу градити стамбене, пословне, по-
моћне и сличне зграде нити поднети електрични 
далеководи, износи код ауто-пута најмање 40 м 
а код пута I реда најмање 20 м. рачунајући од 
спољне ивице путног појаса. 

У насељеним местима и брдовитим пределима 
може се у оправданим случајевима одобрити гра-
ђење зграде из става 4. овог члана и у заштитном 
појасу, али не ближе од 10 м од ауто-пута и б м 
од јавног пута I реда, рачунајући од спољне ивице 
путног појаса. 

Одобрење по ст 3. и 5. овог члана даје репуб-
лички орган управе надлежан за саобраћај. 

Телеграфске и телефонске ваздушне и каблов-
ске Л И Н И Ј А и водови, електрични водови ниског 
напона за осветљење, трамвајски и тролејбуски 

контактни водови и постројења, канализације, во-
доводи и места укрштања јавног пута са железнич-
ком пругом јавног саобраћата могу се постављати 
у заштитном појасу само уз претходну сагласност 
републичког органа управе надлежног за саобра-
ћај. 

Одредбе овог члана не односе се на насељена 
места за која постоје одобрени урбанистички пла-
нови или одлуке које замењују те планове. 

Члан 56. 
Ако се у заштитном појасу пута гради објекат 

олносно изводе радови противно одредбама члана 
55 овог закона, орган управе општинског народног 
одбора надлежан за послове грађевинар ств а до-
неће решење о забрани грађења, односно о рушењу 
објекта, ако се реконструкцијом или на други одго-
варајући начин не могу испунити услови из тог 
члана. 

Ако орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове грађ-чринарства не донесе ре-
шење по ставу 1 овог члана, такво гашење може 
донети орган управе среског наоодног одбора над-
лежан за послове грађевинарства. 

Члан 57. 
У циљу заштите јавног пута, надлежни орган 

управе за послове шумарства може, на захтев пре-
дузећа за путеве, прогласити за заштитне шуме 
поједине шумске појасеве у близини или поред 
пута, сагласно одредбама Основног закона о шу-
мама. 

Органи коти врше пошумљавање голети и уре-
ђивање бујица и вододерина поред јавног пута 
дужни су сарађивати са предузећем за путеве, ради 
утврђивања врсте и обима ових радова у складу 
са потребама заштите јавног пута. 

Предузеће за путеве учествује у трошковима 
пошумљавања голети и уређивања бујица и водо-
дерина према значају извођења тих радова за 
заштиту јавног пута и обиму тих радова поред 
јавног пута. 

Члан 58. 
Ако се јавни пут налази у таквом стању да се 

на њему не може вршити саобраћај уопште или 
само за поједине врсте возила, или ако би саобраћај 
појединих врста возила наносио штету јавном путу 
и објектима на путу. или ако се радови на рекон-
струкцији пута не могу извести без обустављања 
саобраћаја или ако други разлози безбедности сао-
браћаја то захтевају, републички, срески или оп-
штински орган управе надлежан за саобраћај, 
према томе да ли се ради о путу I и П реда, о 
путу Ш реда или о путу IV реда, може, на предлог 
предузећа за путеве, забранити саобраћај на том 
путу уопште или за поједине врсте возила, на 
целом путу или само на појединим његовим дело-
вима. 

Општа забрана саобраћаја на путу може бити 
само привремена, а забрана саобраћаја за поједине 
врсте возила може бити привремена или стална. 

Ако се забрана из става 1. овог члана односи 
на ауто-пут. пут I реда или на гранични прелаз 
између наше и суседне земље коти се налази на 
било ком јавном путу, за забрану саобраћаја по-
требна је и сагласност савезног оптима управе над-
лежног за путеве. 

Забрана саобраћаја мора се пуавовремено обта-
вити путем дневне штампе и на други погодан 
начин, према месним приликама, и означити одго-
варајућим саобраћајним знаковима на путу, а поред 
тога морају се предузети и друге мере за обезбе-
ђење. 
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О забра-ни саобраћаја из става 3. овог члана 
савезни орган управе надлежан за путеве дужан 
је обавестити заинтересоване суседне земље и међу-
народну организацију за друмски саобраћај, ако је 
наша земља обавезна да их о томе обавештава на 
основу међ уна радних уговора или конвенција. 

Члан 59. 
О стању и проходности јавних путева и о пре-

киду саобраћаја и ванредним догађајима на јавном 
путу, предузеће за путеве дужно је подносити из-
вештаје органима управе надлежним за послове 
саобраћаја. 

Органи управе надлежни за саоб-раћај дужни 
су извештај о проходности јавних путева и прекиду 
саобраћаја на њима објавити на погодан начин. 

Ближе одредбе о начину подношења, садржини 
и објављивању извештаја из ст. 1. и 2. овог члана 
донеће Секретару ат Савезног извршног већа за са-
обраћај и везе. 

Члан 60. 
Јавни путеви се морају опремити саобраћајним 

знаковима. 
Саобраћајне знакове постављају и одржавају 

предузећа за путеве. 
Предузеће за путеве дужно је поставити одго-

варајуће саобраћајне знакове на јавним путевима 
и на местима на којима то, ради безбедности сао-
браћаја, одреди надлежни орган унутрашњих по-
слова. 

Члан 61. 
Забрањено је уклањање, премештање, заклања-

ње или оштећивање саобраћајних знакова на јав-
ним путевима. 

Ако престане потреба да постоји саобраћај ни 
знак на одређеном месту или ако због промењених 
услова на јавном путу значење саобраћај ног знака 
не одговара новим условима, предузеће за путеве 
дужно је такав саобраћај ни знак уклонити односно 
заменити одговарајућим. 

Члан 62. 
На јавни-м путевима и у њиховој непосредно^ 

близини забрањено је постављати знакове, ознаке 
или било какве друге направе које бојом, обликом, 
светлошћу или на који други начин подражавају 
саобраћајним знаковима или могу довести у заблуду 
возаче или друга лица у погледу правилног и без-
бедног саобраћаја на јавним путевима. 

На јавним путевима могу се постављати нат-
писи и други знакови само по одобрењу предузећа 
за путеве. 

Члан 63. 
Народне републике могу прописати посебне мере 

за заштиту јавних путева, у складу са одредбама 
овог закона. 

V. ИНСПЕКЦИЈА ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Члан 64. 
Послове инспекције јавних путева врше органи 

управе надлежни за послове саобраћаја (органи 
надлежни за послове инспекције јавних путева). 

У име органа надлежних за послове инспекције 
јавних путева, послове инспекције јавних п, гева 
непосредно врше службеници који су за то овла-
шћени (инспектори за јавне путеве). 

Члан 65. 
Органи надлежни за послове инспекције јавних 

путева врше нарочито надзор: 

1) над с-тањем јавних путева, над правилним 
одржавањем јавних путева по техничким и другим 
прописима и над испуњавањем техничких и других 
услова за безбедан и несметан саобраћај; 

2) над извршавањем одредаба овог закона о 
условима саобраћаја на јавним путевима и о мерама 
за заштиту јавних путева: 

3) над извршавањем обавеза предузећа за путе-
ве у погледу одржавања, реконструкције и изградње 
јавних путева, предвиђених законима и прописима 
донетим на основу закона: 

4) над наменским коришћењем средстава одре-
ђених за одржавање, реконструкцију и изградњу 
јавних путева; 

5) над квалитетом и обимом радова извршених 
у вези са одржавањем јавних путева. 

Члан 66. 
Општински орган надлежан за послове инспек-

ције јавних путева врши све послове инспекције 
јавних путева, осим послова који су овим законом, 
прописима донетим на основу њега или посебним 
законима стављени у надлежност других органа. 

Општински орган надлежан за послове инспек-
ције јавних путева врши надзор над извођењем 
радова према одобреном инвестиционом програму 
и пројекту при реконструкцији или изградњи јав-
них путева IV реда, над применом техничких нор-
матива и стандарда у погледу извршених радова 
и материјала употребљеног за реконструкцију или 
изградњу јавних путева IV реда, као и над извр-
шавањем обавеза предузећа за путеве предвиђених 
уговором закљученим са општином. 

Члан 67. 
Срески орган надлежан за послове инспекције 

јавних путева стара се о организована и изврша-
вању послова и унапређивању службе инспекције 
јавних путева на подручју среза, о стручном уса-
вршаван^ службеника који врше послове инспек-
ције јавних путева на подручју среза и врши не-
посредан надзор над радом општинских органа на-
длежних за послове инспекције јавних путева. 

Срески орган надлежан за послове инспекције 
јавних путева непосредно врши надзор над изво-
ђењем радова према одобреном инвестиционом про-
граму и пројекту при реконструкцији или изград-
њи Јавних путева III реда, над применом технич-
ких норматива и стандарда у погледу извршених 
радова и материјала употребљеног за реконструк-
цију или изградњу јавних путева III реда, над из-
вршавањем обавеза предузећа за путеве предви-
ђених уговором закљученим са срезом, као и над 
наменским коришћењем средстава за реконструк-
цију или изградњу јавних путева III реда 

Члан 68. 
Републички орган надлежан за послове инспек-

ције јавних путева стара се о организацији, врше-
њу послова и унапређивању службе инспекције Ја-
вних путева на територији народне републике, о 
стручном усавршавању службеника који врше по-
слове инспекције јавних путева и врши непосредан 
надзор над радом среских органа надлежних за по-
слове инспекције јавних путева. 

Републички орган надлежан за послове инспек-
ције јавних путева непосредно врши надзор над 
извођењем радова према одобреном инвестиционом 
програму и пројекту при реконструкцији или из-
градњи јавних путева I и II реда, над применом 
техничких норматива и стандарда у погледу извр-
шених радова и материјала употребљеног за ре-
конструкцију или изградњу јавних путева I и II 
реда, над извршавањем обавеза предузећа за пу-
теве предвиђених уговором закљученим са народ-
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ном републиком, као и над наменским коришћењем 
средстава за реконструкцију или изградњу јавних 
путева I и II реда. 

Републички орган надлежан за послове инспек-
ције јавних путева врши инспекцијске послове из 
става 2. овог члана у погледу Јавних путева I реда 
уколико савезни орган надлежан за послове ин-
спекције јавних путева не одреди да те послове 
сам врши. 

Члан 69. 
Савезни орган надлежан за послове инспекције 

јавних путева стара се о правилном организовању, 
вршењу и унапређивању службе инспекције ј ав -
них путева на територији ЈугославиЈе, и о струч-
ном усавршавању службеника К О Ј И врше инспек-
цију јавних путева. 

Савезни орган надлежан за послове инспекције 
јавних путева стара се о спровођењу међународних 
уговора који се односе на Јавне путеве. 

Савезни орган надлежан за послове инспекције 
јавних путева може одредити да сам врши послове 
надзора из члана 68. став 2. овог закона К О Ј И се 
односе на јавне путеве I реда. 

Члан 70. 
Ако орган надлежан за послове инспекције ј ав -

них путева нижег степена не изврши неки од по-
слова из своЈе надлежности, таЈ посао може извр-
шити орган надлежан за послове инспекције Јавних 
путева непосредно вишег степена. 

Ако посао из става 1. овог члана не изврши ни 
орган непосредно вишег степена, може га извршити 
сваки орган надлежан за послове инспекције ј ав -
них путева вишег степена. 

Члан 71. 
Орган надлежан за послове инспекције јавних 

путева врши послове из своје надлежности на осно-
ву и у оквиру закона и прописа донетих на основу 
закона. 

У вршењу својих послова органи надлежни 
за послове инспекције јавних путева дужни су 
п р и д р ж а в а м се смерница надлежног извршног већа 
односно народног одбора и поступати по упутствима 
органа надлежног за послове инспекције јавних пу-
тева вишег степена донетим у оквиру њиховог де-
локруга. 

Члан 72. 
Савезни односно републички орган надлежан 

за послове инспекције јавних путева има право да 
органима инспекције јавних путева нижег степена 
издаје стручна упутства за вршење инспекцијских 
послова. 

Упутства издата према ставу 1. овог члана оба-
везна су за органе надлежне за послове инспекције 
јавних путева нижег степена. 

Члан 73. 
Орган надлежан за послове инспекције јавних 

путева може тражити од органа надлежног за по-
слове инспекције јавних путева нижег степени из-
вешта ј о њиховом раду, као и податке потребне за 
в р ш е н а послова инспекције. 

Члан 74. 
Орган надлежан за послове инспекције јавних 

путева може захтевати да одређени посао из њего-
ве надлежности изврши орган надлежан за послове 
инспекције јавних путева нижег степена и да му 
о томе поднесе извештај . 

Орган од кога је тражено извршење посла ду-
ж а н је поступити по захтеву и при том се придр-

ж а в а м упутства добивеног у вези са извршењем 
посла. 

Ч л а н 75. 
Републички орган надлежан за послове инспек-

ције јавних путева д у ж а н је подносити савезном 
органу управе надлежном за путеве извештај из де-
локруга инспекције КОЈИ се односи на Јавне путеве 
I реда. 

Члан 76. 
Инспектор за јавне путеве врши послове ин-

спекције јавних путева самостално и доноси реше-
ња у оквиру овлашћења и дужности одређених 
овим законом и другим прописима. 

У вршењу послова инспекције јавних путева 
инспектор за јавне путеве Је овлашћен. 

1) да прегледа радове на одржавању, рекон-
струкциЈи и изградњи јавних путева и објеката на 
путевима; 

2) да прегледа техничку и другу документацију 
у вези са одржавањем, реконструкцијом и изград-
њом јавних путева; 

3) да обустави извршење радова који су про-
тивни одредбама о одржавању, реконструкцији и 
изградњи јавних путева, одредбама о условима сао-
браћаја на јавним путевима и одредбама о мерама 
за заштиту јавних путева; 

4) да издаЈе наређења о отклањању недостата-
ка на јавним путевима који угрожава ју безбедност 
саобраћаја на њима; 

5) да издаје наређења о обустављању радова 
који се изводе у непосредној близини јавних пу-
тева, а који могу довести у питање сигурност ј ав -
ног пута и безбедност саобраћаја на њему; 

6) да предузима и друге мере и радње за које 
је овлашћен посебним прописима. 

Ако је јавни пут у таквом стању да се на њему 
не може вршити безбедан саобраћај, инспектор за 
јавне путеве наредиће да се одмах предузму мере 
обезбеђења, а по потреби забраниће привремено и 
саобраћај на јавном путу односно на угроженој де-
оници јавног пута. 

О утврђеним налазима и предузетим мерама 
инспектор је дужан без одлагања обавестити над-
лежни орган инспекције јавних путева и директора 
предузећа за путеве на чијем подручју је изврше-
на инспекција. 

Члан 77. 
Инспектори за јавне путеве морају имати про-

писану стручну опрему и испуњавати друге пропи-
сане услове. 

Секретари јат Савезног извршног већа за саобра-
ћ а ј и везе, у сагласности са Секретариј атом Саве-
зног извршног већа за општу управу, доноси ближе 
прописе о стручној спреми и другим условима коте 
морају испуњавати лица која врше послове ин-
спектора за јавне путеве. 

Члан 78. 
Предузећа за путеве, као и државни органи, 

установе, привредне и друге организације и гра-
ђани, који користе јавни пут или у непосредној 
близини јавног пута или објекта на путу изводе 
радове или врше послове који могу угрозити си-
гурност јавног пута или безбедност саобраћаја на 
јавном путу, дужни су инспекторима за ј авне пу-
теве омогућити вршење инспекције, давати потреб-
на обавештења и стављати на увид потребну те-
хничку и другу документацију. 

Ч л а н 79. 
Инспектори за јавне путеве издају наређења 

писменим решењем. 
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Против решења инспектора може се, у року 
од 8 дана од дана доставе решења, поднети при-
говор органу надлежном за послове инспекције 
јавних путева, који може решење инспектора по-
тврдити, изменити или поништити. 

Приговор из става 2. овог члана одлаже извр-
шење решења. 

Инспектор за јавне путеве може у решењу од-
редити да приговор не одлаже извршење решења, 
ако то захтева хитност мере одређене у решењу. 

Члан 80. 
Против решења општинског односно среског 

органа надлежног за послове инспекције јавних 
путева донетог по приговору, може се изјавити 
жалба среском односно републичког органу над-
лежном за послове инспекције јавних путева, у 
року од 8 дана од дана доставе решења. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
Орган надлежан за послове инспекције јавних 

путева против чијег решења је жалба изјављена 
може, на образложени захтев жалиоца, одложили 
извршење решења ако би се његовим извршењем 
проузроковала штета која би се тешко могла по-
правити. 

Члан 81. 
Ако инспектор јавних путева у вршењу инспек-

ције нађе да је учињен прекршај, привредни пре-
ступ или кривично дело, дужан је без одлагања под-
нети захтев за покретање административно-казне-
ног поступка, односно поднети пријаву јавном ту-
жиоцу надлежном за покретање поступка због 
привредног преступа односно кривичног дела. 

Орган коме је поднет захтев за покретање ад-
министративно-казненог поступка односно пријава 
за покретање поступка због привредног преступа 
или кривичног дела, дужан је о исходу поступка 
обавестити орган инспекције јавних путева чији је 
инспектор поднео захтев односно пријаву. 

Против решења о прекршају, донетог по за-
хтеву инспектора за покретање административно-
казненог поступка, жалбу може изјавити и орган 
инспекције јавних путева чији је инспектор поднео 
захтев. 

/ / 
Члан 82. 

На поступак инспектора јавних путева и органа 
инспекције јавних путева примењују се одредбе 
Закона о општем управном поступку, ако овим за-
коном није друкчије одређено. 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 83. 
Новчаном казном од 30.000 до 300.000 динара 

казниће се правно лице за прекршај: 
1) ако спречи постављање или уклони привре-

мене заштитне направе (палисаде, дрвне лесе, же-
лезне решетке и сл. — члан 27); 

2) ако врши саобраћај на јавном путу моторним 
возилом са гусеницама које нису снабдевене обло-
гама са равним површинама или другим одговара-
јућим облогама (члан 45. став 2); 

3) ако врши саобраћај моторним возилом које 
својом укупном тежином прелази највећи дозво-
љени притисак по осовини (члан 46. ст. 1. и 2); 

4) ако врши саобраћај на јавном путу мотор-
ним или запрежним возилом чији притисак по 1 
см ширине н а п л а т а прелази дозвољени притисак 
(члан 46. став 3); 

5) ако врши саобраћај на јавном путу запреж-
ним возилом чији наплаци немају прописану ми-
нималну ширину (члан 48), или запрежним возилом 
са укупном тежином преко 3.000 килограма које 
није снабдевено точковима са пумттаним, сунђера-
с т а и сличним гумам-а (члан 47); 

6) ако без посебне дозволе врши ванредни пре-
воз (члан 49. СТ. 1, 2. и 3 ), или ванредни превоз не 
врши на начин и према условима одређеним у до-
зволи за ванредни превоз (члан 49. став 5); 

7) ако у близини пута и његових објеката на 
путу изводи радове или врши послове који могу 
угрозити пут односно објекат или сигурност сао-
браћаја на путу, или проузроковати промену те-
ренских услова (члан 54); 

8) ако врши саобраћај на јавном пугу или ње-
говом делу, на коме је надлелени орган забранио 
саобраћај уопште, или на одређеном путу врши са-
обраћај возилом за које је надлежни орган забра-
нио саобраћај (члан 58. став 1). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 2.000 до 30.000 динара. 

Члаи 84. 
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара 

казниће се правно лице за прекршај: 
1) ако привремено или стално заузме пут, или 

изводи на путу било какве радове који нису у ве-
зи са одржавањем или реконструкцијом јавног пу-
та," или просипа, оставља или баца на пут било 
какве предмете или материјал, или врши радње 
које би могле оштетити пут или објекат на путу 
или ометати или угрожавати саобраћај на путу 
(члан 51); 

2) ако на јавни пут постави дековиљски колосек 
без претходног одобрења предузећа за путеве, или 
ако се приликом полагања дековиљског колосека 
на јавни пут не придржава услова за постављање 
тог колосека (члан 52. ст. 2. и 3); 

3) ако у близини места укрштања два пута у 
нивоу или прикључака јавног пута на други јавни 
пут, или укрштања пута са железничком пругом 
у нивоу — засади саднице постави предмете или 
постројења, или изврши неку другу радњу која 
смета прегледности пута или железничке пруге 
(члан 53); 

4) ако без претходног одобрења надлежног ор-
гана подиже у заштитном појасу зграду или други 
објекат који се у том појасу не. може подизати без 
таквог одобрења (члан 55); 

5) ако уклони, премести, заклони или оштети 
саобраћајни знак на јавном путу (члан 61); 

6) ако на јавном путу или у његовој непосред-
ној близини постави знак. ознаку или неку другу 
направу коЈа бојом, обликом или светлошћу или на 
који други начин подражава саобраћајним знако-
вима или може довести у заблуду возаче или дру-
га лица у погледу правилног и безбедног саобра-
ћаја на јавном путу (члан 62 став 1). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 1.000 до 20.000 динара. 

Члан 85. 
Новчаном казном од 1.000 до 30.000 динара ка-

зниће се грађанин за прекршај ако изврши неку 
од радњи из чл. 83. и 84. овог закона. 

Члан 86. 
Предузеће за путеве и друга правна лица ка-

зниће се за прекршај новчаном казном од 5.000 до 
100.000 динара: 
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1) ако не поступи по наређењу инспектора из-
датом на основу члана 72 овог закона; 

2) ако онемогућава или омета вршење послова 
из делокруга службе инспекције јавних путева 
(члан 78). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у предузећу за путеве новчаном 
казном од 1.000 до 20.000 динара. 

Члан 87. 
Новчаном казном од 1.000 до 20 000 динара ка-

зниће се за прекршај грађанин К О Ј И не поступи по 
наређењу инспектора јавних путева издатом на 
основу члана 72. овог закона. 

Члан 88. 
На-плаћене новчане казне за прекршаје из чл. 

83. до 87. овог закона уплаћују се у корист поли-
тичкотериторијалне јединице која је основала пре-
дузеће за путеве чије те основно средство јавни пут 
на коме је извршен прекршај за који 1е изречена 
новчана казна. 

Средства остварена према ставу 1. овог члана 
користиће се за одржавање, реконструкцију и из-
градњу јавних путева. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 89. 
По ступању на снагу овог закона категорија 

постојећих путева може се одредити према значају 
тих путева, без обзира да ли ови путеви испуњава-
ју одговарајуће техничке услове одређене овим 
законом. 

Путеви којима буде по ставу 1. овог члана од-
ређена категорија, као и други јавни путеви изгра-
ђени до дана ступања на снагу овог закона а коти 
не испуњавају техничке услове за категорију која 
им је одређена, прилагодиће се одредбама овог за-
кона приликом њихове реконструкције односно 
поновне изградње. 

I 
Члан 90. 

Одредбе овог закона које се односе на преду-
зеће за јавне путеве сходно се примењују и на 
установе које искоришћују јавне путеве, као и на 
органе преко којих општински народни одбори иско-
ришћују јавне путеве. 

Члан 91. 
Земљиште које је грађењем или реконструк-

ције^ пута заузето до 15. маја 1945. године, а које 
није уписано у земљишне књиге као друштвена 
својина, уписаће се у те књиге као друштвена сво-
јина. 

Ранији сопственик тог земљишта нема право 
на накнаду у случају из става 1. овог члана. 

Ближе одредбе о земљишнокњижном упису по 
ставу 1. овог члана доноси Секретаријат Савезног 
извршног већа за правосудне послове, 

Члан 92. 
Ако порушена или напуштена зграда или дру-

ги објекат, који се налази у заштитном појасу јав-
ног пута, умањује или онемогућава прегледност пу-
та, или угрожава' безбедност саобраћаја на путу, 
предузеће за путеве може. у року од године дана 
од дана ступања на снагу овог закона захтевати да 
орган управе општинског народног одбора надле-
жан за саобраћај донесе решење да је сопственик 
односно носилац права коришћења дужан уклони-
ти та ј објекат о свом трошку у одређеном року. 

Спреда, 12. јул 1961. 

Ако сопственик односно корисник објекта не 
поступи по решену донетом по ставу 1. овог чланак 
или ако је сопственик односно корисник непознат, 
општински орган управе надлежан за саобраћај 
одобриће предузећу за путеве да уклони објекат о 
свом трошку. 

Материјал добивен уклањањем ових објеката 
припада сопственику односно носиоцу права кори-
шћења објекта. 

Члан 93. 
Питања која одредбама овог закона нису уре-

ђена у погледу путева II, III и IV реда, уређују се 
прописима народних република, сагласно начелима 
овог закона. 

Прописом Народне Републике Србије регули-
саће се надлежност органа аутономних јединица У\ 
вези са јавним путевима сагласно начелима овог 
закона. 

Члан 94. 
Народне републике доносе прописе о путевима 

и другим саобраћајницама који немају својство 
јавних путева (улице, сеоски, пољопривредни, 
шумски путеви и др.), сагласно начелима овог 
закона. 

Члан 95. 
Поавилник о техничким прописима о елемен-

тима и основним условима за пројектовање јавних 
путева („Службени лист ФНРЈ", бр. 47/57), као и 
републички закони и други прописи о јавним путе-
вима. примењиваће се уколико нису у супротности 
са одредбама овог закона. 

Члан 96. 
Овај закон ступа на снагу по истеку 30 дана 

по објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

460. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА 

ЗА ПУТЕВЕ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југослав^е и са-
везним органима власти, проглашава се Закон о 
предузећима за путеве, који је усвојила Савезна 
народна скупштина на седници Савезног већа од 
28. јуна 1961. године и на седници Већа произво-
ђача од 28. јуна 1961. године. 

П. Р. бр. 39 
29. јуна 1961. године 

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

Председник 
Савезне наводне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПУТЕВЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

^ Члан 1. 
У циљу одржавања и унапређивања јавних пу-

тева за потребе друмског саобраћаја оснивају се 
предузећа за путеве. 
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Предузећа за путеве врше и изградњу и рекон-
струкцију јавних путева. 

Члан 2. 
Одредбе прописа о привредним организацијама 

ко^е се односе на предузећа примењују се и на пре-
дузећа за путеве, ако одредбама овог закона није 
друкчије одређено. 

ч 
Члан 3. 

Предузеће за путеве оснива се за мрежу јавних 
путева која чини саобраћајну целину за одређено 
економско подручје и обезбеђује економске услове 
за самостално пословање предузећа. 

Члан 4. 
Јарди путеви мреже за коју се оснива преду-

зеће за путеве сматрају се његовим основним сред-
ствима у смислу Закона о средствима привредних 
организација. 

Члан 5. 
Средства потребна з-а вршење својих делатно-

сти предузе!" а за путеве остварују из прихода одре-
ђених овим законом. 

Члан 6. 
Предузећа за путеве врше одржавање, рекон-

струкцију и изградњу јавних путева првенствено 
средствима која стварају својим пословањем. 

Предузећа за путеве врше одржавање, рекон-
струкцију и изградњу јавних путева и средствима 
добивеним на основу уговора од народних ре-
публика, срезова и општина. 

За одржавање, реконструкцију и изградњу јав-
них путева предузећа за путеве користе и креди хе 
које добивају сагласно важећим прописима. 

Члан 7. 
Средства која на основу уговора, дају преду-

зећима за путеве ради одржавања, реконструкције 
и изградње јавних путева, народне републике, сре-
зови и општине обезбеђују из посебних прихода 
одређених овим законом, као и из других својих 
прихода. 

Члан 8. 
Предузећа за путеве са територије лародне ре-

публике могу, у сагласности са републичким из-
вршним већем, образовати заједницу предузећа за 
путеве. 

Републичко извршно веће може одредити да се 
образује заједница предузећа за путеве са терито-
рије народне републике. 

У заједницу предузећа за путеве могу се удру-
жити и друге организације коЈе врше јавни друм-
ски саобраћај или друге делатности у вези са јав-
ним путевима или саобраћајем на јавним путевима. 

Народна Република Србија може донети пропис 
о образовању заједница предузећа за путеве са под-
ручја аутономних јединица. 

Члан 9. 
Заједница предузећа за путеве стара се о ускла-

ђивању и унапређивању рада привредних и других 
организација удружених у заједници, врши послове 
од заједничког интереса за организације удружене 
у заједници, као и друге послове одређене овим 
законом и другим прописима. 

Заједница предузећа за путеве је правно лице. 

Члан 10. 
Предузећа за путеве и заједнице предузећа за 

путеве учлањују се у Савезну саобраћајну комору. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ПУТЕВЕ 

1. Оснивање 

Члан 11. 
Предузеће за путеве оснива се, по правилу, за 

одржавање, реконструкцију и изградњу јавних пу-
тева свих ка-т-егорија на одређеној мрежи јавних 
путева (члан 3). 

Предузеће за путеве из става 1. овог члана 
оснива републичко извршно веће у споразуму са 
заинтересованим народним одборима. 

Међусобни односи народне републике, срезова 
и општина у вези са оснивањем предузећа за путеве 
пз ставу 1 овог члана уређују се уговором, ако 
нису одрз^ерш актом о оснивању. 

Народна Република Србија може донети пропис 
да предузећа за путеве из става 1. овог члана могу 
оснивати и извршна већа представничких тела ауто-
номних јединица. 

За оснивање предузећа за путеве које не обу-
хвата јавне путеве III и IV реда на подручју за које 
је предузеће основано, није потребан споразум са 
одговарајућим народним одборима. 

Члан 12. 
Ако предузеће за путеве које је основало ре-

публичко извршно веће, изузетно од одредбе члана 
11. став 1. овог закона не обухвати све путеве III 
и IV реда на одређеном подручју, срески народни 
одбор, у споразуму са општинским народним од-
бором, може за те путеве основати предузеће за 
путеве 

Међусобни односи среза и општине у вези са 
оснивањем предузећа за путеве по ставу 1. овог 
члана, уређују се уговором, ако нису уређени актом 
о оснивању предузећа. 

Ако срески народни одбор не постигне спора-
зум са општинским народним одборима о оснивању 
предузећа за путеве, основаће сам предузеће за пу-
теве које обухвата мрежу јавних путева III реда 
на подручју среза. 

Члан 13. 
Ако ни предузеће за путеве које је основало 

републичко извршно веће ни предузеће за путеве 
које је основао срески народни одбор не обухвати 
путеве IV реда на одређеном подручју, општински 
народни одбор може за те путеве основати преду-
зеће за путеве. 

Два или више општинских народних одбора 
могу за путеве IV реда из става 1. овог члана за-
једнички основати предузеће за путеве. 

Међусобни односи општина чији народни од-
бори споразумно оснивају предузеће за путеве, уре-
ђују се уговором. 

Члан 14. 
Актом о оснивању предузећа за путеве одре-

ђују се, поред осталог, мрежа јавних путева за 
коју се оснива предузеће и поједини путеви те 
мреже које предузеће обухвата и који улазе у ње-
гова основна средства. 

Ако је предузеће за путеве основано у спора-
зуму са два или више органа (члан 11. став 2, члан 
12. став 1. и члан 13. став 2), актом о оснивању 
одређује се која права и дужности оснивача врше 
по литич котор итор иј алпе јединице чији су се ор-
гани споразумели о оснивању предузећа, као и 
други међусобни односи тих политичкотеритори-
јалних јединица. 
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2. Пословање 

Члан 15. 
Предузеће за путеве в?)ши одржавање, рекон-

струкцију и изградњу јавних путева који улазе у 
његова основна средства, стара се о изградњи обје-
ката који су вег^чи за употребу јавних путева и о 
унапређивању услова саобраћаја на тим путевима 
(основна делатност). 

Предузеће за путеве може се бавити и другим 
привредним делатностима које су у непосредној 
вези са његовом основном делатношћу или са по-
требама саобраћаја и путника као што су делатност 
сервисних и пумпних станица, ремонтних радиони-
ца. производња грађевинског материјала, делатност 
мотела и других угоститељских објеката на путе-
вима. пољопривредно искоришћавање путног зем-
љишта и сл. (споредна делатност), ако испуњава 
услове за вршење тих делатности. 

Предузеће за путеве може вршити послове из 
основних и споредних делзтностч и за потребе дру-
гих организација, ако то ДОЗВОЛЕ"ту његови распо-
ложиви капацитети и ако то не иде на штету одр-
жавања, реконструкције и изгладио јавних путева 
који улазе у његова основна средства. 

Члан 16. 
Предузеће за путеве оснива по општим пропи-

сима погоне, економске и друге јединице. 
За вршење споредних делатности предузеће за 

путеве дужно је организовати погон дгоји врши 
самостално обрачунавање дохотка. 

Члан 17. 
Погон предузећа за путеве који врши самостал-

но обрачунавање дохотка самостално користи сред-
ства пословног фонда предузећа која непосредно 
служе за извршавање задатака погона. 

Правилима предузећа за путеве одређују се 
услови под којима погони који врше самостално 
обрачунавање дохотка могу према важећим пропи-
сима преносити, отуђивати, расходовати или давати 
под закуп одређена основна средства која самостал-
но користе. 

Члан 18. 
Одржавање, реконструкцију и изградњу јавних 

путева врши предузеће за путеве према техничким 
условима одређеним Основним законом о јавним-
путевима и другим прописима. 

Члан 19. 
Радови за одржавање јавних путева и средства 

потребна за извођење тих радова утврђују се годи-
шњим програмом радова и предрачуном- трошкова. 

Годишњи програм радо-ва и предрачун трошко-
ва доноси раднички савет предузећа за путеве на 
предлог одговарајућих погона. 

Члан 20. 
Од јавних путева као основних средстава пре-

дузећа за путеве врши се амортизација: 
1) мостова, вијадуката и надвожњака; 
2) пословних зграда; 
3) опреме пута. 
Коловозни застор јавног пута обнавља се ње-

говим одржавањем. 

Члан 21. 
У укупан приход предузећа за путеве улазе од-

ређени износ од малопродајне цене бензина и плин-
ског уља остварен на подручју предузећа, посебне 

накнаде за употребу јавног пута, или његовог дела 
и одређеног објекта на јавном путу, накнаде за ван-
редну употребу јавног пута, као и други приходи 
које предузеће оствари СВОЈОМ делатношћу. 

У укупан приход предузећа за путеве улазе и 
средства коЈа предузеће оствари на основу уговора 
са политичкотериторијалном јединицом, привред-
ном или другом организацијом за извршене радове 
на одржавању, реконструкцији и изградњи путева. 

Члан 22. 
Приход од бензина и плинског уља састоји се 

сд одређеног износа од малопродајне цене бензина 
и плинског уља наплаћеног на подручју предузећа 
за путеве. 

Висину и начин наплате износа из става 1. овог 
члана као и услове под којима се наплаћују ови 
износи одређује Савезно извршно веће. 

Мерила по којима предузеће за путеве одлучу-
је колико ће од средстава из става 1. овог члана 
употребити за поједину категорију пута, прописује 
републичко извршно веће, водећи рачуна о дужттчи 
и стању појединих категорија јавних путева и гу-
стини саобраћаја на њима. 

Члан 23. 
Посебну накнаду за употребу јавног пута или 

његовог дела и одређеног објекта на Јавном пу^у 
(мост, тунел, простор за паркирање и сл.) уводи 
предузеће за путеве. 

Савезно извршно веће прописује услове под 
којима се посебна накнада може увести. 

Прописом из става 2. овог члана могу се утвр-
дити и мерила за одређивање висине посебне нак-
наде или одредити највиши износ те накнаде. 

Члан 24. 
Накнаду за ванредну употребу јавног пута на-

плаћује предузеће за путеве за ванредни превоз 
(члан 49. став 1. Основног закона о јавним путе-
вима). 

У накнаду за ванредну употребу јавног пута ула-
зе износи које предузеће за путеве наплаћује од 
превозника на име трошкова за 'предузиман^ по-
себних мера обезбеђења приликом ванредног пре-
воза (члан 49. став 7. Основног закона о јавним 
путевима). 

Висина и начин плаћања накнаде из ст. 1. и 2. 
овог члана утврђују се уговором између предузећа 
за путеве и превозника. 

Члан 25. 
Привредне и друге организације могу, на основу 

уговора, давати предузећима за путеве средства за 
одржавање, реконструкцију, изградњу и опремање 
јавних путева или њихових делова, за унапређи-
вање услова саобраћаја на тим путевима односно 
на њиховим деловима. 

Предузећа за путеве могу средства из става 1. 
овог члана трошити само у сврхе одређене уго-
вором. 

III. СРЕДСТВА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ 
ЈЕДИНИЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖАВАЊА, 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ 
ПУТЕВА 

Члан 26. 
Средства која политичкотериторијалне јединице 

дају на основу уговора предузећима за путеве за 
одржавање, реконструкцију и изградњу јавних пу-
тева образују се од: 
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1) накнада које се плаћају за друмска моторна 
возача; 

2) накнада које се плаћају за друмска запрежна 
возила; 

3) пореза на промет моторних возила у грађан-
ској својини; 

4) пореза на промет од транспортних услуга из-
в р ш н и х возилима у грађанској својини; 

5) новчаних казни за прекршаје одредаба сао-
браћа (них прописа; 

6) новчаних казни за прекршај одредаба 
Основног закона о јавним путевима; 

7) новчаних казни за привредне преступе по 
одредбама овог закона; 

8) других извора прихода одређених посебним 
прописима; 

9) других својих прихода које за ту сврху на-
мени политичкотериторијална јединица. 

Члан 27. 
Висину накнада које се плаћају за друмска 

моторна возила (члан 26. тачка 1) одређује Саве-
зно извршно веће. 

Висина накнада које се плаћају за друмска 
запрежна возила (члан 26. тачка 2) одређује се 
прописом народне републике. 

Чла^ 28. 
Прописом народне републике одређује се рас-

подела средстава из члана 26. тач. 1. до 8. овог 
закона на народну републику, срезове и општине. 

' Члан 29. 
Средства расподељен^. по члану 28. овог зако-

на политичкотериторијална јединица може употре-
бити само за одржавање, реконструкцију и изград-
њу јавних путева. 

Средствима из става 1. овог члана политичко-
територи јална јединица .обезбедиће првенствено 
одржавање јавних путева, ако предузеће за путеве 
не може својим средствима одржавати путеве у 
стању које омогућава безбедан саобраћај на њима. 

Члан 30. 
Прописом народне републике одређује се део 

средстава из члана 26. тач. 1. до 8. овог закона 
које општине могу употребити за одржавање ули-
ца у градовима и градским насељима. 

Члан 31. 
За располагање средствима из члана 26. овог 

закона републичко извршно веће, као и срески и 
општински народни одбори одлукама донетим на, 
седницама оба већа, могу образовати фондове за 
путеве. 

Фондови за путеве имају својство правног лица. 

Члан 32. 
Фондом за путеве управља управни одбор. 
Управни одбор фонда за путеве састоји се од 

чланова које именује оснивач и чланова које као 
своје представнике делегирају привредне и друге 
организације, које су заинтересоване за стање јав-
них путева и саобраћај на тим путевима. 

Актом о оснивању фонда одређују се органи-
зације које ће имати своје представник у управ-
ном одбору фонда за путеве. 

Члан 33. 
Ако се оснује фонд за путеве, права и обавезе 

по литичкотеритори јалне јединице која је основала 
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фонд за путеве, предвиђени у чл. 7. и 29. овог 
закона, прелазе на фонд за путеве. 

Члан 34. 
Народне републике донеће ближе прописе о 

фондовима за путеве. 

IV. ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗ-
ГРАДЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА ЗА КОЈЕ НИЈЕ 

ОСНОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ 

Члан 35. 
Одржавање, реконструкцију и изградњу јавних 

путева III и IV реда који нису обухваћени пре-
дузећем за путеве повериће' срески односно оп-
штински народни одбор другом предузећу за пу-
теве или другој привредној организацији или уста-
нови, или ће за ту сврху основати посебну уста-
нову. 

Два или више општинских народних одбора 
могу заједнички основати установу за путеве. 

Ако одржавање, реконструкцију и изградњу 
јавних путева IV реда у смислу става 1. овог чла-
на није поверио другом предузећу за путеве, дру-
гој привредној организацији или установи, општин-
ски народни одбор вршиће одржавање, реконструк-
цију и изградњу тих путева преко свог органа. 

Срески народни одбор може се споразумеш са 
општинским народним одбором, да општински на-
родни одбор преко свог органа врши одржавање, 
реконструкцију и изградњу јавних путева Ш реда. 

Члан 36. 
Ако је срески или општински народни одбор 

поверио одржавање, реконструкцију и изградњу 
јавних путева III или IV реда другом предузећу 
за путеве или другој привредној организацији из 
члана 35. став 1. овог закона, то предузеће или 
та привредна организација дужна је за одржавање, 
реконструкцију и изградњу тих јавних путева 
основати погон за који се врши самостално обра-
чун ав ање дохотка. 

На погоне из става 1. овог члана сходно се при-
мењују одредбе овог закона које се односе на пре-
дузећа за путеве. 

Члан 37. 
Ако јавне путеве III или IV реда одржава, ре-

конструише и изграђује установа или општински 
народни одбор преко свог органа, приходи из чл. 
21. и 26. овог закона припадају установи односно 
општини. 

Установа односно општина може приходе из 
става 1. овог члана користити само за одржавање, 
реконструкцију и изградњу јавних путева. 

Члан 38. 
Радни колектив установе односно лица која ра-

де у органу управе општинског народног одбора 
коме је поверено одржавање, реконструкција и 
изградња путева има право захтевати да се ор-
ганизује као предузеће за путеве ако постоје еко-
номски услови за успешно пословање таквог пре-
дузећа. 

V. ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ 

Члан 39. 
Заједница предузећа за путеве (заједница)-
1) врши студије у циљу унапређивања јавних 

путева; 
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2) даје препоруке предузећима за путеве у ци-
љу унапређивања јав-них путева, и ради на ускла-
ђивању њиховог рада у вези са одржавањем, ре-
ком струк ци јом, изградњом и опремањем јавних пу-
тева и на спровођењу смерница друштвених пла-
нова у области јавних путева; 

3) предлаже државним органима доношење 
прописа и предузимање мера за унапређивање 
јавних путева; 

4) врши и друге послове који су јој стављени 
у задатак прописима и правилима заједнице. 

Члан 40. 
Заједница може вршити послове од заједнич-

ког интереса за предузећа удружена у заједници, 
а нарочито:' 

1) оснивати предузећа и радње који ће својом 
механизацијом и другим средствима вршити услу-
ге удруженим предузећима за путеве при радови-
ма за одржавање, реконструкцију и изградњу пу-
тева, оснивати бирое за пројектовање, организовати 
послове планирања, статистике, економске анализе 
и др.; 

2) организовати семинаре и течајеве, и осни-
вати школе за стручно образовање кадрова; 

3) проучавати питања унапређивања организа-
ције и продуктивности рада, стимулативнијег на-
грађиван^ радника, унапређивања самоуправљања 
у предузећима за путеве, бол^г коришћења капа-
цитета и др. 

Члан 41. 
Заједница може у случајевима ванредних до-

гађаја, удеса или дејства више силе, а у циљу 
успостављања или обезбеђења саобраћаја на јав-
ним путевима, одредити да су предузећа за пу-
теве и њихови погони дужни уз одговарајућу нак-
наду давати на привремену употребу другим пре-
дузећима за путеве одређене ствари моје чине 
основна средства. 

Ближе одредбе о давању ствари на привреме-
ну употребу доноси заједница, у сагласности са 
републичким органом управе надлежним за по-
слове саобраћаја. 

Члан 42. 
Заједница је дужна о свом пословању подно-

сити годишњи извештај републичка! извршном 
већу. 

Члан 43. 
Заједница имЗ своја правила, која доноси 

управни одбор заједнице а потврђује републичко 
извршно веће. 

Правила заједнице садрже нарочито: задатке 
заједнице; унутрашњу организацију и пословање 
заједнице; састав и делокруг управног одбора, на-
чин избора и опозива односно именовања управног 
одбора заједнице; права и дужности радника за-
пошљених у радном колективу заједнице и од-
носе између заједнице и предузећа за путеве удру-
жених у заједници. 

Чдан 44. 
Заједницом управља управни одбор заједнице. 
Управни одбор заједнице доноси закључке о 

свим важнијим питањима из делокруга заједнице. 

Члан 45. 
Управни одбор заједнице сачињавају пред-

ставници привредних и других организација 
удружених у заједниц-и, - представници радног ко-

лектива заједнице и лица која именује републичко 
извршно веће. 

Директор заједнице је члан управног одбора 
по свом положају. 

Директор заједнице и представник радног ко-
лектива не могу бити бирани за председника 
управног одбора заједнице. 

Правилима заједнице одређује се укупан број 
чланова управног одбора, број чланова које бирају 
привредне и друге организације удружене у за-
једници и радни колектив заједнице, и број чла-
нова које именује републичко извршно веће. 

Свако предузеће за путеве мора имати у управ-
ном одбору заједнице најмање једног представ-
ника. 

Члан 46. 
Мандат ч панова управног одбора заједнице 

траје две године. 
Једно лице може бити бирано за чпана управ-

ног одбора највише два пута узастопно. 

Члан 47. 
Директор заједнице спроводи закључке управ-

ног одбора и руководи пословима за ̂ е тг нице. 
Директора заједнице поставља и разрешава 

републичко извршно веће. 

Члан 48. 
Ако директор заједнице смртра да "те за^ц,^-

чак управног одбо-ра незаконит или да н и к У 
складу са правилима заједнице, упозориће на то 
управни одбор. 

Ако управни одбор и после упозорења дирек-
тора заједнице остане при свом закључку, дирек-
тоо заједнице тражиће да републичко извршно 
веће, или орган који оно одреди, реши о питању 
које је предмет закључка управног одбора. 

У случајевима из ст. 1. и 2 овог члана дирек-
тор заједнице обуставиће извршење закључка 
управног одбора до доношења решења републичког 
извршног већа. 

Ако републичко извршно в^ће не донесе ре-
шење у року од 30 дана од дана кад те дирек по 
тражио доношење решења, закључак управног од-
бора остаје у важности. 

Члан 49. 
Стручне и адми.нистративне послове заједнице 

врши радни колектив заједнице. 
Лични дохоци радника затупљених у зајед-

ници одређују се правилником, који доноси управ-
ни одбор заједнице. 

Организација и начин пословања радног ко-
лектива затеднице, као и системати?^циЈа радних 
места, одређују се правилима заједнице. 

Члан 50. 
Средства заједнице за покриће њених расхода 

образују се из доприноса који плаћају привредне 
и друге организације удружене у заједници 

Основицу и стопу за обрачунавањ? доприноса 
заједници и начин плаћања доприноса одређује 
управни одбор затед-нице, у сагласности са ре-
публичка! државним секретаријатом за послове 
финансија. 

Предузећа удружена V заједници плаћапу до-
тгринос из свог укупног прихода пре утврђивања 
дохотка. 

Члан 51. 
Средства из доприноса заједници р а с п о р е ђ у ј 

се за подмириван^ личних доходака радника за-
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пошљених у радном колективу заједнице, за под-
мириван^ материјалних издатака, за образовање 
фонда заједничке потрошње и за подмиривање 
других трошкова заједнице насталих на основу 
законских и других обавеза. 

Средства фонда заједничке потрошње зајед-
нице могу се користити у сврхе одређене Законом 
о средствима привредних организација. 

Члан 52. 
Заједница је дужна за сваку годину саставити 

свој финансијски план, а по истеку године завршни 
рачун. 

установу којој је поверено одржавање, реконструк-
ција и изградња јавних путева. 

Ближе прописе о спровођењу одредаба из става 
1. овог члана доноси републичко извршно веће 
односно орган који оно одреди. 

Члан 58. 
Овлашћује се Савезно извршно веће да може 

донети прописе о утврђивању вредности јавних 
путева и других основних средстава која се пре-
носе на предузећа за путеве, а која до дана сту-
пања на снагу овог закона нису процењена по 
важећим прописима. 

Члан 53. 
Републичко извршно веће и републички орган 

управе надлежан за послове саобраћаја врше над-
зор над законитошћу рада заједнице. 

Ако републички орган управе надлежан за по-
слове саобраћаја утврди да општц акт који је ван 
управног поступка донела заједница није у складу 
са законом, другим прописима или правилима за-
једнице, дужан је о томе известити републичко из-
вршно веће и предложити му да тај акт поништи 
или укине. 

Републичко извршно веће може укинути 
закључке и друге акте заједнчпе а-о су у супрот-
ности за законом, другим прописима или прави-
лима заједнице. 

УК КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 54. 
Новчаном казном од 100.000 до 1,000 000 дин,ара 

казниће се за привредни преступ предузеће за пу-
теве или друга привредна организација или уста-
нова којој је поверено одржавање, реконструк-
ција и изградња јавних путева, ако новчана сред-
ства намењена за одржавање, реконструкцију и 
изградњу путева користи у друге сврхе. 

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара 
казниће се за радњу из става 1. овог члана ди-
ректор или друго одговорно лице у предузећу за 
путеве, другој привредној организацији или уста-
нови. 

Члан 55. 
Новчано-м казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за привредни преступ предузеће за 
путеве, ако не изврши наређење заједнице издато 
на основу члана 41. овог закона. 

/ I I . ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56. 
Предузећа за путеве основаће се до краја 1961. 

године, а почеће са пословањем 1. јануара 1962. 
године. 

Ближе прописе за спровођење одредаба из 
става 1. овог члана донеће републичко извршно 
веће. 

Члан 57. 
Механизацију, алат за одржавање путева и 

друга оруђа за рад, као и уређаји, постројења, по-
словне зграде и други објекти за потребе путева, 
којима располажу републички, ^срески и општин-
ски органи управе за путеве, пренеће се без нак-
наде на новоосновано пр-едузеће за путеве, а ако 
предузеће за путеве није основано, те ствари ће 
се пренети без накнаде на другу организацију или 

Члан 59. 
Народне републике, срезови и општине уки-

нуће са даном 31. децембра 1961. године фондове 
за путеве које су основали по одредбама става 1. 
одељка 9. главе XXV Савезног друштвеног плана 
за 1956. годину, а на основу одредаба Уредбе о 
фондовима за путеве („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 19/56). 

Народне републике, срезови и општине могу 
фондове за путеве из става 1. овог члана органи-
зовати као фондове за путеве по одредбама чл. 31. 
до 34. овог закона са даном 1. јануара 1962. године. 

Неутрошена средства и обавезе укинутих фон-
дова из става 1. овог члана, укључујући ту и сред-
ства блокирана за резерву, прелазе на народну 
републику, срез или општину која је основала 
фонд и могу се користити према одредбама овог 
закона. Ако народна република, срез или општина 
образује фонд за путеве према одредбама чл. 31. 
до 34. овог закона, неутрошена средства и обавезе 
фондова из става 1. овог члана, укључујући и сред-
ства блокирана из резерви, прелазе на тај фонд 
и могу се трошити према одредбама овог закона. 

1 Члан 60. 
Средства наведена у члану 26. тач. 1. до 8. 

овог закона су приходи фондова за путеве и ко-
ристиће се до 31. децембра 1061. године према од-
редбама Уредбе о фондовима за путеве. 

Члан 61. 
Средства од такса које се наплаћују на ино-

страна друмска моторна возила по тар. бр. 146 и 
147. Закона о административних таксама и служе 
за унапређивање путева, држе се на посебном ра-
чуну код банке. 

Средства из става 1. овог члана користе се за 
студије, израду пројеката, израду пробних деоница 
путева I реда и за набавку опреме за студијске ра-
дове, а према годишњим програмима. 

Годишњи програм коришћења ових средстава 
доноси Секретари јат Савезног извршног већа за 
саобраћај и везе, у сагласности са Савезним из-
вршним већем. 

Члан 62. 
Народне републике доносе прописе о управ-

л ^ њ у саобраћајницама које се не сматрају јавним 
путевима према одредбама Основног закона о јав-
ним путевима (улице, пољопривредни, сеоски пу-
теви и сл.). 

Члан 63. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје 

да важи Опште упутство о организацији службе 
јавних путева („Службени лист ФНРЈ", бр. 39/52). 

Даном ступања на снагу савезних и републич-
ких прописа донетих на основу члана 27. ст. 1. и 
2 овог закона престају да важе одредбе тар. бр. 61. 
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и 62. Таисене тарифе Закона о таксама (Уредба 
о изменама и допунама Таксене тарифе Закона о 
таксама, „Службени лист ФНРЈ", бр. 6/56 и Ј6/57) 
и одредба члана 50. став 1. Закона о администра-
тивним таксама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
28/59), уколико се односи на те тарифне бројеве. 

Уредба о фондовима за путеве („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 19/56) престаје да важи 31. де-
цембра 1961. године. 

Члан 64. 
Овај закон ступа на снагу но иг-^клг тпмтг^с^т 

дана по објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

461. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЧАКОН4 О о г ч г у р НАЈУРИМ 

ЗАВОДИМА И ЗАЈЕДНИЦАМА ОСИГУРАЊА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и са-
везним органима власти, проглашава се Закон о 
осигуравајућим заводима и заједницама осигурава, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 28. јуна 1961. године и на 
седници Већа произвођача од 28. јуна 1961. године. 

П. Р. бр. 40 
29. јуна 1961 године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с р. 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ОСИГУРАВА ЈУ ЋИМ ЗАВОДИМА И ЗАЈЕДНИ-

ЦАМА ОСИГУРАЊА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
У циљу обезбеђивања финансијских средстава 

за исплаћиван^ накнада односно уговорених износа 
када наступе догађаји који угрожавају имовину л 
лица, оснивају се осигуравајући заводи. 

Осигуравајући заводи организују и предузима^, 
сагласно важећим прописима, мере за спречавање 
и сузбијање догађаја који угрожавају осигурану 
имовину и лица. 

Члан 2. 
Осигуравајући заводи су самосталне организа-

ције које врше послове осигурања. 

Члан 3. 
Осигурава1ући заводи спроводе све врсте осигу-

рања имовине. 
Осигуравајући заводи спроводе и све врсте оси-

гурања лица, осим осигурања која спроводе заводи 
за социјално осигурање. 

Члан 4. 
Послове осигурања могу вршити и организације 

грађана, које грађани оснивају по начелима само-
помоћи. 

Савезно извршно веће прописује за које врсте 
осигурања и под К О Ј И М условима се могу оснивати 
организације грађана из става 1. овог члана. 

Члан 5. 
Осигуравајући завод (завод) оснива се за под-

ручје једне или више општина. 
Завод послује само на подручју за које је осно-

ван, ако овим законом није друкчије одређено. 

Члан 6. 
Републичко извршно веће може својим пропи-

сом основати заједницу осигурања. 
Заводи са територије народне републике чије 

је извршно веће основало заједницу осигурања оба-
везно се удружују у ту заједницу. 

Заједнице осигурања послују по одредбама овог 
закона. 

Прописом Народне Републике Србије може се 
одредити да заводи са подручја аутономне јединице 
образују заједницу осигурања. Овим прописом одре-
ђује се. сагласно одредбама овог закона, начин 
оснивања и предмет пословања заједнице осигурања 
за подручје аутономне јединице, међусобни односи 
те заједнице и завода са подручја аутономне једи-
нице и односа те заједнице и заједнице осигурања 
за територију народне републике. 

Заједнице осигурања обавезно се удружују у 
Југословенску заједницу осигурања. 

Ако на територији народне републике није 
основана заједница осигурања, заводи са територије 
те народне републике удружују се непосредно у 
Југословенску заједницу осигурања. 

На територији народне републике за коју се не 
образује заједница осигурања, Југословенска зајед-
ница осигурања врши послове који СУ овим законом 
стављени у делокруг заједнице осигурања. 

Члан 7. 
Заводима, заједницама осигурања и Југослонен-

ском заједницом осигурања управља се по начелима 
друштвеног управљања. 

Члан 8. 
Заводи, заједнице осигурања и Југословенска 

заједница осигурања су правна лица. 
На заводе, заједнице осигурања и Југословен-

ску заједницу осигурања примењују се прописи 
који важе за привредне организације, ако овим 
законом или прописима донетим на основу њега 
није друкчије одређено. 

Члан 9. 
Односи између завода, заједница осигурања и 

Југословен оке заједнице осигурања заснивају се на 
правима и дужностима одређеним овим законом и 
прописима донетим на основу њега. 

Односи између завода, заједница осигурања и 
Југословепске заједнице осигурања који нису регу-
лисани овим законом или прописима донетим на 
основу њега, регулишу се уговором. 

Члан 10. 
Заводи, за једнине осигурања и Југословенска 

заједница осигурања дужни су пословати са па-
жњом доброг привредник. 

Заводи, заједнице осигурања и Југословенска 
заједница осигурања дужни су пословати тако да 
увек могу извршавати своје обавезе. 

Члан 11. 
Заводи, заједнице осигурања и Југословенска 

заједница осигурања имају своје статуте. 
Статути морају бити у складу са одредбама овог 

закона и других савезних прописа. 
Статутом се ближе одређују нарочито: задаци, 

органи управљања, начин њиховог избора и њихов 
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делокруг, међусобни односи органа управљања, на-
чин. доношења закључака органа управљања, уну-
трашња организација, начин пословања и међусобни 
односи пословних јединица, односи између послов-
них јединица и завода, као и међусобни односи 
завода, заједница осигурања и Југословенске зајед-
нице осигурања. 

Члан 12. 
Осигурање може бити обавезно и добровољно. 

Члан 13. 
Обавезно осигурање одређује се и укида савез-

ним законом. 
Обавезно осигурање настаје или на основу за-

конске одредбе, без обавезе осигураника да закључи 
уговор (законско осигурање), или на основу уговора 
о осигурању који је осигураник дужан у смислу 
закона да закључи са заводом (обавезно уговорно 
осигурање). 

Члан 14. 
Добровољно осигурање уводи се и укида 

закључком Југословенске заједнице осигурања, за-
једнице осигурања или завода. 

Члан 15. 
Савезним законом или закључком, којим се 

одређује односно уводи нова грана или врста оси-
гурања, одређују се и опасности (ризици) од којих 
се осигурава том граном односно врстом осигурања. 

Члан 16. 
Заводи односно заједнице осигурања могу уве-

сти добровољно осигурање тек кад регулишу пи-
тање реосигурања са заједницом осигурања односно 
са Југословенском заједницом осигурања, ако овим 
законом није друкчије одређено. 

Члан 17. 
Сви заводи су дужни вршити осигурања одре-

ђена савезним законом и уведена закључком Југо-
словенске заједнице осигурања. 

Заводи са подручја заједнице осигурања дужни 
су вршити и осигурања уведена закључком те 
заједнице осигурања. 

Члан 18. 
Осигурања одређена савезним законом, уведена 

закључком Југослоеенске зајед-нице осигурања или 
закључком заједнице осигурања врше се за сваку 
врсту осигурања на јединствен начин, применом 
јединствених правила осигурања и јединствене 
тарифе премија. 

Правила за спровођење осигурања уведених 
закључком заједнице осигурања и завода морају 
бити у складу са основним начелима за сповођење 
осигурања одређених савезним законом или уведе-
них закључком Југословенске заједнице осигурања. 

Члан 19. 
За сва извршена осигурања заводи су дужни 

реосигуравати се код заједнице осигурања. 
Заједнице осигурања дужне су реосигудавати 

се код Југословенске заједнице осигурања. 
Завод није дужан реосигуравати се за оне врсте 

осигурања за које изравнање ризика врши сам 
завод. 

Заједница осигурања није дужна реосигуравати 
се за оне врсте осигурања за које изравнање ризика 
врши сама заједница. 

Скупштина Југословенске заједнице осигурања 
одређује за које врсте осигурања изравнање ризика 
врши завод односно заједница осигурања. 

За осигурања одређена савезним законом за-
кључак из става 5. овог члана доноси се у сагласно-
сти са Савезним извршним већем. 

Члан 20. 
Средства потребна за спровођење осигурања 

обезбеђују се из премија које плаћају осигураници. 
Висина премије утврђује се тарифом премија. 

Члан 21. 
Односи између осигураника и завода као о с п о -

равана који нису регулисани овим законом или 
прописима донетим на основу њега, регулишу се 
правилима осигурања завода, заједница осигурања 
односно Југословенске заједнице осигурања. 

Односи између осигураника и осигуравача који 
нису регулисани ни правилима осигурања, регу-
лишу се уговором. 

Члан 22. 
Правила осигурања садрже, за сваку врсту оси-

гурања, нарочито: 
1) предмет осигурања; 
2) ризике (опасности) од којих се може осигу-

рати; 
3) начела за утврђивање износа на који се 

осигурава; 
4) начин закључивања и садржину уговора о 

осигурању; 
5) почетак и престанак дејства уговора о оси-

гурању; 
6) одредбе о премији; 
7) обавезе осигураника у погледу предузимања 

превентивних и репресивних мера за заштиту оси-
гуране имовине и лица; 

8) обавезе осигураник у погледу пријављива-
ња штете; 

9) одредбе о продужењу дејства уговора о оси-
гурању после наступања догађаја од кога је осигу-
рање извршено, као и после промене сопственика 
односно носиоца права коришћења осигуране имо-
вине; 

10) начела о утврђивању и процењивању штете 
и исплаћиван^ накнаде; 

11) одредбе о враћању премија, као и друге 
одредбе којима се регулишу односи после престан-
ка уговора о осигурању. 

Члан 23. 
Потраживање по основу осигурања живота за-

старева за десет година. 
Потраживања по основу осигурања имовине и 

накнаде по основу осигурања лица од несрећног 
случаја застаревају за пет година. 

бокови из ст. 1. и 2. овог члана почињу тећи 
од последњег дана календарске године у којој се 
могла тражити наплата потраживања. 

Члан 24. 
Контролу над извршавањем прописаних или 

уговорених превентивних и репресивних мера од 
стране осигураника врше заводи. 

Контролу над применом правила осигурања, 
тарифа премија и техничких основа од стране 
завода односно заједница осигурања, врше зајед-
нице осигурања односно Југословенска заједница 
осигурања у оним врстама осигурања у којима оне 
врше изравнање ризика. 

Члан 25. 
Надзор над законитошћу рада завода, зајед-

ница осигурања и Југословенске заједнице осигу-
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раша, као м друштвени надзор над политиком 
коришћења средстава, врше државни органи одре-
ђени законом. I 

И ОРГАНИЗАЦИЈА 

А. Заводи 

1. Оснивање 

Члан 26. 
Завод оснива и укида општински народни од-

бор на седницама оба већа. 
Ако се завод оснива за подручје две или више 

општина, акт о оснивању завода доносе споразум-
но народни одбори општина за чије се подручје 
еа вод оснива. 

Уговором, актом о оснивању или статутом 
завода регулишу се права и обавезе општина за 
чије је подручје основан заједнички завод. 

Члан 27. 
Статут завода доноси управни одбор завода, 

а потврђује га, на седници оба већа, општински 
народни одбор који је завод основао. 

Статут заједничког завода потврђује на седни-
цама оба већа општински народни одбор на чијем 
је подручју седиште завода, у сагласности са на-
родним одборима осталих општина за чије је под-
ручје основан завод. 

Члан 28. 
Ако сви општински народни одбори на подруч-

ју среза одлуче да оснују један завод, могу се 
споразумети са среским народним одбором да на 
њега пренесу права оснивача. 

Члан 29. 
Ако општински народни одбор у року одређе-

ном овим законом (члан 139) не оснује завод или 
се не споразуме са другим општинским народним 
одбором о оснивању заједничко^ завода, надлежни 
срески народни одбор на седницама оба већа ре-
шиће који ће завод проширити своје пословање 
на подручје општине за коју није основан завод. 

Међусобни односи општина на чије је подручје 
проширено пословање завода и општине односно 
општина чи!и су народни одбори основали тај 
завод, регулишу се уговором 

Ако између општина не дође до споразума о 
регулисању међусобних односа, спорна питања ре-
шава надлежни срески народни одбор на седни-
цама оба већа. 

Ако на територији народне републике односно 
на подручју аутономне јединиие не постоје сре-
зова послове из ст. 1. и 3. овог члана врши репуб-
личко извршно веће односно извршно веће ауто-
номне јединице. 

Члан 30. 
Општински народни одбори на целој терито-

рији или на делу територије једне народне репу-
блике могу се споразум ети да оснују један специ-
ј али зов ани завод за спровођење одређене врсте оси-
гурања на тој територији. 

Уговором, актом о оснивању или статутом 
специјализованог завода регулишу се права и 
обавезе између општина чији су народни одбори 
основали специјализовани завод, односно права и 
обавезе између специјализованог завода и завода 
на територији за коју је специјаллзовшш завод 
основан. 

2. Предмет пословања 

Члан 31. 
Завод спроводи: 
1) обавезна осигурања одређена савезним за-

коном; 
2) добровољна осигурања одређена закључком 

Југословенске заједнице осигурања; 
3) добровољна осигурања одређена закључком 

заједнице осигурања; 
4) добровољна осигурања одређена закључком 

завода. 
Завод може одредити да спроводи све вучете 

добровољних осигурања за кода није дужан да се 
реосигурава (члан 19. став 3), а друге врсте доб ро -
вољних осигурања само Ако се претходно споразу-
мео са заједницом осигурања о условима реосигу-
рања (члан 19. став 1). 

Завод може закључити уговор о добровољном 
осигурању имовине и лица на подручју другог за-
вода за оне врсте осигурања које овај завод не 
спроводи. 

Члан 32. 
Завод може поверити другом заводу да за ње-

гов рачун врши одређене послове осиг- рпња. 
Односи између завода у случају из става 1. 

овог члана регулишу се уговором. 

Члан 33. 
Завод организује и спроводи, сагласно важећим 

прописима, мере за спречавање наступања опасно-
сти од којих је извршено осигурање имовине или 
лица (превентивне мере), спроводи мере за смање-
ње штете на осигураној имовини ако опасност 
наступи (репресивне мере), и финансира и креди-
тира спровођење тих мера. 

У спровођењу мера из става 1. овог члана 
заводи су дужни сарађивати са органима цивилне 
заштите и другим органима и организацијама чији 
је задатак да контролишу спровођење мера за 
заштиту имовине н лица. 

Члан 34. 
Завод доноси правила осигурања, техничке 

основе и тарифе премија за осигурања одређена 
закључком завода, у сагласности са о^шти^ским 
народним одбором датој на седницама оба већа. 

3. Пословне Јединице завода 

Члан 35. 
Завод може имати филијале, екепозитуре, за-

ступништва и друге пословне јединице. 
Филијала може бити основана за вршење свих 

или само неких врста послова којима се завод 
бави. 

Које пословне јединице има завод, као и дело-
круг пословних јединица, одређује статут завода. 

4. Органи управљала 

Члан Зв. 
Органи управљања завода су: скупштина, 

управни одбор и директор. 
Поједине послове управллња одређене овим 

законом врши савет радног колектива завода, а у 
заводима који имају две или'више пословних једи-
ница — м с а в е т радних колектива пословних 
јединица. 
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а) Скупштина 

Члан 37. 
Скупштина је највиши орган управљања 

завода. 
Скупштина управља заводом у складу са од-

редбама овог закона и прописа донетих на основу 
њега и у складу са статутом завода. 

Скупштина врши нарочито следеће послове: 
1) доноси статут завода, уз потврду општинског 

народног одбора који је основао завод, дату на 
седницама оба већа; 

2) доноси пословник о свом раду; 
3) доноси годишњи финансијски план; 
4) одобрава годишњи завршни рачун и годи-

шњи извештај о пословању завода; 
5) доноси закључак о увођењу нових врста 

осигурања, као и правила осигурања, тарифе пре-
мија и техничке основе за те врсте осигурања, у 
сагласности са општинским народним одбором који 
је основао завод, датој на седницама оба већа; 

6) даје смернице за спровођење превентивних 
и репресивних мера, за унапређивање и ширење 
осигурања, као и за стручно усавршавање кадрова; 

7) оснива пословне јединице завода; 
8) одлучује о питањима изравнања ризика са 

заједницом осигурања за осигурања која је завод 
увео; 

9) одлучује о висини режијског додатка у ок-
виру максималних ставова из тарифе премија; 

10) одлучује о стицању, преносу и отуђењу не-
покретне имовине; 

11) решава о задуживању завода и отпису ње-
гових ненаплативих потраживања; 

12) решава о начину пласирања средстава ре-
зерви завода, у складу са општим прописима; 

13) бира одређени број представника за скуп-
штину заједнице осигурања; 

14) решава и о другим важнијим питањима из 
пословања завода. 

Послови из става 3. тач. 1. до 13. овог члана 
не могу се пренети на друге органе завода. 

Члан 38. 
Скупштину сачињавају: председник, потпред-

седник и одређени број чланова. 
У скупштину улазе чланови које бирају оси-

гураници са подручја за које је завод основан и 
чланови које именује општински народни одбор на 
заједничкој седници оба већа. 

Општински народни одбор који је основао за-
вод именује највише до једне петине чланова 
скупштине из редова одборника, представника 
цивилне заштите и других лица која могу допри-
гети раду завода. 

Осигураници бирају своје представки ке у скуп-
штину по привредним гранама, сразмерно њиховом 
учешћу у укупној премији осигурања на подручју 
завода. 

Статутом завода одређује се укупан број чла-
нова скупштине, број чланова које именује општин-
ски народни одбор, број чланова које бирају оси-
гураници, начин утврђивања броја чланова које 
бирају осигураници појединих привредних грана 
и начин њиховог избора. 

Директор завода и председник савета радног 
колектива завода су чланови скупштине по свом 
положају. 

Члан 39. 
Председника и потпредоеденика скупштине бира 

скупштина из реда својих чланова. 

За председника и потпредседника скупштине 
не могу бити изабрани директор завода и председ-
ник савета радног колектива завода. 

Члан 40. 
Мандат чланова скупштине траје две године. 
Орган који је изабрао односно именовао чла-

нове скупштине, може их сменити и пре истека 
времена на које су изабрани односно именовани. 

Места председника, потпредседника и осталих 
чланова скупштине упражњена за време трајања 
мандата, попуњавају се на начин одређен у чл. 
38. и 39. овог закона. 

Члан 41. 
Скупштина доноси закључке на седницама. 
Седнице се одржавају по потреби, а најмање 

двапут годишње. 

Члан 42. 
Ако директор завода сматра да је закључак 

скупштине незаконит или да није у складу са ста-
тутом завода, упозориће на то скупштину. 

Ако скупштина и после упозорења директора 
завода остане при свом закључку, директор завода 
тражиће да општински народни одбор на седни-
цама оба већа, или орган који она одреди, реши о 
питању које је предмет закључка скупштине. 

Ако је у питању закључак који је донела скуп-
штина заједничког завода, решење из става 2. овог 
члана доноси општински народни одбор на чијем 
је подручју седиште завода, ако статутом завода 
није друкчије одређено. 

У случајевима из ст. 1. до 3. овог члана дирек-
тор завода обуставиће извршење закључка скуп-
штине до доношења решења општинског народног 
одбора. 

Ако општински народни одбор не донесе ре-
шење у року од 30 дана од дана кад је директор 
тражио доношење решења, закључак скупштине 
остаје у важности. 

б) Управни одбор 

Члан 43. 
Скупштина бира из своје средине управни 

одбор. 
Број чланова управног одбора и начин њихо-

вог избора, као и делокруг и начин рада управног 
одбора, одређује статут завода. 

Директор завода је члан управног одбора по 
свом положају. 

Члан 44. 
Управни одбор завода врши послове за које је 

овлашћен статутом и закључцима скупштине, а на-
рочито: 

1) стара се о спровођењу одлука скупштине; 
2) утврђује предлог годишњег финансијског 

плана, завршног рачуна, годишњег извештаја о по-
словању, као и остале предлоге о КОЈ има одлучује 
скупштина; 

3) даје ближа упутства за спровођење смерница 
скупштине о пословању завода; 

4) припрема седнице скупштине; 
5) поставља и разрешава руководеће службе-

нике завода; 
6) врши и друге послове који су му прописима, 

статутом и закључцима скупштине стављени у де-
локруг. 



Страна 718 — Број 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Спреда, 12. јул 1961. 

в) Директор 

Члан 45. 
Директор руководи радом и пословањем завода 

на основу важећих прописа и закључака скупшти-
не. управног одбора и савета радног колектива за-
вода. 

Члан 46. 
Директор заступа завод у његовим имовинско-

правчим и другим односима. 
Директор може овластити службеника завода 

или друго лице да га замени у одређеним посло-
вима заступања завода. 

Члан 47. 
Директор завода стара се о извршавању за-

кључака скупштине, управног одбора и савета ра-
дног колектива завода односно савета радних ко-
лектива пословних јединица завода. 

Члан 48. 
Директора поставља и разрешава општински 

народни одбор на заједничкој седници оба већа. 
Директора заједничког завода који послује на 

подручју више општина поставља и разрешава оп-
штински народни одбор на чијем је подручју се-
диште завода, ако одлуком о оснивању, уговором 
или статутом није друкчије одређено. 

г) Савети радних колектива 

Члан 49. 
Савет радног колектива завода бирају службе-

ници и радници завода на својој скупштини. 
Ако завод има две или више пословних једи-

ница, службеници и радници сваке пословне једи-
нице бирају савет радног колектива пословне једи-
нице на својој скупштини, а делегати службеника 
и радника свих пословних јединица бирају савет 
радног колектива завода. 

У погледу трајања мандата чланова савета рад-
ног колектива завода и чланова савета радног ко-
лектива пословне јединице завода, поступка за њи-
хов опозив и накнадни избор, као и начина рада 
савета, сходно се примењују правила о избору и 
раду радничких савета у привредним организаци-
јама, ако овим законом није друкчије одређено. 

Статут завода ближе одређује број чланова са-
вета радног колектива завода и савета радног ко-
лектива пословне јединице завода, начин њиховог 
избора, трајање њиховог мандата, начин њиховог 

\ опозивања, као и начин рада савета. 

Члан 50. 
Савет радног колектива завода и савети рад-

них колектива пословних јединица завода распо-
ређују чист приход завода сагласно одредбама овог 
закона, других савезних прописа, статута завода и 
правилника о расподели чистог прихода. 

Члан 51. 
Савет радног колектива завода доноси, сагла-

сно начелима утврђеним статутом завода, правил-
ник о расподели чистог прихода на личне дохотке 
и на фондове завода и правилник о расподели лич-
них доходака радника и службеника. 

Члан 52. 
Савет радног колектива завода стара се о рад-

ном реду и дисциплини у заводу и предузима мере 

за стручно уздизање службеника и радника, за у -
напређивање и рационализацију пословања, за по-
већавање продуктивности рада, снижавање тро-

шкова пословања и побољшавање квалитета по-
словања. 

Члан 53. 
Савет радног колектива завода врши надзор 

над применом прописа о хигијенској и техничкој 
заштити при раду, стара се о здравственој заштити 
службеника и радника и о побољшавању живот-
них услова службеника и радника завода. 

Члан 54. 
Савет радног колектива завода доноси закљу-

чак о заснивању и раскидању радних односа са 
свим службеницима и радницима завода, осим са 
онима са којима по одредбама овог закона радни 
однос заснива и раскида други орган. 

Савет радног колектива завода доноси закљу-
чак о заснивању радних односа са службеницима 
и радницима на основу спроведеног конкурса, а на 
предлог конкурсне комисије. 

Конкурсну комисију сачињавају три члана, од 
којих по једног именују директор завода, синди-
кална подружница и савет радног колектива за-
вода. 

Писмени уговор о радном односу у име завода 
закључује и потписује директор завода, на основу 
закључка савета радног колектива завода. 

Члан 55. 
Савет радног колектива завода доноси закљу-

чак о одређивању заступника и повереника заво-
да, и одређује њихов делокруг у складу са стату-
том завода. 

Уговор са заступницима и повереницима закљу-
чује директор завода. 

Члан 56. 
Ако завод има две или више пословних једи-

ница, правилник о расподели личног дохотка рад-
ника и службеника доноси савет радног колекти-
ва пословне јединице, који у пословној јединици 
врши и друге послове из чл. 52. до 55. овог закона. 

Савет радног колектива завода може давати 
упутства и смернице саветима радних колектива 
пословних јединица за решавање питања из става 
1. овог члана. 

Члан 57. 

Савет радног колектива завода разматра пред-
лог финансијског плана, завршног рачуна и годи-
шњег извештаја о пословању, предлог правила о-
сигурања, предлог тарифе премија и техничких 
основа осигурања, и даје мишљење скупштини о 
тим предлозима. 

д) Комисије и одбори осигураним 

Члан 58. 
Ради проучавања појединих питања скупштина 

може образовати стручне комисије. 
Скупштина завода може при филијалама, екс-

позитурама и заступништвима образовати одборе 
осигураника. као саветодавне органе. 

Одбори осигураника проучавају и разматрају 
поједина питања из делокруга пословања пословне 
јединице завода и дају мишљења и предлоге скуп-
штини завода и савету радног колектива пословне 
јединице завода, нарочито у погледу унапређива-
ња службе осигурања у пословној јединици. 
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Б. Заједнице осигурања 

1. Оснивање и предмет пословања 

Члан 59. 
За једницу осигурања може основати републи-

чко извршно веће. 
Статут за једнице осигурања доноси скупштина 

заједнице осигурања, а потврђује га републичка 
народна скупштина. 

Члан 60. 
Заједница осигурања врши изравнање ризика 

и накнађује штете настале на осигурано^ имовини 
и износе по основу осигурања лица, на начин про-
писан овим законом. 

Заједница осигурања уводи добровољна осигу-
рања у складу са овим законом, доноси за та оси^ 
гурања правила осигурања, т арифу премија и те-
хничке основе, стара се о унаттређивању осигурања 
својих чланова, и врши друге послове који су јој 
стављени у делокруг законом и закључцима скуп-
штине заједнице осигурања и Југословенске за ј ед -
нице осигурања. 

Члан 61. 
Заједница осигурања врши контролу примене 

правила осигурања и тарифе премија од стране 
завода, за оне врсте осигурања за ко је она врши 
изравнање ризика. 

2. Органи управлгања 

Члан 62. 
Органи управљања за једнице осигурања јесу: 

скупштина, упра-вни одбор и директор. 
Поједине послове управљања заједницом осигу-

рања, одређене овим законом, врши савет радног 
колектива заједнице. 

а) Скупштина 

Члан 63. 
Скупштина је на јвиши орган управљања за јед -

нице осигурања. 
Скупштину сачињава ју изабрани представници 

скупштина завода и чланови во је именује републич-
ко извршно веће. 

Републичко извршно веће именује на јвише де 
^ д н е петине чланова скупштине из реда лица која 
могу даприносити раду заједнице осигурања. 

Директор заједнице осигурања и председник 
савета радног колектива за једнице су чланови скуп-
штине по свом положају . 

Статут заједнице осигурања одређује укупан 
број чланова скупштине, број чланова скупштине 
које именује извршно веће, број чланова скупштине 
које бирају скупштине завода, као и начин њихо-
вог избора. 

У скупштини сваки завод мора имаш најмање 
једног представника. 

Члан 64. 
Председника и потпредседнииа скупштине би-

ра скупштина из своје средине. 
За председника и потпредседника скупштине не 

могу бити изабрани директор заједнице осигурања 
и председник савета радног колектива те заједнице. 

Председник сазива седнице скупштине и руко-
води њиховим радом. 

Ч л а н 86. 
Мандат чланова скупштине траје две године. 
Орган који је изабрао или именовао чланове 

скупштине може их опозвати односно сменити и пре 
истека времена на које су изабрани односно име-
новани. 

Места председника, поттгрбеседника и осталих 
чланова скупштине упражњена у току тра јања ман-
дата попуњавају се на начин одређен у чл. 63. и 
64. овог закона. 

Члан 66. 
Скупштина врши нарочито следеће послове: 
1) доноси статут за једнице осигурања уз потвр-

ду републичке народне скупштине; 
2) доноси пословник о свом раду; 
3) доноси годишњи финансијски план заједнице 

осигурања; 
4) доноси годишњи завршни рачун и годишњи 

извештај о пословању заједнице осигурања; 
5) доноси закључак о увођењу нових врста оси-

гурања, као и правила осигурања, тарифу премија 
и техничке основе за те врсте осигуоања, у сагла-
сности са републичким извршним већем; 

6) да ј е опште смернице за рад и пословање за-
једнице осигурања; 

7) одређује висину режијског додатка чланова 
заједнице осигурања за покриће трошкова послова-
ња заједнице; 

8) одлучује о захтевима завода за и з р а в н а т е 
ризика; 

9) доноси закључак о стицању, преносу и оту-
ђењу непокретне имовине заједнице осигурања; 

10) доноси закључак о задуживању заједнице 
осигурања и отпису њених ненаплативих потражи-
вање; 

11) одлучује о начину пласирања средстава ре-
зерви заједнице осигурања, у складу са важећим 
прописима; 

12) одлучује о оснивању стручних школа и кур-
сева за стручно оспособљавање службеника и рад-
ника удружених завода и заједнице осигурања; 

13) бира одређени број представника за скуп-
штину Југословенске заједнице осигурања; 

14) бира председника и потпЈредседника скуп-
штине и управни одбор заједнице осигурања.; 

15) решава и о другим важнијим питањима за -
једнице осигурања. 

Члан 67. 
Скупштина доноси закључке на седницама. 
Седнице се одржава ју по потреби, а на јмање 

једанпут годишње. 
Седница се може одржати ако је присутно више 

од половине свих чланова скупштине. 
З а к љ у ч ц и скупштине доносе се већином гласова 

присутних чланова. 

Члан 68. 
Ако директор за једнице осигурања сматра да 

з акључак скупштине није у складу са законом или 
другим прописима, упозориће на то скупштину. 

Ако скупштина и после упозорења остане при 
свом закључку, директор заједнице осигурања тра-
ж и ћ е да републички држа-вни секретари јат за по-
слове финансија реши питање које је предмет од-
луке. 

У случају из става 2. овог члана директор за -
једнице осигурања обуставиће извршење закључка 
скупштине до доношења решења државног секре-
таријата за послове финансија . 
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Ако државни секретари јат за послове финан-
сија не донесе решење у року од 3"0 дана од дана 
кад је директор тражио доношење решења, закљу-
чак скупштине заједнице осигурања остаје у ва-
жности. 

б) Управни одбор 

Члан 69. 
Скупштина заједнице осигурања бира из своје 

средине управни одбор. 
Директор заједнице осигурања и председник са-

вета радног колектива су чланови управног одбора 
по свом положају. 

Број чланова управног одбора, начин њиховог 
избора, делокруг управног одбора и начин његовог 
рада одређује статут заједнице осигурања. 

Члан 70. 1 

Управни одбор стара се о извршавању закљу-
чака скупштине заједнице осигурања и врши друге 
послове за које је овлашћен статутом заједнице 
осигурања и закључцима скупштине заједнице. 

Управни одбор поставља и разрешава руково-
деће службенике заједнице осигурања. 

в) Директор 

Члан 71. 
Директора заједнице осигурања поставља и ра-

зрешава републичко извршно веће. 

Члан 72. 
Директор руководи радом и пословањем зајед-

нице осигурања на основу и у оквиру закона и дру-
гих прописа, статута заједнице осигурања и закљу-
чака скупштине, управног одбора и савета радног 
колектива заједнице. 

Директор саставља и подноси управном одбору 
предлог годишњег финансијског плана и друге 
предлоге о питањима о којима решава скупштина 
или управни одбор заједнице осигурања. 

Директор заступа заједницу осигурања у њеним 
имовинскоправним и другим односима. 

Директор може овластити службеника заједнице 
Осигурања или друго лице да га замени у одређе-
ним пословима заступања заједнице. 

г) Савет радног колектива 

Члан 73. 1 

Савет радног колектива заједнице осигурања 
бирају службеници и радници заједнице на својој 
скупштини. 

Број чланова савета радног колектива заједнице 
осигурања, начин њиховог избора, трајање њиховог 
мандата, начин њиховог опозивања, као и начин 
рада савета, одређују се статутом заједнице осигу-
рања. 

Члан 74. 
Права и дужности који су овим законом (чл. 49. 

до 54. и 57) дати савету радног колектива завода у 
погледу расподеле чистог прихода, вршења надзора 
над применом прописа о здравственој заштити слу-
жбеника и радника, одржавања радне дисциплине, 
заснивања и раскидања радних односа и давања 
мишљења по питањима о којима одлучује скупшти-
на завода, има савет радног колектива заједнице 
осигурања у односу на такве њене послове. 

В. Југословенска заједница осигурања 

1. Оснивање и задаци 

Члан 7б. 
Оснива се Јутословенска заједница осигурања, 

са седиштем у Београду. 
Статут Југословенске заједнице осигурања до-

носи скупштина заједнице, а потврђује га Савезна 
народна скупштина. 

Члан 76. 
Југословен ска заједница осигурања: 
1) врши изравнање ризика заводима односно 

заједницама осигурања; 
2) спроводи ре осигурања у иностранству и врши 

друге послове у вези са тим реосигурањем; 
3) реосигурава иностране осигураваче; 
4) уводи добровољна осигурања која ће се спро-

водити на целој територији Југослвије; 
5) врши за рачун завода друге послове у вези 

са спровођењем осигурања које јој завод повери; 
6) доноси, у сагласности са Савезним извршним 

већем, јединствено тарифе премија, јединствена те-
хничке основе и јединствена правила осигурања за 
осигурања одређена савезним законом и уведена за-
кључком скупштине Југословенске заједнице оси-
гурања; 

7) прикупља, обједињава и анализира стати-
стичке податке из области осигурања; 

8) предлаже Савезном извршном већу предузи-
ман^ мера и доношење прописа у вези са унапре-
ђивањем пословања завода, заједница осигурања и 
Југословенске заједнице осигурања; 

9) прати развој осигурања у иностранству и 
учествује у раду међународних осигуравајућих ор-
ганизација; 

10) врши и друге послове који су савезним про-
писима стављени у њен делокруг. 

2. Органи управљања 

Члан 77. 
Органи управља-ња Југословенске заједнице оси-

гурања јесу: скупштина, управни одбор и генерални 
директор. 

Поједине послове управљања Југословен ек ом 
заједницом осигурања, одређене овим законом, вр-
ши савет радног колектива Југословенске заједнице 
осигурања. 

а) Скупштина 

Члан 78. 
Скупштина је највиши орган управљања Јлто-

словенске заједнице осигурања. 
Скупштину сачињавају представници које би-

рају скупштине заједница осигурања односно скуп-
штине завода који се непосредно удружују у Југо-
словен оку заједницу осигурања и чланови које име-
нује Савезно извршно веће. 

Савезно извршно веће именује највише до једне 
петине чланова скупштине из реда лицБ која могу 
доприносим раду Заједнице. 

Генерални директор Ју ̂ словенске заједнице о-
сигурања и председник савета радног колектива 
Југословенске заједнице осигурања су чланови 
скупштине по свом положају. 

Статут Југословенске заједнице осигурања од-
ређује укупан број чланова скупштине, број чла-
нова скупштине које именује Савезно извршно веће, 
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број чланова скупштине које бирају скупштине за-
једница осигурања односио број члавом које бирају 
скупштине завода који се непосредно удружују 
у Југословенску заједницу осигурања, као и начин 
њиховог избора. 

У скупштини^ свака заједница осигурања и сва-
ки завод који се непосредно удружује у Јутословен-
ску заједницу осигурања мора имати најмање јед-
ног представника. 

Члан 70. 

Председника и потпредседника скупштине бира 
скупштина из своје средине. 

За председника и потпр ед сед ника скупштине не 
може бити изабран генерални директор Јутословен-
ске заједнице осигурања нити председник савета 
радног колектива те заједнице. 

Председник сазива седнице скупштине и руко-
води њиховим радом. 

Члан 80. 
Мандат чланова скупштине траје две годо. .зе. 
Орган који је изабрао или именовао чланове 

скупштине може их опозвати односно сменити и 
пре истека времена на које су изабрани односно 
именовани. 

Места председника, потпр ед седељка ЈТ осталих 
чланова скупштине упражњена за време трајања 
мандата попуњавају се на начин предвиђен у чл. 78. 
м 79. овог закона. 

Члан 81. 

Скупштина врши нарочито следеће послове: 
1) доноси статут Југословенске заједнице осигу-

рања, уз потврду Савезне народне скупштине; 
2) доноси пословник о свом раду; 
3) доноси годишњи финансијски план Југосло-

венске заједнице осигурања; 
4) доноси годишњи завршни рачун и годишњи 

извештај о пословању Југословенске заједнице оси-
гурања; 

5) даје опште смернице за развој осигурања у 
Југославен; 

6) даје опште смернице за рад и пословање Ју-
госл ов епске заједнице осигурања; 

7) доноси, у сагласности са Савезним извршним 
већем, закључак о увођењу нове врсте осигурања 
на целој територији Југославије; 

8) доноси, у сагласности са Савезним извршним 
већем, правила осигурања, тарифе премија и те-
хничке основе за све врсте осигурања одређене саве-
зним законом или уведене њ е н ^ закључком; 

9) доноси, у сагласности са Савезним извршним 
већем, тарифу премија за изравнање ризика завода 
и заједница осигурања; 

10) доноси, у сагласности са савезним Државним 
секретариј атом за унутрашње послове н савез-ним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
правилник о превентивним и репресивни^ мерама, 
који је обавезан за све заводе; 

11) даје смернице по питањима реосигурања у 
иностранству и другим пословним односима са ^но-
стра нотном, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија; 

12) доноси закључке о захтевима заједница о-
сиг\ пања односно завода који се непосредно удру-
жују у Југословенску заједницу осигурала за из-
равнање ризика; 

13) одлучује о стицању, преносу и отуђењу не-
покретне имовине Југ ослоњене ке заједнице осигу-
рања: 

14) решава о задуживању Југосдов епске зајед-
нице осигурања и о отпису њених ненаплативих 
истраживања; 

15) одлучује о начи.ну пласирања средстава ре-
зерви Југословенске заједнице осигурања, у складу 
са важећим прописима; 

16) одређује висину режијског додатка заједница 
осигурања односно завода који се непосредно удру-
жују у Југословенску заједницу осигурања за по-
криће трошкова пословања. Југословенгске заједнице 
осигурања; 

17) бира председника и потпредседнижа скуп-
штине и управни одбор Јутоеловенске заједнице 
осигурања; 

18) доноси стручна упутства од општег значаја 
за осигурање и упутства о јединственом вођењу 
ст ати етичке и књитоводствене евиденције; 

19) одлучује о другим важнијим тигањима у 
вези са Југосдовенском заједницом осигурања. 

Члан 82. 
Скупштина доноси закључке на седницама. 
Седнице се одржавају по потреби, а најмање Је-

данпут годишње. 
Седница се може одржати ако је присутно више 

од половине свих чланова скупштине. 
Закључци скупштине доносе се већином гла-

сова присутних чланова. 

Члан 83. 
Ако генерални директор Југос лов епске заједни-

це осигурања сматра да је закључак скупштине у 
супротности са овим законом, другим савезним про-
писима и статутом Јутословенске заједнице осигу-
рања, упозориће на то скупштину. 

Ако скупштина и после упозорења остане прм 
свом закључку, генерални директор Југословенскж 
заједнице осигурања тражиће да савезни Државни 
секретаријат за послове финансија реши питање 
које је предмет закључка^ 

У случају из става 2. овог члана генерални ди-
ректор Југословенске заједнице осигурања обуста-
виће извршење закључка скупштине до доношења 
решења савезног Државног секретаријата за посло-
ве финансија. 

Ако савезни Државни секрстаријега за послове 
финансија не донесе решење у року од 30 дана од 
дана кад је генерални директор тражио доношења 
решења, закључак скупштине остаје у важности. 

б) Управни одбор 

Члан 84. 
Скупштина Југословенске заједнице осигурања 

бира из своје средине управни одбор. 
Генерални директор и председник савета радног 

колектива су чланови управног одбора по свом по-
ложају. "" 

Број чланова управног одбора, начин њиховог 
избора, делокруг управног одбора и начин његовог 
рада одрешује статут Југословеиске заједнице оси-
гурања. 

Члан 86. 
Управни одбор стара се о извршавању закљу-

чака скупштине Југословенске заједнице осигурања 
и врши друге послове за које је овлашћен статутом 
Јутословенкже заједнице осигурања и закључцима 
скупштине Јутословенске заједнице. 

Управни одбор поставља и разрешава руково-
деће службенике Ј у гас лаконске заједнице осигу-
рања. 
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в) Генерални директор 

Члан 86. 
Генералног директора Југословенске заједнице 

осигурања поставља и разрешава Савезно извршно 
веће. 

Члан 87. 
Генерални директор Југословенске заједнице 

осигурања руководи радом и пословањем заједнице 
на основу и у оквиру закона и других прописа, 
статута и закључака скупштине, управног одбора и 
савета рад,ног колектива Југословеноке заједнице 
осигурања. 

Генерални директор саставља и подноси управ-
ном одбору предлог годишњег финансијског плана, 
саставља годишњи завршни рачун и извештај о по-
словању, као и друге предлоге о питањима о којима 
решава скупштина или управни одбор Југословен-
ске заједнице осигурања. 

Генерални директор заступа Јутословенску за-
једницу осигурања у њеним имовинскогаравним и 
другим односима. 

Генерални директор може овластити службени-
ка Југословенске заједнице осигурања или др уто 
лице да га замени у одређеним пословима засту-
пања. 

'I: 

г) Савет радног колектива 

Члан 88. 
Савет радног колектива Југословенске заједнице 

осигурања бирају службеници и радници Југосло-
вен ске заједнице осигурања на својој скупштини. 

Број чланова савета радног колектива, начин 
њиховог избора, трајање њиховог мандата, начин 
њиховог опозивања и начин рада савета одређује 
статут Југословенске заједнице осигурања. 

Члан 89. 
Права и дужности који су овим законом (чл. 40. 

до 54. и 57) дати савету радног колектива завода у 
погледу расподеле чистог прихода, вршења надзора 
над применом прописа о здравственој заштити слу-
жбеника и радника, одржавања дисциплине, за-
снивања и раскидања радних односа и давања ми-
шљења по питањима о којима одлучује скупштина 
завода, има и савет радног колектива Југословен-
ске заједнице осигурања у односу на такве њене 
послове^ 

III. ФИНАНСИРАЊЕ "" 

1. Финансирање завода 

Члан 90. 
Средства потребна за подмириван^ обавеза по 

основу осигурања, за/ спровођење превен тив них и 
репресивних мера и за подмириван^ трошкова оси-
гурања образују се из премија које плаћају осигу-
раници. 

Висина премије утврђује се тарифом премија за 
сваку врсту осигурања и састоји се од функцио-
налне премије и режијског додатка. 

Висина функционалне премије утврђује се тако 
да она буде довољна за исплату накнаде односно 
уговореног износа ако наступи догађај од кога је 
осигурање извршено (техничка премија) и за обра-
зовање средстава за спровођење мера за спречава-
ње таквих догађаја (превентивне мере) и мера за 
сузбијање последица таквих догађаја (репресивне 
мере). 

Висина режијског додатка утврђује се тако да 
буде довољан за покриће трошкова пословања за-

вода, заједница осигурања и Југос лов епске зајед-
нице осигурања. 

Тарифа премија садржи јединствене ставове 
функционалне премије и максималне ставове ре-
жијског додатка. 

Тарифом премија може се одредити да се ви-
сина премија утврђена тарифним ставом повећа од-
носно снизи оситураницима код којих је укупан из-
нос штета према укупном износу функционалне 
премије виши односно нижи од југословен скот про-
сека, ако је тај однос резултат спровођења односно 
неспровођења одговарајућих цревентивних или ре-
пресивних мера, 

а) Функционална премија 

Члан 91. 
Из средстава функционалне премије образује 

се резерва текуће техничке премије и фонд превен-
тивних и репресивни х мера. 

Тарифом се одређује који се део функционалне 
премије распоређује на резерву текуће техничке 
премије, а који на фонд превентиви их и репресив-
них мера. 

Члан 92. 
У резерву текуће техничке премије уносе се и 

средства примљена по основу реосигурања у ино-
странству. 

Из средстава резерве текуће техничке премије 
подмирују се обавезе по основу осигурања, премија 
за изра-внање ризика и премија за реосигурање у 
иностранству. 

Висина премије за поравнање ризика одређује 
се тарифом. 

Из техничке премије за осигурање живота 
образује се математичка резерва^ 

Начин образовања математичке резерве одре-
ђује скупштина Југословен-ске заједнице осигура-
ња, у сагласности са Савезним извршни већем. 

Члан 93. 
Крајем сваке пословне године издваја се из 

средстава резерве текуће техничке премије за сва-
ку врсту осигурања посебно износ резерве текуће 
техничке премије који отпада на време трајања 
осигурања у следећој пословној години (преносна 
премија), као и износ за накнаду већ насталих али 
неисплаћених обавеза по основу осигурања у теку-
ћој пословној години (резерва штета). 

Начин обрачунавања и висину преносне пре-
мије и резерве штета из става 1. овог члана одре-
ђује скупштина Југословенеке заједнице осигурања, 
у сагласности са Савезним извршним већем. 

Члан 94. 
Плаћање доприноса друштвеној заједници из 

средстава резерве текуће техничке премије може 
се одредити савезним законом. 

Неутрошена средства резерве текуће техничке 
премије распоређују се у резерве сигурности и у 
фонд превентивних и репресивних мера. 

Начин обрачунавања и висину средстава која се 
издвајају у резерве сигурности и у фонд превен-
тивних и реиресивних мера одређује скупштина 
Ју гос лов епске заједнице осигурања, у сагласности 
са Савезним извршним већем. 

Скупштина Југословенске заједнице осигурања 
може, у сагласности са Савезним извршним већем, 
одредити да се део неутрошених средстава резерви 
текуће техничке премије уноси у приходе завода, 
ако је укупан износ штета према укупном износу 
функционалне премије завода нижи од Југословен-
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скот просека, и ако је тај однос резултат успешног 
пословања завода. 

Члан 96. 
Резерва сигурности обрачунава се и води одво-

јено за сваку врсту осигурања. 
Средства резерве сигурности служе за подми-

риван^ обавеза по осн-ову осигурања, ако средства 
резерве текуће техничке премије нису довољна за 
ту сврху. 

Члан 96. 
Средства фонда превентивних и репресивних 

мера образују се из дела функционалне премије 
(члан 91) и из износа који се уплаћује из неутро-
шена^ средстава резерве текуће техничке премије 
(члан 94. став 2). 

Средства овог фонда служе за финансирање 
превентивним и репресивни^ мера и могу се кори-
стити на начин и под условима које прописује пра-
вилником скупштина Југословенске заједнице оси-
гурања (члан 81. тачка 10). 

Члан 97. 
Средства резерве сигурности и математичке ре-

зерве могу се користити на начин одређен посебним 
прописима. 

Савезно извршно веће може, на предлог Југо-
словенске заједнице осигурања, прописати да заво-
ди могу одређени део средстава из става 1. овог 
члана користити за давање кредита непосредно 
другим друштвеним правним лицима, и одредити 
намену тих кредита. 

б) Утврђивање укупног прихода и дохотка и распо-
дела чистог прихода 

Члан 98. 
У укупан приход завода улазе режијски дода-

так и други приходи који се не уносе у резерве 
осигурања, као и део неутрошених средстава резер-
ве текуће техничке премије која се по члану 94. 
став 4. овог закона уноси у приходе завода. 

Из укупног прихода завода подмирују се тро-
шкови пословања завода по прописима који важе 
за привредне организације, ако овим или другим 
савезним законом није друкчије одређено. 

У трошкове пословања завода улазе режијски 
додатак за трошкове пословања заједница осигура-
ња и Југословенске заједнице осигурања, порез на 
промет и ватрогасни допринос према посебном са-
везном пропису. 

Члан 90. 
Укупан приход завода, по одбитку трошкова по-

словања, представља доходак завода. 
На доходак завода обрачунава се допринос из 

дохотка привредне организације. 
Износ дохотка завода, по одбитку доприноса из 

става 2. овог члана, представља чист приход завода. 

Члан 100. 
У заводима се, поред фондова пр ефективних и 

репресивних мера (члан 91. став 1), образују и фон-
дови које морају имати привредне организације. 

Фонд превентивних и репресиван их мера и ре-
зервни фонд за-вода једин-ствени су за цео завод. 

Пословни фонд и фонд заједн,ичке потрошње 
образују се код оваке пословне јединице завода, 
ако статут завода није друкчије одредио. 

Члан 101. 
Из чистог прихода завода издваја се за резервни 

фонд завода износ у проценту од укупног износа 

трошкова пословања и исплаћених личних дохо-
дака завода по завршном рачуну у претходној го-
дини. 

Проценат из става 1. овог члана одређује Саве-
зно извршно веће. к 

Издвајање за резервни фонд по ставу 1. овог 
члана, престаје кад средства резервног фонда завода 
достигну 2°/о од укупног износа трошкова пословања 
и исплаћених личних доходака по завршном ра-
чуну за претходну годину. 

Члан 102. 
Савет радног колектива завода раоподељује, у 

смислу правилника о расподели чистог прихода, 
чист приход завода, по издвајању процента за ре-
зервни фонд, на износ намењен за личне дохотке 
службеника и радника и на износе намењене за 
пословни фонд и фонд заједничке потрошње. 

Ако завод има две или више пословних једини-
ца, савет радног колектива завода расподељује чист 
приход, по издвајању процента за резервни фонд, 
у смислу одредаба правилника о расподели чистог 
прихода, или у целини на поједине пословне једи-
нице, или делом на посло-вне јединице а делом на 
јединствено фондове завода, водећи рачуна о по-
стигнутим резултатима сваке пословне јединице. 

Износ који на основу расподеле чистог прихода 
по ставу 2. овог члана отпада на поједине послов-не 
јединице, распоређује савет радног колектива по-
словне јединице завода. 

Правилник о расподели чистог прихода завода 
одређује основе и мерила за утврђивање резултата 
пословања пословне јединице завода, на основу кога 
савет радног колектива завода расподељује износ из 
става 2. овог члана на поједине пословне јединице. 

Члан 108. 
Личне дохотке службеника и радника завода 

одређује правилник о расподели личних доходака 
службеника и радника завода. 

2. Финансирање заједнице осигурања 

а) Премија за изравнање ризика и режимски додатак 

Члан 104. 
Средства за подмириван^ обавеза заједнице 

осигурања по основу изравнања ризика образују се 
из премија за изравнање ризика, а средства за по-
криће трошкова пословања заједнице осигурања 
образују се из режијског додатка који плаћају за-
води. 

Висина премије за изравнање ризика из става 
1. овог члана одређује се тарифом коју доноси скуп-
штина Југословенске заједнице осигурања, у сагла-
сности са Савезним извршним већем. 

Тарифом из става 2. овог члана може се одре-
дити да се висина премије за израстање ризика^ 
утврђена тарифним ставом, повећа односно смањи 
заводима код којих је укупан износ штета према 
укупном износу функционалне премије виши одно-
сно нижи од југославалског просека, ако је такав 
однос резултат правилног односно неправилног по-
словања завода. 

Члан 105. 
Из наплаћених премија за изравнање ризика у 

току године образују се, за сваку врсту осигурања 
одвојено, резерва текуће техничке премије за из-
рањање, ризика, као и средства за плаћање пре-
мија за изравнање ризика Ју ̂ словенској заједници 
осигурања. 

Средства резерве текуће техничке премије за 
поравнање ризика служе за подмириван^ обавеза 
заједнице осигурања по основу изравнања ризика. 
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Неутрошена средства резерве текуће техничке 
премије за изравнање ризика утврђена по завршном 
рачуну заједнице осигурања, уносе се у резерву 
сигурности за израњање ризика. 

Скупштина Југословенске заједнице осигурања 
може, у сагласности са Савезним извршним већем, 
одредити да се део неутрошених средстава резерве 
текуће техничке премије за изравнање ризика уно-
си у приходе заједнице осигурања, ако је укупан 
износ штета према укупном износу функционалне 
премије на подручју заједнице осигурања нижи од 
југословенског просека и ако је такав однос резул-
тат успешног пословања заједнице осигурања. 

Средства резерве сигурности за изравнање ри-
зика воде се одвојено за сваку врсту осигурања. 

На средства резерве сигурности за изравнање 
ризика сходно се примењују одредбе члана 97. овог 
закона. 

б) Утврђивање укупног прихода и дохотка и распо-
дела чистог прихода 

Члан 106. 
У укупан: приход заједнице осигурања улазе ре-

жијски додатак који плаћају заводи, провизије и 
накнаде трошкова за извршене услуге заводима и 
другим заједницама осигурања и други приходи 
који се не уносе у резерве осигурања, као и део не-
утрошених средстава текуће техничке премије за 
изравнање ризика који се по члану 106. став 4. уно-
ск у приходе заједнице осигурања. 

Члан 107. 
За утврђивање укупног прихода, дохотка и чи-

стог прихода заједнице осигурања и за расподелу 
чистог прихода сходно се примењују одредбе чл. 
96. до 103. овог закона. 

3. Финансирање Југословенске заједнице осигурања 

а) Премија за изравнање ризика и режимски додатак 

Члан 108. 
Средства потребна за подмириван^ обавеза Ју-

^ос лов епске заједнице осигурања по основу израв-
ш а ризика образују се из премија за изравна ње 
ризика, а средства за покриће њених трошкова по-
словања образују се из режијског додатка, који 
плаћају заједнице осигурања односно заводи. 

Висина премије зе изравна ње ризика одређује 
:е тарифом, коју доноси скупштина Југословенске 
заједнице осигурања, у сагласности са Савезним из-
зршним већем. 

Члан 109. 
Из наплаћених премија за изравнање ризика у 

тежу године образују се за оваку врсту осигурања 
резерве текуће техничке премије за поравнање ри-
зика, које служе за исплату обавеза Јутословенске 
заједнице осигурања заједницама осигурања одно-
сно заводима по основу изравнања ризика. 

Неутрошена средства резерве текуће техничке 
"гремије из става 1. овог члана, утврђена по завр-
'гшом рачуну, уносе се у резерве сигурности за из-
оаенање ризика. 

Средства резерве сигурности за изравнате ри-
зика воде се за сваку врсту осигурања одвојено. 

Скупштина Јутословенске заједнице осигурања 
^воже. у сагласности са Савезним извршним већем, 
одредити да се део неутрошених средстава резерве 
гекуће техничке премије за поравнање ризика уно-

у приходе Југословенске заједнице осигурања, 
ане је укупан износ штета нижи од укупног износа 

функционалне премије на територији Југослава је и 
ако је такав однос резултат успешног пословања 
Ју гос лов енске заједнице осигурања. 

На средства резерве сигурности за изравнање 
ризика сходно се примењују одредбе члана 97. овог 
закона. 

б) Премија за реосигурање у иностранству 

Члан ИО. 
Средства потребна за изравнате ризика путем 

реосигурања у иностранству (пасивно реосигурање) 
образују се код Јутос лов епске зајдеиице осигурања 
из премија за реоситурања у иностранству, које пла-
ћају заводи. 

Висина премије за реоситурање у иностранству 
и остали услови за изравна ње ризика реоеигурањем 
у иностранству утврђују се уговором између завода 
и Југосло-венске заједнице осигурања. 

Члан 111. 
Из наплаћених премија за реосигурање у ино-

странству образује се за сваку врсту о-сигурања ре-
зерва текуће техничке премије, која служи за пла-
ћање премија за уступљене уделе иностраним рео-
ситуравачима и за исплату обавеза заводима по 
основу реосигурања. 

У резерву текуће техничке премије уносе се и 
средства примљена по основу реосигурања, осим 
провизија. 

^Провизије које Југословенска заједница оси-
гурања наплаћује од иностраних реосигуравача, ко-
ристиће се на начин и у сврхе које одреди скуп-
штина Југослове-нске заједнице осигурања, у сагла-
сности са Савезним извршним већем. 

Крајем сва-ке пословне године издваја се из 
средстава резерве текуће техничке премије за рео-
сигурање у иностранству, за сваку врсту осигурања 
посебно, износ премије који отпада на време тра-
јања осигурања у следећој пословној години (пре-
носна премија за реосигурање), као и износ за нак-
наду већ насталих али неисплаћених обавеза из 
основа реоеитурања у текућој пословној години (ре-
зерва штета за реосигурања). 

в) Премија за реосигурање иностраних осигуравача 

Члан 112. 
Средства за извршавање обавеза из основа рео-

ситурања иностраних осигуравача (активно реоси-
гурање) образују се из премија за реооигурање ино-
страних осигуравача које плаћају инострани оси-
гура начи 

Висина премија из става 1. овог члана утврђује 
се уговором. 

Члан ИЗ. 
Из премија за реосигурање иностраних оситура-

вача. по одбитку средстава за подмириван^ тро-
шкова спровођења ове врсте осигурања, образује се 
у току године, за сваку врсту осигурања посебно, 
резерва текуће техничке премије за реоситурање 
иностраних осигуравача. 

Средства резерве текуће техничке премије за 
реосигурање иностраних осигуравача служе за под-
мириван^ обавеза по уговорима о реосигурању ино-
страних осигуравача и за плаћање премије за рео-
сигурање иностраних осигуравача (послови ретро-
це-сије). 

Висину средстава за подмириван^ трошкова 
спровођења ове врсте осигурања утврђује скупшти-
на Југословевске заједнице осигурања, у сагласно-
сти са Савезним извршним већем. 

У резерву текуће техничке премије уносе се и 
средства остварена по уговору о реосигурању ино-
страних осигурам ама. 
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Члан 114. 
Крајем оваке године издваја се из средстава 

резерве текуће техничке премије за реосигурање 
иностраних оспоравана, за сваку врсту оси.гурања 
посебно, износ премије који отпада на време тра-
јања осигурања у следећој пословној години (пре-
носна премија за реооигурање иностраних осигура-
вача) и износ за накнаду већ насталих' али ^ и с -
плаћених обавеза по уговорима о реоситурању ино-
страних осигуравача (резерва штета за реосигурање 
иностраних оспоравана). 

Неутрошена средства резерве текуће техничке 
премије за реосигурања иностраних осигуравача, 
утврђена по завршном рачуну, уносе се у резерве 
сигурности реосигурања иностраних осигуравача. 

Средства резерве сигурности за реоситурање 
иностраних осигуравача воде се за сваку врсту оси-
гурања одвојено. 

На средства резерве сигурности за реосигурање 
иностраних оспоравана сходно се примењују одред-
бе члана 97. овог закона. 

г) Утврђивање укупног прихода у дохотка и 
расподела чистог прихода 

Члан 115. 
У укупни приход Ју гос л ов епске заједнице оси-

гурања улазе режијски додатак који плакату зајед-
нице осигурања односно заводи, провизије и накна-
де трошкова које Југословен ека заједница осигура-
ња наплаћује за из-вршене услуге заводима, зајед-
ницама осигурања и иностраним осигуравачима и 
други приходи који се не уносе у резерве осигура-
ња, као и део неутрошених средстава резерве те-
куће техничке премије за поравнање ризика који 
се по члану 109. став 4. овог закона уноси у приходе 
Југословенске заједнице осигурања. 

У укупни приход улазе и средства за подмири-
ван^ трошкова спровођења рессигурања иностраних 
оситуравача, издвојена из премије коју плаћају ино-
страни оспоравани (члан 113. став 1). 

Члан Иб, 
Ла утврђивање укупног прихода, дохотка и чи-

стог прихода и на расподелу чистог прихода Југо-
словечске заједнице осигурања сходно се примењују 
одредбе чл. 98. до 103. овог закона. 

4. Изравнање ризика 

Члан 117. 
Реосигурање завода и заједн,ице осигурања мо-

же се спроводити или кумулативно за све врсте 
осигурања или појединачно по врстама осигурања. 

Који ће се од ова два начина реоссиг урања спро-
водити, одређује скупштина заједнице осигурања 
односно скупштина завода који се непосредно удру-
жује у Југословеиску заједницу осигурања. 

Заводи удружени у истој зајед-ници осигурања 
реосигуравају се на исти начин. 

Заједница осигурања реоситурава се код Југо-
словен-ске заједнице осигурања на начин који је 
скупштина заједнице осигурања одредила за рео-
сигурање завода који „,су удружени у тој заједници. 

Члан 118. 
Ако су заводи односно заједнице осигурања иза-

брали кумулативан начин реосигурања, поравнање 
ризика врши се на та ј начин што заједница осигу-
рања односно Ј ут осл ов енск а заједница осигурања -
исплаћује на крају пословне године заводу разлику 
између укупног износа изморених обавеза по свим 
врстама осигурања у којима се врши реоситурање и 

збтгра резерве текуће техничке премије и резерве 
сигурности свих врста осигурања у којима се врши 
реосигурање, умањеног за износ премија за израв-
нање ризика које завод плаћа заједници осигурања 
односно Југо словен Ској заједници осигурања. 

Приликом утврђивања разлике из става 1. овог 
члана, заводу се мора оставити најмање 10% од 
укупног износа резерве текуће техничке премије у 
свим врстама осигурања за које се врши обрану -
навање. 

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се приме-
њују и на односе реосигурања између Југословенске 
заједнице осиг,урања и заједнице осигурања.. 

Члан 119. 
Ако се заводи односно заједнице осигурања ре-

осигуравају појединачно по врстама осигурања, из-
р а њ а њ е ризика врши се на тај начин што зајед-
ница осигурања исплаћује на крају послед не године 
заводу разлику између укупног износа штете и 
укупног износа резерве текуће техничке премије и 
резерве сигурности, умањеног за износ пр змије за 
изравнате ризика који завод плаћа заједници оси-
гурања односно Југословенској заједници осигурања 
у тој врсти осигурања. 

Опрачунавање и исплата врше се за сваку Бр-
егу осигурања посебно. 

Ч Л Р Н 1 2 0 . 

Југословенска заједница осигурања исплатиће 
на крају пословне године заједници осигурања раз-
лику између укупног изи оса обавеза ове заједнице 
према заводима по осно-ву поравнања ризика и укуп-
ног износа резерве текуће техничке премије за из-
равнање ризика и резерве сигурности за изравнање 
ризика, умањеног за износ премије за изравнање 
ризика у тој врсти осигурања. 

Обрачунавање и исплата врше се посебно за 
сваку врсту осигурања 

Одредбе ст. 1 и 2. овог члана сходно се приме-
њују и на односе оеосигурања из , т°лу Ј ^ : : " — 
заједнице осигурања и завода који су непосредно 
удружени у тој заједници. 

Члан 121. 
Ако Југословенска заједница осигурања нема 

средства за исплату својих обавеза по чл. 118. и 120. 
овог закона, прибавиће потребна средства путем 
кредита код Народне банке. 

Ако се спроводи појединачно реоситурање по 
врстама осигурања, скупштина Југословен1?7^ зајед-
нице осигурања може, у сагласности са Савезним 
извршним већем, одлучити да се мањак у једно! 
врсти осигурања привремено покрије из с-редстава 
резерве сигурности .других врста осигурања. 

5. Финансирање у току године 

Члан 122. 
Кад се реосигурање спроводи кумулативно за-

води, заједнице осигурања и Југословенска заједни-
ца осигурања подмирују у току године обавезе по 
основу осигурања из резерве текуће техничке пре-
мије односно резерве текуће техничке премије за 
нарави ање ризика. 

Ако резерва текуће техничке премије одно-сно 
резерва текуће техничке премије за изравнате ри-
зика у одређеној врсти о с п о р а в а није довољна за 
подмирење обавеза по основу осигурања, користе 
се средства резерве сигурности те врсте осигурања. 

Ако средства из става 2. овог члана нису до-
вољна за подмирите ање обавеза, користе се привре-
мено средства резерве текуће техничке премије дру-
гих врста осигурања, а ако ни ова средства нису 
довољна, користе се привремено средства резерве 
сигурности других врста осигурања. 
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Ако завод не може да подмирује у току године 
обавезе по основу осигурања ни на начин из става 
3. овог члана, заједница осигурања односно Југосло-
ввиска зај-едница осигурања даће му потребна сред-
ства у виду аконтације из своје текуће техничке 
премије односно из овоје резерве сигурности, а по 
реду утврђеном у ст. 2. и 3. овог члана. 

Ако заједница осигурања нема средстава, Југо-
словенска заједница осигурања даће јој потребна 
средства у виду аконтације из овоје текуће технич-
ке премије односно из својих резерви сигурности 
по истом реду. 

Члан 123. 
Кад се реосигурање спроводи појединачно по 

врстама осигурања, заводи, заједнице осигурања и 
Јутосл свенска заједница осигурања подмирују у 
току године обавезе по основу осигурања из резерве 
текуће техничке премије односно резерве текуће те-
хничке премије за изравнате ризика оне врсте оси-
гурања у којој је обавеза настала. 

Ако резерва текуће техничке премије односно 
резерва текуће техничке премије за изравнање ри-
зика у одређеној врсти осигурања није довољна за 
подмирење обавеза по основу осигурања, користе се 
средства резерве сигурности те врсте осигурања. 

Ако завод није у могућности да подмирује у 
току године обавезе по основу осигурања ни на на-
чин из става 2. овог члана, заједница осигурања 
односно Југословеиска заједница осигурања даће му, 
ради подмирења тих обавеза, потребна средства у 
виду аконтације из своје текуће техничке премије 
односно из своје резерве сигурности у тој врсти оси-
гурања. 

Ако заједница осигурања нема средства за да-
вање аконтације по ставу 3. овог члана, Југословен-
ска заједница осигурања даће јој потребна средства 
у виду аконтације из своје текуће техничке премије 
односно из своје резерве сигурности у тој врсти 
осигурања. 

Ако Југословекска заједница осигурања нема 
средства ни у резерви текуће техничке премије ни 
у резерви сигурности у тој врсти осигурања, при-
времено ће се користити средства оних врста оси-
гурања која имају средста-ва. 

IV. ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ЗАВОДА, ЗАЈЕДНИЦА 
ОСИГУРАЊА И ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ОСИГУРАЊА 

Члан 124. 
Заједнице осигурања врше контролу у погледу 

примене правила осигурања и тарифе премија, као 
и у погледу процењиван^ и ликвидације штета од-
носно исплате уговорених износа од стране завода 
у оним врстама осигурања у којима заједница оси-
гурања врши поравнање ризика. 

Одредба ста-ва 1. овог члана сходно се примењује 
у погледу контроле коју врши Југословенска зајед-
ница осигурања према зав-одима и заједницама оси-
гурања у они-м врстама осигурања у којима Југосло-
венска заједница осигурања врши поравнање ри-
зика. 

Скупштина Југосл ов епске заједнице осигурања 
одређује начин вршења контроле из ст. 1. и 2. овог 
члана, као и мере које ће се пред узимати у случају 
неправилне примене правила осигурања, тарифе 
премија, процене и ликвидације штета и исплате 
уговорених износа. 

Члан 125. 
Заводи су дужни заједници осигурања односно 

Југословенској заједници осигурања, а заједнице 
осигурања — Југословенској заједници осигурања, 

достављати статистичке и друге извештаје, стања и 
податаке, које од,реди скупштина Ју гос ло вене ке за-
једнице осигурања, на начин и у роковима које она 
одреди. 

Члан 126. 
Заводи, заједнице осигурања и Јутословенска 

заједница осигурања воде књиговодство на једин-
ствен начин. 

Начин вођења књиговодства прописује, на пред-
лог Југословенске заједнице осигурања, савезни Др-
жавни секретари јат за послове финансија. 

V. НАДЗОР И МЕРЕ 

1. Надзор над законитошћу пословања 

Члан 127. 
Савезни Државни сегаретаријат за послове фи-

нансија стара се о правилној примени овог закона, 
прописа донетих на основу њега и статута Југосло-
венске заједнице осигурања, од стране Јутословен-
ске заједнице осигурања и предузима мере, у гра-
ницама овлашћења датих му овим законом или дру-
гим савезним прописима, да се откло-не незаконито-
сти у раду Југословенске заједнице осигурања. 

Ако савезни Државни секретари!ат за послове 
финансија утврди да акт који је ван управног по-
ступка донела Југословенска заједница осигурања 
није у складу са овим законом, другим савезним 
прописима или статутом Ју гос ло венске заједнице 
осигурања, дужан је о томе известити Савезно из-
вршно веће и предложити му да тај акт поништи 
или ук,ине. 

Члан 128. 
Савезно извр-шно веће може поништити или 

укинути акт донет ван управног поступ.ка од стране 
Југословенске заједнице осигур-ања, ако је тај акт 
у супротности са овим законом, другим савезним 
прописима или статутом Југословенске заједнице 
осигурања. 

Члан 129. 
Права и дужности који су дати са-везном Др-

жавном секрет ари ја ту за послове финансија у по-
гледу права надзора по члану 127. овог зако-на, имају 
републички државни секретари јаги за послове фи-
нансија у односу на заједнице осигурања. 

Иста права и дужности имају и органи управе 
општинских народних од,бора надлежни за послове 
финансија у односу на заводе. 

Члан 130. 
Право дато Савезном извршном већу да пони-

шти или укине акте Јутословенске заједнице оси-
гурања донете ван управног поступка (члан 128) 
имају републичка извршна већа у односу на акте 
које су ван управног поступка донеле заједнице 
осигурања, а општински народни одбори у односу 
на акте које су ван управног поступка донели за-
води. 

Чл-ан 131. 
Контролу законитости пословања завода, зајед-

ница осигурања и Југословенске заједнице осигура-
ња врши Служба друштвеног књиговодства по од-
ре,дбама Закона о друштвеном књиговодству. 

Члан 132. 
Југословенска заједница осигурања дужна је 

о свом пословању подносити годишњи извештај Са-
везној народној скупштини и Савезном извршном 
већу. 
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Заједница осигурања дужна је о свом посло-
вању подносити годишњи извештај републичкој на-
родној скупштини и републичком извршном већу. 

Завод је дужан о свом пословању подносити 
годишњи извештај општинском народном одбору 
за чије је подручје завод основан. 

2. Друштвени надзор 

Члан 133. 
Савезна народна скупштина врши друштвени 

надзор над политиком осигурања Југословенске за-
једнице осигурања. 

Друштвени надзор над политиком осигурања 
заједница осигурања врше републичке народне 
скупштине, а друштвени надзор над политиком о-
си гурања завода врше општински односно срески 
народни одбори. 

Члан 134. 
Орган друштвеног надзора разматра спровође-

ње политике осигурања од стране завода, заједни-
ца осигурања односно Југословенске заједнице о-
сигурања и њихово пословање у целини, нарочито 
у погледу коришћења резерви сигурности, фондо-
ва и других прихода; разматра политику расподеле 
чистог прихода са гледишта обезбеђења правилног 
функционисања и развоја осигурања и политику 
расподеле средстава на личне дохотке службеника 
и радника и на фондове, са гледишта целисходног 
и економичног коришћења друштвених средстава. 

Орган друштвеног надзора може позвати на се-
дницу на К О Ј О Ј разматра спровођење политике о-
сигурања и пословања завода, заједница осигурања 
и Југослозенске заједнице осигурања и представ-
нике њихових органа управљања ради давања по-
требних обавештења. 

На основу разматрања по ст. 1. и 2. овог члана 
орган друштвеног надзора може дати препоруке у 
погледу спровођења политике осигурања и употре-
бе и трошења друштвених средстава. 

Органи друштвеног управљања завода, заједни-
ца осигурања и Југословенске заједнице осигура-
ња дужни су на својој првој седници р а с т а в љ а т и 
о препорукама органа друштвеног надзора и изве-
стити га о донетом закључку. 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 135. 
Новчаном казном до 5,000.000 динара казниће 

се за привредни преступ завод, заједница осигу-
рања односно Југословенска заједница осигурања: 

1) ако средства резерви сигурности користи 
противно њиховој намени; 

2) ако спроводи осигурања која нису одређена 
законом или закључком овлашћеног органа; 

3) ако спроводи осигурања у којима се врши 
изравнање ризика, а да претходно са заједницом 
осигурања односно са Југословенском заједницом 
осигурања није уређено питање изравнања ризика. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у заводу, заједници осигурања од-
носно Југословенској заједници осигурања новча-
ном казном до 50.000 динара. 

Члан 136. 
Новчаном казном до 1,000.000 динара казниће 

се за привредни преступ завод односно заједница 
осигурања: 

1) ако наплаћује већу или мању функционалну 
премију осигурања од оне која је одређена за по-
једине врсте осигурања; 

2) ако наплаћује режијски додатак изнад мак-
сималног износа одређеног тарифом. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у заводу односно заједници новча-
ном казном до 20.000 динара. 

Члан 137. 
Новчаном казном до 300.000 динара казниће се 

за прекршај: 
1) завод, заједница осигурања односно Југосло-

венска заједница осигурања, ако у свом пословању 
не примењује прописане ј един ств ене књигов одстве-
не и статистичке обрасце или ако надлежним орга-
нима не подноси извештаје и податке о свом по-
словању; 

2) завод односно заједница осигурања, ако у 
прописаном року не плати режијски додатак, пре-
мију за изравнање ризика односно премију за ре-
ос игур ање. 

За радњу из ст. 1. и 2. овог члана казниће сл 
за прекршај до 20.000 динара и одговорно лице у 
заводу, заједници осигурања односно Ју ^словен-
ској заједници осигурања. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 138. 
Уколико нису у супротности са овим законом 

остају на снази до доношења нових, важећа пра-
вила осигурања, тарифе премија, техничке основа 
и други прописи из области осигурања. 

Члан 139. 
Народни одбори дужни су основати заводе 

предвиђене овим законом, тако да почну са посло-
вањем 1. јануара 1962. године. 

До дана престанка са радом, Државни осигу-
равајући завод пословаће по важећим прописима, 
правилима, техничким основама и тарифама пре-
мија. 

Члан 140. 
Сва права и обавезе Државног осигуравајућег 

завода из основа осигурања преносе се на заводе. 
Права и обавезе из уговора о реосигурању пре-

узима Југословенска заједница осигурања. 

Члан 141. 
Основна средства Државног осигуравајућег за-

вода прелазе без накнаде на заводе, заједнице оси-
гурања и Југословенску заједницу осигурања. 

Средства постојећих фондова, осим средстава 
резерве сигурности, преузимају новоосновани заво-
ди, заједнице осигурања и Југословенска заједница 
осигурања. 

Члан 142. 
Средства постојећих резерви сигурности оства-

рена до 31. децембра 1960. године преносе се у ре-
зерве сигурности за изравнање ризика Југословен-
ске заједнице осигурања. 

Средства резерви сигурности која ће се оства-
рити у 1961. години преносе се на новоосноване за-
воде. као њихове резерве сигурности. 

Из средстава из става 2 овог члана издваја се 
за пословне фондове завода износ који одговара 
једној десетини исплаћених личних и материјал-
них расхода утврђених завршним рачуном Држав-
ног осигуравајућег завода за 1960. годину. 

Средства резерве сигурности и средства која се 
издвајају за пословне фондове завода распоређуј/ 
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се на иовоосноване заводе према њиховом учешћу 
у укупном износу премија Државног осигурава ју-
ћег завода на дан 31. децембра 1961. године. 

Од средстава издвојених за пословне фондове 
новооснованих завода, заводи су дужни уплатити 
једну десетину за пословне фондове заједница о-
сигурања, а заједнице осигурања дужне су од из-
носа који на њих отпадне уплатити једну десетину 
за пословни фонд Југословенске заједнице осигу-
рања. 

Члан 143. 

Ближе прописе о ликвидацији Државног оси-
гуравајућег завода, о преузимању његових права и 
обавеза и о преношењу његових основних и обрт-
них средстава и средстава фондова, као и ближе 
прописе о поступку оснивања завода и заједница 
осигурања, доноси Савезно извршно веће. 

Прописом из става 1. овог члана одредиће се 
органи и поступак за решавање спорних питања 
која настану у вези са преношењем основних и о-
бртних средстава и средстава фондова на заводе. 

Чтан 144. 

Награђиван^ службеника и радника Државног 
осигуравајућег завода вршиће се до 31. децембра 
1961 године по досадашњим прописима. 

У филијалама, дирекцијама и у Генералној ди-
рекцији Државног осигуравајућег завода, где за то 
постоје могућности, могу се и пре 1. јануара 1962. 
године доносити правилници о расподели личних 
доходака и на основу њих одређивати лични до-
хоци радника и службеника, у складу с прописима 
о радним односима и у границама средстава које 
одобри савезни Државни секретаријат за послове 
финансија. 

Правилник из става 2. овог члана доноси радни 
колектив филијале, дирекције, односно Генералне 
дирекције или привремени савет радног колектива 
пословне јединице кога радни колектив изабере. 

Члан 145. 

Заводи, заједнице осигурања и Југословенска 
заједница осигурања дужни су у року од једне го-
дине од дана ступања на снагу овог закона донети 
своје статуте. 

Избори и именовања за органе управљања у 
заводима, заједницама осигурања и Југословенској 
заједници осигурања извршиће се по одредбама 
овог закона најдоцније до 31. децембра 1961. године. 

Ближе прописе о спровођењу избора односно 
именовања за прве органе управљања донеће Са-
везно извршно веће или орган који оно одреди. 

Члан 146. 
Даном 31. децембра 1961. године престају да 

важе: 
1) Уредба о организацији и пословању Држав-

ног осигуравајућег завода („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 24/47); 

2) Одлука о органима управљања Државног о-
сигуравајућег завода (,.Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/57); 

3) Одлука о расподели прихода осигуравајућих 
завода („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58); 

4) други прописи који су у супротности са од-
редбама овог закона. 

Члан 147. 
Овај закон ступа на снагу -осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

462. 

На основу тачке 2. главе XXI Савезног дру-
штвеног плана за 1961. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА СА 

ИНОСТРАНСТВОМ 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Кредитни послови са иностранством врше се по 

одредбама ове уредбе. 

Члан 2. 
Под кредитним пословима са иностранством у 

смислу ове уредбе подразумевају се: 
1) закључивање са иностраним правним и фи-

зичким лицима уговора о узимању и давању за ј -
мова у циљу финансирања увоза и извоза робе и 
вршења услуга, као и закључавање уговора о фи-
нансијским зајмовима уопште; 

2) увоз и извоз робе, вршење услуга и извођење 
ин в е с тиц и он их радова у иностранству — на кредит; 

3) закључивање уговора о осигурању и рефи-
ка негирању комерцијалних кредита у вези са по-
траживањима иностраних и домаћих испоручилаца. 

Члан 3. 
Народна банка и специјализоване банке могу 

вршити све врсте кредитних послова из члана 2-
ове уредбе. 

Привредне организације могу вршити кредитне 
послове из члана 2̂  ове уредбе који су у вези са 
предметом њиховог пословања. 

Члан 4. 
Уговоре о зајмовима и кредитима које Савезно 

извршно веће закључи са иностраним правним ли-
цима, извршавају банке односно привредне орга-
низације које за то одреди Савезно извршно веће 
или орган који оно овласти. 

Члан 5. 
Годишњи оквири у којима се могу вршити за-

дуживања у иностранству, односно у којима се могу 
кредитиран корисници у иностранству, утврђују 
се савезним друштвеним планом (биланс плаћања) 
и општим кредитним билансом за односну годину. 

Кредитни послови с иностранством по којима 
се задужење односно кредитирање остварује и у 
наредним годинама, могу се закључивати у оквири-
ма које за односне године привремено утврђује Са-
везно извршно веће у складу са перспективним 
планом привредног развоја земље. 

Члан 6. 
Народна банка, у сагласности са савезним Др-

жавним секретаријатом за послове финансија и са 
председииком Комитета за спољну трговину, про-
писује услове за закључивање кредитних послова 
са иностранством, испод којих се не може ићи, ако 
ти услови нису прописани овом уредбом. 

Члан 7. 
Привредне организације слободно приступају 

преговорима за закључивање кредитних послова са 
иностранством у границама важећих прописа, осим 
у случајевима из члана 8. ове уредбе. 
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Члан 8. 
Привредне организације могу приступити пре-

говорима за закључење кредитних послова с ино-
странству за које ће бити потребна гаранција до-
маће банке, односно који се неће финансирати ис-
кључиво из расположивих средстава њиховог 
пословног фонда, само уз претходну сагласност 
Народне банке односно специјализоване банке пре-
ко које се посао врши. 

Претходна сагласност банке потребна је и кад 
се ради о пословима извоза на кредит 'са роком 
дужим од једне године и у случају финансирања 
посла искључиво из расположивих средстава по-
словног фонда привредне организације. 

Члан 9. 
Кад Народна банка и специјализоване банке., 

у смислу члана 8. ове уредбе, дају сагласност за 
закључење кредитних послова с иностранством од-
носно гаранцију по овим пословима, дужне су: 

1) старати се о томе да се не трекораче утвр-
ђени оквири (члан 5); 

2) придржаваш се услова прописаних на основу 
члана 6. ове уредбе, као и других услова које буде 
прописао савезни Државни секретари јат за послове 
финансија, у споразуму са пр ед сед ником Комитета 
за спољну трговину; 

3) ценити ликвидност привредне организације 
и могућност отплаћиван^ иностраних зајмова одно-
сно кредита о уговореним роковима. 

Кад специјализоване банке дају сагласност за 
закључење кредитних послова са иностранством, 
дужне су придржавам се и упутстава која издаје 
Народна банка, у сагласности са савезним Држав-
ним секрет ари ј агом за послове финансија. 

Члан 10. 
Кад је овом уредбом прописано да се кредитни 

посао са иностранством закључује у сагласности са 
Народном банком или са специ јал из оваком банком 
(члан 8), банка ће дати сагласност односно гаран-
цију првенствено ако се кредитним ПОСЛУ: 

1) остварују задаци Општег инвестиционог фон-
да постављени друштвеним планом привредног ра-
звоја; 

2) обезбеђује, у случају посла увоза на кредит, 
враћаше кредита у девизним средствима остваре-
ним коришћењем тог кредита (девизно самофинан-
сирање) или повећање извоза односно смањење 
увоза; 

3) обезбеђује рентабилни ји извоз који се оства-
рује коришћењем иностраног кредита, или рента-
билни;^ извоз уопште (извоз без премије или са 
смањеном премијом, ако постоји премија за извоз, 
м сл.). 

Члан 11. 
Уговор о увозу односно извозу опреме на кре-

дит. за чије закључење је потребна сагласност из 
члана 8. ове уредбе, мора да садржи клаузулу да 
ступа на снагу кад га одобри надлежна специ јали-
зована банка. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија, у споразуму са председником Комитета за 
спољну трговину, може ослободити привредну ор-
ганизацију од обавезе из става 1. овог члана. 

Члан 12. 
Привредне организације дужне су закључене 

кредитне послове из члана 2. ове уредбе пријавити 
Народној банци односно специјализованој банци 
преко које се они врше. 

Специјализоване банке дужне су о пословима 
који су им пријављени у смислу става 1. овог чла-
на, као и о кредитним пословима из члана 2. ове 
уредбе које саме закључе, поднети Народној банци 
извештај. 

Начин и рок подношења пријава и извештаја 
Народној банци по ст. 1. и 2. овог члана, одређује 
Народна банка. 

Члан 13. 
Садржина захтева привредне организације за 

добиван,е сагласности за закључивања кредитног 
посла, и садржина уговора, пријаве и односне до-
кументације, сматрају се пословном тајном. 

II. Кредитни послови по увозу 

Члан 14. 
За опрему која се увози коришћењем иностра-

них зајмова и кредита за које специ јализована 
банка даје гаранцију, инвеститори су дужни поло-
жити динарску противувредност опреме приликом 
плаћања аванса и међуплаћања уговорених са ино-
страним испоручиоцима опреме и у висини тих 
плаћања, а остатак приликом увоза опреме. 

Кад банка даје гара-нцију за кредитне послове 
с иностранством, може тражити да привредна ор-
ганизација положи, поред динарске противувредно-
сти из става 1. овог члана и посебан депозит. 

Одредбе овог члана неће се примењивати на 
увоз опреме која ое набавља коришћењем иностра-
них зајмова и кредита, а која служи домаћим при-
вредним организацијама за извођење инвестиционих 
радова у иностранству. 

Члан 15. 
Специјализоване банке могу, кад то нађу за 

потребно, приликом давања гаранције за кредитне 
послове по увозу опреме, захтевати од корисника 
иностраног зајма односно кредита да динарску про-
тивувредност положи у целини при закључењу 
уговора о зајму односно кредиту. 

Члан 16. 
Ако инвеститори нису у могућности да из соп-

ствених или других извора обезбеде, делимично 
или у целини, динарску противувредност по члану 
14. ове уредбе, специјализоване банке могу таквим 
инвеститорима дати посебан кредит са роком вра-
ћања који не може бити дужи од рока враћања 
закљученог иностраног зајма односно кредита. 

Кредите из става 1. овог члана специ ј али зов ане 
банке даваће из својих расположивих средстава и 
из посебних средстава која се образују на бази 
вредности опреме која се увози по иностраном за ј -
му односно кредиту, а за коју специјализована 
банка даје кредит. 

Специјал изов ане банке могу кредите из ст. 1. 
и 2. овог члана давати само ако се кредитним по-
слом постиже који од циљева предвиђених у члану 
10. тач. 1. до 3. ове уредбе, и то за намене и до 
износа које одреди Савезно извршно веће. 

Члан 17. 
За репродукциони материјал и робу широке 

потрошње који се увозе Коришћењем иностраних 
кредита, привредне организације дужне су прилив 
ком закључивања кредитних послова са иностран-
ством односно приликом добива ња сагласности 
банке, кад је сагласност прописана овом уредбом, 
положити динарску противувредност у в цемин 
вредности робе. 
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У изузетним случајевима може Народна банка 
односно специјализована банка када она даЈе са-
гласност за закључење кредитног посла, одобрити 
привредној организацији одлагање полагања ди-
нарске противувредности, али најдоцније до тре-
нутка увоза роде. 

Члан 18. 

За робу која се увози кориштењем иностраних 
зајмова и кредита у циљу дораде или прераде ради 
извоза, или у циљу поновног извоза исте робе или 
друге у замену, као и за репродукциони материјал 
иделове за уграђивање у бродове и друга комплетна 
постројења која се извозе на кредит, специјализо-
ване банке могу, у сагласности са Комитетом за 
спољну трговину, давати посебне кредите за пола-
гање динарске противувредности по одредбама ове 
уредбе. Комитет за спољну трговину даваће сагла-
сност у смислу овога става на предлог Народне 
банке. 

Кредите из става 1. овог члана даваће специ-
јализоване банке на терет посебних средстава коЈа 
се образују на бази вредности робе односно репро-
дукционог материјала и делова који се увозе по 
иностраном зајму односно кредиту. 

Члан 19. 

Банка може са привредном организацијом за 
динарска средства положена у смислу чл. 14, 15. и 
17. ове уредбе уговорити камату до висине коју 
наплаћује Народна банка по кредитима за обртна 
средства. 

На динарска средства положена из посебног 
кредита добивеног у смислу чл. 16. и 18. ове уредбе, 
банка може са привредном организацијом угово-
рити камату до висине камате по којој се односни 
посебни кредит користи. 

Члан 20. 

Специјализоване банке могу из динарских 
средстава положених у смислу чл. 14. 15. и 17. ове 
уредбе одобравати кредите у складу са општим 
кредитним билансом и мерама за спровођење кре-
дитне политике. 

Члан 21. 

Специј ализоване банке могу, по одобрењу Са-
везног извршног већа, давати инвеститорима са-
гласност за закључивање зајмова и кредита у ино-
странству у износима већим од вредности увезене 
опреме потребне за објекат ради чије се изградње 
закључује зајам односно кредит, ако се ради о 
значајним инвестицијама предвиђеним у савезном 
друштвеном плану и ако инвеститор коришћењем 
тога објекта и својим средствима обезбеђује вра-
ћање зајма односно кредита. Из вишка зајма од-
носно кредита инвеститор може набавити другу 
робу чији је увоз у складу са друштвеним планом 
привредног развитка земље, с тим да се и динарска 
противувредност добивена продајом те робе у зем-
љи, употреби за финансирање изградње објекта 
ради кога је зајам односно кредит узет, као и за 
обртна средства која ће се користити за привредну 
делатност изграђеног објекта. 

Специјализоване банке могу у случају из ста-
ва 1. овог члана, по одобрењу Савезног извршног 
већа, давати кредите за исплату аванса, за међу-
плаћања, за плаћање царине и ануитета који до-
спевају после изградње објекта, за време док инве-
ститор не може ова плаћања да врши из сопстве-
них средстава. 

III. Кредитни послови по извозу 

Члан 22. 
Кредитне послове по извозу робе и вршењу 

услуга и по пословима извођења инвестиционих 
радова у иностранству привредне организације 
могу вршити расположивим средствима свог по-
словног фонда, средствима која им у ту сврху 
стави на располагање Југословенска банка за спо-
љну трговину, или делимично расположивим сред-
ствима свог пословног фонда а делимично сред-
ствима добивеним од Југословенске банке за спољ-
ну трговину, од привредних организација овлашће-
них за вршење послова међународног трговинског 
посредовања односно из других извора. 

Ако привредна .организација врши кредитне 
послове из става 1. овог члана средствима која јој 
стави на располагање Југословенска банка за 
спољну трговину, дужна је у финансирању тих 
послова учествовати својим средствима у случа-
јевима и у висини које својим прописом одреди 
Савезно извршно веће. 

Члан 23. 
Југословенска банка за спољну трговину обез-

беђује средства за финансирање извоза робе, вр-
шења услуга и извођења инвестиционих радова на 
кредит из следећих извора: 

1) из средстава која се за ту сврху предвиде у 
општем кредитном билансу и из других средстава 
у оквиру савезног друштвеног плана која буду за 
ту сврху додељена Југословенској банци за спољну 
трговину; 

2) из средстава која Југословенска банка за 
спољну трговину прибави из других извора у 
земљи или у иностранству; 

3) из средстава остварених наплатом доспелих 
ануитета по раније одобреним пословима извоза на 
кредит (револвирање средстава). 

Члан 24. 
Привредна организација која врши послове 

извоза на кредит дужна је страна средства плаћа-
ња унети у земљу у року који је са иностраним 
сауговарачем утврђен као рок отплате кредита. 

Народна банка односно специјализована банка 
преко које се врши посао извоза на кредит, може 
у оправданим случајевима на захтев привредне 
организације, продужити рок за уношење у земљу 
страних средстава плаћања из става 1. овог члана. 

Члан 25. 
Послови извоза опреме и извођења инвестици-

оних радова у иностранству на кредит, по правилу, 
закључују се са иностраним сауговарачима оа ро-
ком враћања до 5 година, а послови извоза других 
врста робе и вршења услуга на кредит по прави-
лу, са роком враћања до једне године. 

Југословенска банка за спољну трговину може 
у оправданим случајевима, а у складу са условима 
прописаним на основу члана 6. и условима из чла-
на 10. став 1. тачка 3. ове уредбе, финансирати и 
оне послове извоза на кредит из става 1. овог чла-
на који се закључују са роковима дужим од рокова 
наведених у том ставу. 

Члан 26. 
Југословенска банка за спољну трговину одо-

браваће кредите за финансирање послова извоза 
на кредит из члана 25. ове уредбе по каматним сто-
пама које одређује управни одбор банке у оквиру 
важећих пропис? 
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Члан 27. 
При одлучивању у смислу члана 25. став 2. ове 

уредбе, о финансирању послова извоза на кредит 
са роковима дужим од рокова наведених у члану 
25. став 1. ове уредбе, као и при утврђивању ка-
матних стопа коЈе ће се примењивати на финан-
сирање послова извоза на кредит (члан 26), Југо-
словенска банка за спољну трговину придржаваће 
се инструкција које даје савезни Државни секре-
таријат за послове финансија, у споразуму са 
председником Комитета за спољну трговину. 

IV. Казнене одредбе 

Члан 28. 
Новчаном казном од 50.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за девизни прекршај привредна органи-
зација: 

1) ако приступи преговорима за закључење 
кредитних послова са иностранством без претход-
не сагласности (члан 8); 

2) ако уговор о кредитном послу са иностран-
ством за увоз односно извоз опреме закључи без 
уношења клаузуле из члана 11. став 1. ове уредбе, 
осим ако је од уношења те клаузуле ослобођена 
по члану 11. став 2. ове уредбе; 

3) ако кредитни посао с иностранством не при-
јави у року који одреди Народна банка (члан 12. 
став 3); 

4) ако страна средства плаћања остварена из-
возом робе на кредит не унесе у земљу у року 
уговореном за отплаћиван^ кредита (члан 24. 
став 1) односно у продуженом року (члан 24. став 2). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај и одговорно лице у привредној органи-
зацији новчаном казном до 100.000 динара. 

Члан 29. 
Новчаном казном од 50.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за девизни прекршај специјализована 
банка: 

1) ако се приликом давања сагласности за за-
кључење кредитног посла са ино стр а нств ом не 
придржава услова из члана 9. став 1. тачка 2. ове 
уредбе; 

2) ако се приликом давања сагласности за за-
кључење кредитног посла са иностранством не при-
држава упутства Народне банке (члан 9. став 2); 

3) ако даје кредите противно намени и преко 
износа које одреди Савезно извршно веће (члан 16. 
став 3). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се 
за прекршај и одговорно лице у специј ализованој 
банци новчаном казном до 100.000 дина,ра. 

Члан 30. 
Административно-казнени поступак за девизне 

прекршаје из чл. 28. и 29. ове уредбе води и реше-
ња у првом степену доноси Девизни инспектора^ 

По жалби против решења Девизног инспекто-
рата решава савезни Државни секретари јат за по-
слове финансија. 

Члан 31. 
Износи новчаних казни за прекршаје из ове 

уредбе наплаћују се у корист савезног буџета^ 

V. Завршне одредбе 

Члан 32. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе: 

1) чл. 17. и 57. став 1. тачка 3. Уредбе о девиз-
ном пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61); 

2) Решење о претходном пријављивању посло-
ва којима се заснивају обавезе према иностранству, 
и о достављању података о дуговањима у ино-
странству („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/53); 

3) Наредба о регулисању кредитних послова 
извоза робе и услуга („Службени лист ФНРЈ", бр. 
37/60); 

4) Одлука о начину регулисања обавезе дома-
ћих привредних предузећа према Народној банци 
по зајмовима' у иностранству за набавку опреме, 
Р. п. бр. 78 од 3. марта 1956. године; 

5) одредбе Одлуке о начину и условима обез-
беђења страних средстава плаћања за финансира-
ње инвестиција („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 
31/59 и 25/60) које су у супротности са овом 
уредбом. 

Члан 33. 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

носи по потреби, савезни Државни секретаријагг 
за послове финансија. 

Члан 34. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р,п. бр. 105 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

463. 

На основу члана 52. Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЗАВОДУ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ 

Члан 1. 
Управа за техничку помоћ, основана по члану 

5. Уредбе о оснивању и укидању одређених савез-
них органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/57, 6/58 и 15/58), наставља са радом као управна 
установа под називом Завод за техничку помоћ (у 
даљем тексту: Завод). 

Седиште Завода је у Београду. 

Члан 2. 
Завод има својство правног лица. 

Члан 3. 
Задатак Завода је да: истражује и проучава 

услове и облике техничке помоћи и сарадње наше 
земље са иностранством, као и да организује извр-
шавање међународних споразума из области те-
хничке сарадње, стара се, прати и усклађује ко-
ришћење и пружање техничке помоћи, ако ту по-
моћ или сарадњу остварују други органи, установе 
и организације. 

Члан 4. 
У Остваривању својих задатака Завод нарочито: 
1) прикупља податке и проучава потребе, мо-

гућности и облике техничке помоћи и сарадње на-
ше земље са ин ос тра нством; 
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предлаже прописе и мере из области технич-
ке сарадње, у циљу развијања те сарадње; 

3/ припрема потребне материјале и учествује у 
изради предлога и нацрта споразума које наша 
држава закључује са другим државама у области 
техничке сарадње; 

4) непосредно, по потреби, а на основу овлашће-
ња надлежних органа, уговара посебне видове са-
радње или видове помоћи са органима, установама 
и организацијама у земљи и иностранству КОЈ има 
је поверено старање или спровођење уговора о те-
хничкој помоћи и сарадњи; 

5) у сарадњи са републичка! органима за те-
хничку помоћ и одговарајућим привредним комо-
рама, удружењима и организацијама, саставља про-
граме техничке помоћи, одабира кадрове који се 
шаљу на стручно усавршавање у иностранство м, 
расподељује средства намењена за ту сврху; 

6) извршава утврђене програме у погледу на-
мене, рокова и реализације техничке помоћи и у 
том циљу сарађује са даваоцима и корисницима те 
помоћи; 

7, организује у земљи и иностранству курсеве, 
семинаре, школе и центре за припрему и обуку ка-
дрова, као и техничке и друге сервисе у циљу из-
вршења међународних споразума о техничкој са-
радњи; 

8) прати остваривање програма техничке сарад-
ње и води евиденцију о извршавању и коришћењу 
тих програма; 

9) врши и све друге послове у вези са изврша-
вањем и коришћењем техничке помоћи који нису 
стављени у делокруг ког другог органа, установе 
или организације, као и оне послове које му у овој 
области повере надлежни органи. 

Ч л а н 5. 

Завод је овлашћен да од свих органа, установа 
и организација трожи мишљење и податке потребне 
за извршење својих послова предвиђених у члану-
4. ове уредбе. 

Завод је дужан да органима, установама и ор-
ганизацијама који састављају програме коришћења 
или давања техничке помоћи за поједине гране и 
службе, даје обавештења о могућностима и 
вима коришћења односно давања техничке помоћи. 

Члан 6. 
Завод је овлашћен да ступа у непосредне од-

носе са иностраним организацијама и другим пред-
стаеницима иностраних давалаца односно прима-
лаца техничке помоћи, у циљу изв-ршавања закљу-
чених споразума о техничкој помоћ,и. 

Члан 7. 
У циљу извршења међународних споразума о 

техничкој помоћи и сарадњи, Завод може образо-
вати посебне комисије којима се поверава изврше-
ње одређених послова из делокруга Завода. 

Члан 8. 
Заводом управљају савет и директор. 

Члан 9. 
Савет Завода спроводи смернице Савезног из-

вршног већа у области техничке помоћи. 
. Савет Завода доноси правилник о организацију 

и раду Завода, утврђује план и програм рада За -
вода, саставља предлог предрачуна прихода и ра-
схода Завода, оснива комисије из члана 7. ове 
уредбе и именује њене чланове, поставља руково-
деће службенике Завода и одлучује о свим важни-
јим питањима у вези са извреиавањем међународ-

них споразума у области техничке помоћи х 
сарадње са иностранством. 

Члан 10. 
Савет Завода има најмање 15 чланова. 
Републичка извршна већа делегирају у савет 

по једног члана, а председника и остале чланове 
савета именује Савезно извршно веће из редова 
представника заинтересованих органа и ор-ганиза-
ција. 

Директор Завода је по свом положају члан са-
вета. 

Члан 11. 
Директор представља Завод, непосредно руко-

води 'његовим радом и спроводи закључке савета Ј, 
складу са важећим прописима. 

Директора поставља Савезно извршно веће. 
Директор може имати једног клм више помоћ-

ника. 

Члан 12. 
Завод има свој правилник о организаци ји ж 

раду, Правилником се утврђују: унутрашња орга-
низација, број и распоред радних места, начин рада 
савета и друга питања у вези са радом Завода. 

Правилник Завода потврђује Савезно извршно 
веће. 

Члан 13, 
Надзор над законитошћу рама Завода врли! 

Савезно извршно веће односно орган који оно од-
реди. 

Члан 14. г 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р.п. бр. 194 

27. јуна 1(961. године 
Београд 

Председник Републике; 
Јосип Броз Тито, с. р. 

464. 

На основу тачке 1. Одлуке о овлашћењу Савез-
ног извршног већа за доношење прописа о коришће-
њу друштвених средстава за путничке аутомобиле 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 23/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О КОРИШЋЕЊУ ДРУШТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ 

Члан 1. 
Државни органи, установе, привредне и друге 

самоуправне организације (у даљем тексту: корисни-
ци друштвених средстава) могу користити друштве-
на средства за куповину, одржавање и употребу 
путничких аутомобила на начин и под условима од-
ређеним овом уредбом. 

Члан 2. 
Корисници друштвених средстава могу употре-

бљавати путничке аутомобиле у друштвеној својини 
за вршење службених послова из свог делокруга 
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односно послова овоје делатности (у даљем тексту: 
службени послови). 

Путнички аутомобили у друштвеној својини 
могу се употребљавати само за вршење оних слу-
жбених послова који се, с обзиром на њихов зна-
чај, природу или хитност, не могу успешно изврши-
ти средствима јавног саобраћаја, или који се могу 
еконаммчније извршити путничким аутомобил ом. 

Члан 3. 
Корисници ,друштвених средстава својим актом 

одредиће, у складу са одредбама ове уредбе, слу-
жбене послове из свог делокруга односно послове 
своје делатности за чије се вршење могу употре-
бљавати путнички аутомобили у друштвеној сво-
јини. 

Акт из става 1. овог члана државни органи до-
носе у сагласности са одговарајућим органом упра-
ве надлежним за послове опште управе, а за народ-
н-и одбор и његове органе акт доноси народни одбор 
на седницама оба већа или по његовом овлашћењу 
савет надлежан за послове опште управе. 

У установама, привредним и другим самоуправ-
ним организацијама акт из става 1. овог члана до-
носи њихов највиши орган управљања. Овај акт је 
саставни део правилника о расподели личних до-
ходака радника. 

Члан 4. 
Путнички аутомобили у друштвеној својини 

могу се употребљавати за вршење службених по-
слова само на основу налога издатог од службеног 
лица које овласти корисник друштвених средстава. 

Члан 5. 
Државни органи могу, под условима из ове уред-

бе, имати и употребљавати путничке аутомобиле за 
вршење оних службених послова из свог делокруга 
који се, с обзиром на њихов значај и услове под 
којима се врше, не моту успешно извршити сред-
ствима редовног јавног саобраћаја, а тако су чести 
да захтевају стално и пуно коришћење једног или 
више путничких аутомобила,- а нарочито: 

1) за вршење истраишвачких радова на терену 
и радова на премеру земљишта; 

2) за обезбеђење сигурности саобраћаја; 
3) за вршење послова јавне безбедности; 
4) за вршење контроле и надзора над изврше-

њем прописа и мера на подручју на коме није до-
вољно развијен јавни саобраћај. 

Надлежно извршно веће односно народни одбор 
одређује који државни органи могу имати и упо-
требљавати путнички аутомобил за службене по-
слове из става 1. овог члана. 

Путнички аутомобили који служе за потребе из 
тач. 1. до 4. става 1. овог члана или за друге специ-
јалне потребе службе, не могу се употребљавати за 
друге сврхе. 

Члан 6. "" I 
Извршна већа и органи које она одреде могу 

имати и употребљавати путничке аутомобиле у дру-
штвеној својини и за потребе државних, парламен-
тарних и других делегација, као и иностраних др-
жавних, политичких и других функционера кад 
они долазе у земљу као гости народних скупштина, 
извршних већа, других државних органа или поје-
диних државних функционера. 

Члан 7. " ' 
Државни органи моту путничке аутомобиле у 

Друштвеној својини, са возачем, ставити на распо-
лагање одређеним државним н другим високим 

функционерима које одреди надлежно и з н е т чо 
веће 

Ови функционери могу употребљавати путнич-
ке аутомобиле за вршење послова своЈе функције, 
према потреби. 

У Државном секретару ату за послове народне 
одбране и у јединицама и установама Јутссловенске 
народне армије државни секретар за послове народ-
не одбране одређује војне старешине којима се у 
смислу става 1. овог члана ставља на располагање 
путнички аутомобил у друштвеној својини, са во-
зачем. 

За употребу ових аутомобила не важи одредба 
члана 4. ове уредбе. 

Члан 8. 
Трошкове одржавања и употребе путничких 

аутомобила у друштвеној својини сносе они кори-
сници друштвених средстава за чији се рачун врше 
службен-и послови. 

Члан 9. 
У државним органима, установама, привредним 

и другим само упр а ви им организацијама могу се 
утврдити функције односно радна места на којима 
је за успешно вршење службених послова у месту 
неопходна употреба путничког аутомобила. 

Лица која се налазе на функцијама односно 
радним местима из става 1. овог члана имају право 
на накнаду трошкова употребе путничког аутомо-
била до одређене километра же, за вршење службе-
них послова у месту. 

Функције односно радна места из става 1. овог 
члана одређује у државним органима надлежно из-
вршно веће односно народни одбор, а у установама, 
привредним и другим самоуправним организација-
ма — њихов највиши ор-ган управљања. Ови органи 
од,ређују и километражу потребну за успешно вр-
шење службених послова у месту. 

Члан 10. 
Износ накнаде лицима из члана 9. ове уредбе 

утврђује се према километражи која им је одређена 
као потребна за успешно вршење службених по-
слова у месту и према просечним трошковима упо-
требе аутомобила у личној својини по једном кило-
метру, у оквиру највишег износа одређеног по од-
редбама ове уредбе. Трошкове за употребу аутомо-
била за вршење службених послова у месту сносе 
сама ова лица, 

Накнаду из става 1. овог члана исплаћује кори-
сник друштвених средстава код кога ова лица врше 
службене послове односно функције. 

Право на накнаду за употребу аутомобила до 
одређене километраже имају и функционери из 
члана 7. ове уредбе кад употребљавају путнички 
аутомобил у личној својини за вршење службених 
послова у месту. 

Члан 11. 
Лица из члана 9. ове уредбе, кад за вршење 

службених послова у месту употребљавају путнич-
ки аутомобил у друштвеној својини који служи за 
вршење службених послова из делокруга односно 
делатности органа, установе или организације, пла-
ћају трошкове употребе овог аутомобила одређене 
на основу стварних трошкова по километру, узима-
јући у обзир и трошкове возача и амортизациЈу 
аутомобила. 

Члан 12. 
Актом корисника друштвених средстава из чла-

на 3. став 1. ове уредбе одређује се и начин вођења 
евиденције о употреби путничког аутомобила у дру-
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штвеној својини. Ова евиденција садржи нарочито 
податке о лицима која употребљавају аутомобил, 
службене послове за које ое аутомобил употребља-
ва, правац пута и килоадетражу, време употребе, као 
и износ трошкова. 

Члан 13. 
У циљу екоиомичшијег коришћења друштвених 

средстава, државни органи, установе, привредне и 
друге самоуправа организације могу користити ова 
средства за полагање новчаног износа код банке за 
куповину путничких аутомобила у личну својину 
од стране лица из чл. 7. и 9. ове уредбе, до износа 
који је зајмотражилац дужан: да положи банди у 
готовом новцу. 

Зајмотражилан је дужан овај износ вратити по 
истеку рока за исплату кредита банци. 

Члан 14. 
Корисници друштвених средстава моту продати 

на кредит лицима из чл. 7. и 9. ове уредбе оне пут-
ничке аутомобиле у друштвеној својини који се на-
лазе код корисника друштвених средстава на дан 
ступања на снагу ове уредбе, ако им ови аутомоби-
ли нису потребни за вршење службених послова из 
чл. 2, 5, 6. и 7. ове уредбе. 

\ 
Члан 15. 

Рок и гаранције за враћање кредита из чл. 13. и 
14. ове уредбе, као и други односи који проистичу 
из кредитиран^, одређују се уговором између ко-
рисника друштвених средстава и лица којима се 
даје кредит. 

У установама, привредним и другим самоуправ-
ним организацијама о коришћењу друштвених сред-
става за полагање готовине по члану 13. ове уредбе 
односно о продаји путничких аутомобила у друштве-
ној својини на кредит лицима из члана 9. ове 
Уредбе, одлучује њихов највиши орган управдања. 

Члан 16. 
Привредне организације и установе могу за 

полагање новчаног износа за куповину путничког 
аутомобила на кредит од стране лица из члана 9. 
ове уредбе користити средства својих фондова, осим 
средстава резервног фонда и средстава намењених 
за амортизацију. 

Накнаду трошкова употребе путничког аутомо-
била лицима из члана 9. ове уредбе, привредне 
организације и установе које послују по прописима 
који важе за привредне организације, исплаћују из 
дела свог чистог прихода за личне дохотке рад-
ника. 

Члан 17. 
Накнада трошкова употребе путничког аутомо-

била коју примају лица из чл. 7. и 9. ове уредбе 
за вршење службених послова, не сматра се личним 
дохотком. 

Члан 18. 
Одредбе ове уредбе не односе се на коришћење 

друштвених средстава за куповину, одржавање и 
употребу путничких аутомобила у друштвеној сво-
јини који служе за потребе народних скупштина 
или се стављају на располагање њиховим функ-
ционерима. 

Члан 19. 
Овлашћује се Државни секретаријат за послове 

народне одбране да, у складу са начелима ове 
уредбе, донесе прописе о коришћењу друштвених 
средстава за путничке аутомобиле у Југословенској 
народној армији и у органима народне одбране. 

Члан 20. 
Овлашћује ое савезни Државни секретари јат за 

унутрашње послове да, у складу са начелима ове 

уредбе, донесе прописе о коришћењу друштвених 
средстава за путничке аутомобиле у органима и 
службама унутрашњих послова. 

Члан 21. 
Овлашћује се Државни секретаријат за ино-

стране послове да, у складу с наче,лима ове уредбе, 
донесе прописе о коришћењу друштвених средстава 
за путничке аутомобиле у дипломатским и конзу-
ларним представништвима ЈзтославиЈе у иностран-
ству. 

Члан 22. 
Савезни Државни секретаријат за послове ф и -

нансија донеће ближе прописе о коришћењу дру-
штвених средстава за полагање новчаног износа за 
куповину путничких аутомобила у личну својину 
на кредит од стране лица из чл. 7. и 9. ове уредне 
и о продаји на кредит тим лицима путничких ауто-
мобила у друштвеној својини (члан 14), о начину, 
условима и гаранцитама за враћање ових кредита, 
као и о томе која друштвена средства могу кори-
стити државни органи и самоуправне организације, 
осим привредних организација и установа, за ку-
повину, одржавање и употребу путничких аутомо-
била за вршење службених послова из свог дело-
круга. 

Секретари јат Савезног извршног већа за општу 
управу донеће, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, ближе про-
писе о највишем износу просечних трошкова упо-
требе путничких аутомобила у личној својини пре-
ма коме се одређује износ накнаде трошкова за 
употребу путничког аутомобила за вршење службе-
них послова у месту лицима из чл. 7. и 9. ове 
уредбе. Овај износ просечних трошкова одређује 
се према стварним трошковима употребе аутомо-
била, без возача, укључујући ту и амортизацију 
аутомобила. 

Члан 23. 
Корисници друштвених средстава дужни су 

своје пословање у вези са коришћењем ових сред-
става за куповину, одржавање и употребу путнич-
ких аутомобила саобразити одредбама ове уредбе 
најдоцније до 31. децембра 1961. године. 

Члан 24. 
Секретаријат Савезног извршног већа за општу 

управу стараће се о спровођењу ове уредбе и може, 
по потреби, доносити ближе прописе за њено извр-
шење. 

Члан 25. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о коришћењу друштвених средстава 
за путничке аутомобиле („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 14/58 и 52/59), као и сви прописи донети на 
основу те уредбе. 

Лица која су по члану 2. тач. 2. и 3. Уредбе 
о коришћењу друштвених средстава за путничке 
аутомобиле („Службени лист ФНРЈ", бр. 1 4 ^ и 
52/59) имала право на употребу путничких аутомо-
била у друштвеној својини уз паушалну накнаду, 
могу до 31. децембра 1961. године остваривати ово 
право по досадашњим прописима. 

Члан 26. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се од 1. августа 1961. године. 

Савезно извршно веће 
Р.п. бр. 193 

27. јуна 1961. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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465. 

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 ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ТРГОВИНСКО! ДЕЛАТНО-

СТИ И ТРГОВИНСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
РАДЊАМА 

Члан 1. 
У Уредби о трговинско^ делатности и трговин-

ским предузећима и радњама („Службени лист 
ФНРЈ44, бр. 40/50, 9/60, 19/60 и 13/61) члан 67. мења 
се и гласи: 

„Привредним организацијама је забрањено ме-
ђусобно споразумео ање о ценама на унутрашњем 
тржишту, о условима куповине и продаје који су 
од утицаја ва те цене, о подели тржишта и о дру-
гим условима и облицима пословања, ако ти спора-
зуми доводе до монополи етичког положаја на тр-
жишту. 

Неће се сматрати споразумом који доводи до 
мсхнополистигчког положаја на тржишту у смислу 
става 1. овог члана, споразум који доприноси сни-
жењу цена, спречавању повишења цена, стабилиза-
цији тржишта или бољој организацији промета ро-
бе, или споразум постигнут према посебним савез-
ним прописима. 

Одредба става 2. овог члана односи се и на спо-
разуме постигнуте у оквиру пословног удружења, 
на споразуме садржане у уговорима о пословно-
техничкој сарадњи и на споразуме постигнуте на 
основу тих уговора. 

Ако надлежни орган тржишне инспекције утвр-
ди постојање споразума из става 1. овог члана, по-
ред других мера за које је овлашћен важећим про-
писима, поднеће пријаву за поништај таквог спора-
зума и донеће решење којим ће привремено обуста-
вити извршење тог споразума до одлуке суда. 

Поништај споразума врши се по одредбама За-
кона о удруживању и пословној сарадњи у при-
вреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/60 и 16/61) које 
се односе на поништај уговора о оснивању послов-
ног удружења односно уговора о пословио-техличкој 
сарадњи." 

^ Члан 2. 
Ова уредба ступа на снату осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р п, бр. 180 
27. јуна 1961. годове 

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

466. 

На основу тачке 2. главе XXI Савезног дру-
штвеног плана за 1961. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О СРЕДСТВИМА 
КОЈА СЕ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА 
ЗА ТУРИЗАМ УНОСЕ У ДРУШТВЕНЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ФОНДОВЕ УГОСТИТЕЉ-

СНИХ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У Уредби о средствима која се ради финавсет-

рања инвестиција за туризам уносе у друштвене 

инвестиционе фондове и фондове утсветитељских 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 6/61) у члану 1. став 2. речи: „инвестиционим 
фондовима утоститељских привредних организација" 
замењују се речима: „пословним фондовима угости-
тељ ски х привредних организација". 

После става 2. додају се два нова става, који 
гласе: 

„Угоститељска привредна организација може 
средства која добије по одредби става 2. овог члана, 
употребити само за изградњу инвестицианих објека-
та и набавку инвестиционе опреме. 

Из средстава која према одредби става 2. овог 
члана припадају друштвеним инвестиционим фондо-
вима народних република, народна република ће 
накнадити сезонским угосгитељским предузећима и 
радњама вредност која одговара износу премија уки-
нутих Одлуком о престанку важења Одлуке о да-
вању премија сезонским пансионе ким ут остит ељским 
предузећима и радњама и прописа донетих на основу 
ње („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/61), а на вредност 
оствареног промета панел оне ки х угоститељ сних у-
слуга у посезони 1961. године." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављива-ња у 

„Службеном листу ФНРЈ", а примењива!^ се од 1. 
јула 1961. године. 

Савезно извршно веће 

Р,п. бр. 181 
27. јуна 1961. године 

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

467. ^ 

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), у вези са чланом 3. Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/61), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 19/61) у делу 11 врше се следеће измене: 
1) у тар. броју 49 стопа сд „15%" замењује се 

стопом од „10%"; 
2) у тар. броју 50 стопа сд „10%" замењује се 

стопом од „15%"; 
3) у тар. броју 53 у тачки 2. стопа од „23%" за-

мењује се стопом од „1Ф%". 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезне и ЈП а н и - неке 

Р.п. бр. 179 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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468. 

На основу члана 142. Општег закона о органи-
зацији здравствено службе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 45/60), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ОПШТЕГ ЗАКОНА О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА ВОЈ-
НЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ 

РАДНИКЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ НАРОДНОЈ 
АРМИЈИ 

1. На војне здравствено установе односно на 
здравствено раднике у Југословенској народној 
армији примењују се из Општег закона о органи-
зацији здравствено службе одредбе чл. 2, 4, 10, 13, 
17, 19, 24, 26, 28, 29, 52, 74, 126. ст. 1. и З, ил. 127, 
128, 130. до 134. и 136. 

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

Р.п. бр. 189 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр едс ед ни-к, 
Вељко Зековић, с- Р- Родољуб Чолаковић, с. р. 

469. 

На основу одредаба става 1. тачке 5. и тачке 18. 
одељка II главе XVII Савезног друштвеног плана за 
1961. годину и чл. 14. и 35. став 2. Закона о креди-
тним и другим банкарским пословима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 10/61), у вези са чланом 2. став 1. 
Закона о Савезном фонду за научни рад („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/60), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ У 1961. ГОДИНИ СРЕД-
СТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИ-

ЦИЈА У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ 

1. Средства Општег инвестиционог фонда, пред-
виђена у одредби под 3 тачке 12. одељка П главе 
XVII Савезног друштвеног плана за 1961. годину у 
износу од 1.200 милиона динара за финансирање 
инвестиција у научноистраживачкој делатности, 
преносе се без обавезе враћања у Савезни фонд за 
научни рад. 

2. Из средстава по тачки 1. ове одлуке, Савезни 
фонд за научни рад одобраваће, преко Јутословен-
ске инвестиционе банке, кредите за набавку опреме 
за научноистраживачки рад, под условима које од-
реди Управни одбор Савезног фонда за научни рад. 

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

Р.п. бр. 188 
27. јуна 1961. године 

Бео го ал 

Савезно извршно веће 

Секретар. П оти р едс ед ник, 
јЈел,ко Зековић, с. Р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

470. 

На основу члана 17. Закона о кредитним и 
другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61) и одредаба тачке 18. одељка II 
главе XVII и тачке 4. одељка IV главе XVIII Са-
везног друштвеног плана за 1961. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА ЗА ОБРТНА СРЕД-

СТВА У II ПОЛУГОЂУ 1961. ГОДИНЕ 

1. Народна банка одобраваће пословним бан-
кама кредите за обртна средства ради остварења 
укупног обима и структуре производње и промета 
предвиђених у Савезном друштвеном плану за 1961. 
годину, и то: 

1) Југословенској пољопривредној банци — до 
износа од 16,4 милијарди динара; 

2) Југословенској банди за спољну трговину — 
до износа од 12,1 милијарди динара; 

3) Југословенској инвестиционој банци — до 
износа од 10,0 милијарди динара; 

4) комуналним банкама — до износа од 24,0 
милијарде динара, и то: за област индустрије 14,0 
милијарди динара, а за област унутрашње трговине 
10,0 милијарди динара. 

2. Народна банка одобраваће кредите комунал-
ним банкама за давање потрошачких кредита ста-
новништву до износа од 15,0 милијарди динара. 

3. Поред средстава из тачке 1. ове одлуке, банке 
могу у 1961. години за давање кредита за обртна 
средства користити и средства која ће прибавити 
путем наплате доспелих рата по већ одобреним 
кредитима из банкарских средстава. 

4. Југословенска инвестициона банка и Југо-
с^овенска пољопривредна банка одобраваће кредите 
за трајна обртна средства, и то: 

1) Југословенска инвестициона банка: из сред-
става предвиђених у Општем инвестиционом фонду 
(тачка 2. под 2 одељка II главе XVII Савезног дру-
штвеног плана за 1961. годину) — до износа од 23,0 
милијарде динара, и из средстава која ће добити 
од Народне банке у смислу тачке 1. ове одлуке 
— до износа од 10,0 милијарди динара; 

2) Југословенска пољопривредна банка: из сред-
става предвиђених у Општем инвестиционом фонду 
(тачка 2. под 2 одељка II главе XVII Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину) — до износа 
од 5,0 милијарди динара. 

Ако се из средстава предвиђених под 1 и 2 у 
ставу 1. ове тачке не могу покрити уговорене оба-
везе Општег инвестиционог фонда за финансирање 
трајних обртних средстава постојећих капацитета 
и капацитета који ће се пустити у погон до краЈа 
1961. године, Народна банка може одобрити посебну 
краткорочну позајмицу, и то: 

1) Југословенској инвестиционој банци — до 
износа од 10,0 милијарди динара; 

2) Југословенској пољопривредној банци — до 
износа од 3,0 милијарде динара. 

Кредити за трајна обртна средства одобраваће 
се првенствено оним зајмотражиоцима којима су 
одобрени зајмови за основна средства из Општег 
инвестиционог фонда и по којима су Југословенска 
инвестициона банка и Југословенска пољопривред-
на банка већ створиле обавезе у погледу финанси-
рања улагања у обртна средства, а под условом 
да се ти капацитети пуштају у погон у 1961. 
години 

5. Из средстава предвиђених у тач. 1. и 3 ове 
одлуке Народна банка и специјализоване банке 
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одобраваће кредите комуналним банкама за давање 
кредита за обртна средства. 

6. Кредити комуналним банкама одобраваће се 
непосредном погодбом или путем конкурса. Рок 
враћања ових кредита не може бити дужи од једне 
године. 

7. Изузетно од одредбе тачке 5. ове одлуке, 
Југословенска банка за спољну трговину може не-
посредно кредитирати привредне организације за 
послове извоза односно увоза које одреди савезни 
Државни секретаријат за послове финансија. 

Југословенска инвестициона банка и Југосло-
венска пољопривредна банка могу средства из тачке 
4. ове одлуке употребити за непосредно кредити-
рање привредних организација. 

8. Народна банка и специјализоване банке одо-
браваће кредите комуналним банкама само ако су 
претходно испуњени следећи услови: 

1) да се комунална банка у својој текућој кре-
дитној политици придржава општих смерница кре-
дитне политике које садрже Савезни друштвени 
план за 1961. годину и Општи кредитни биланс за 
1961. годину; 

2) да комунална банка при одобравању кредита 
привредним организацијама примењује у свему 
услове из тачке 12. ове одлуке; 

3) да комунална банка одржава л-иквидност пре-
ма својим комитентима и другим банкама код којих 
користи кредите; 

4) да комунална банка има сређено финансиј-
ске пословање. 

Одлуке о одобравању кредита комуналним бан-
кама Народна банка и специјализоване банке могу 
доносити само на бази образложеног захтева и 
документације коју подноси комунална банка, а мз 
које се може видети да су испуњени сви напред 
побројани услову 

Ближа упутства о садржини документације уз 
захтев заг кредит издаће, по потреби, Народна банка 
ма предлог Савета југословенских банака. 

9. Народна банка дужна је при одобравању 
кредита специјализованим банкама на основу одре-
даба ове одлуке захтевати претходно испуњење 
услова предвиђених у тачки 8. ове одлуке. 

10. Југословен ска инвестициона банка употре-
биће средства из тачке 4. ове одлуке за давање 
кредита за трајна обртна средства привредним 
организацијама из области индустрије. 

Поред ових средстава, Југословенска инвести-
отгона банка може за давање кредита за трајна 
обртна средства привредних организација из обла-
сти индустрије користити и део средстава који ће 
се на основу посебних савезних прописа код ове 
банке депоновати у вези са коришћењем иностра-
них кредита. 

11. Комуналне банке ће средства добивена по 
овој одлуци од Народне банке и специјализованих 
банака употребити за давање кредита привредним 
организацијама за повремена обртна средства. Рок 
враћања ових кредита не може бити дужи од 
једне године. 

12. Кредите за улагања у повремена обртна 
средства банке могу одобравати оном тражиоцу 
кредита који испуњава следеће услове: 

1) да је за обртна средства употребио најмање 
50% од нераспоређених средстава и новчаног дела 
својих фондова (осим резервног фонда) према 
стању од 31. децембра 1960. године, 50% од чистог 
прихода оствареног у 1960. години по одбитку лич-
ких доходака радника и службеника, доприноса 
за резервне фондове и ануитета по кредитима из 
Општег инвестиционог фонда који доспевају у 1961. 
години, као и 50% од текућег прилива слободне 
амортизације у 1961. години; 

2) да не испоручује своје производе односно 
не врши услуге купцима неуредним у плаћању; 

3) да је увео инструменте плаћања који му 
обезбеђују благовремену наплату испоручене робе 
односно извршених услуга (акредитив, меница 
м сл.); 

4) да је за обезбеђење наплате својих истра-
живања која нису измирена о роковима предвиђе-
ним уговором са банком, предузео мере за добивање 
меничног покрића; 

5) да залихе робе за чије покриће тражи кредит 
потичу по правилу из текуће производње и да 
одговарају потребама и условима тржишта; 

6) да има сређено финансијске пословање и да 
уредно одговара својим обавезама. 

Ако тражилац кредита нема расположивих 
средстава у висини пред виђеној под 1 у ставу 1. 
ове тачке, за разлику банка му може одобрити 
кредит уз менично покриће са роком враћања до 
једне године. 

Овлашћује се Народна банка да, у сагласности 
са савезним Државним секретариј атом за послове 
финансија, може одредити у којим се случајевима 
поједине одредбе ове тачке неће у целини или 
делимично примењивати. 

Техничка упутства за спровођење одредаба ове 
тачке доноси, по потреби, Народна банка. 

13. Кредити за повремена обртна средства у об-
ласти индустрије даваће се: 

1) за покриће залиха сировина које се увозе 
иа основу одлука савезних органа у количинама 
које премашају редовне потребе, а ради обезбеђења 
снабдевености индустрије репродукционим и другим 
матери ј алом; 

2) за покриће залиха пољопривредних произво-
да неопходних за обезбеђење редовне производње 
одређених грана индустрије; 

3) за покриће залиха готових производа из те-
куће производње које имају сезонски карактер; 

4) за покриће залиха готових производа које 
настају као резултат спровођења одређених мера 
кредитне политике којима се ограничава међусобно 
кредитирање; 

5) за покриће потраживање од купаца за која 
су прибављене менице са акцептом крајњег кори-
сника испоручене робе односно извршених услуга. 

14. Народна банка ће одобравати комуналним 
банкама кредите за улагања у повремена обртна 
средства индустријских предузећа за следеће на-
мене: 

1) за покриће преконормалних залиха: 
а) угља код предузећа елвктрооривреде и дру-

гих предузећа великих потрошача угља; 
6) нафте и нафтиних деривата; 
в) производа црне металургије; 
г) производа металне индустрије намењених 

широкој потрошњи и других производа који одго-
варају условима тржишта; 

д) вештачког ђубрива; 
ђ) готових текстилних производа, и то: вунених 

штофова, тешке конфекције и вунене трикотаже; 
е) сировина за текстилну индустрију набавље-

них из увоза; 
ж) обуће и коже; 
з) каучука из увоза и гумене обуће; 
2) за покриће залиха шећера и уља у прехрам-

беној индустрији; 
3) за откуп и залихе пољопривредних произ-

вода неопходних за редовну производњу прехрам-
бене индустрије; 

4) за ковтрахирање и откуп дувана, као и за 
залихе сировог ферментисаног дувана. 
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Народна банка, у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за индустрију и савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија , 
може, по потреби, одобравати кредите комуналним 
банкама и з^ друге намене у области индустрије. 

15. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће кредите за улагања у тра јна обртна средства 
привредним организацијама из области пољопри-
вреде, из средстава предвиђених у тачки 4. ове 
одлуке. 

16. Средства добивена од Југословенске пољо-
привредне банке за улагања у повремена обртна 
средства привредних организација из области пољо-
привреде, комуналне банке ће користити за одобра-
вање кредита за текућу производњу и за откуп 
пољопривредних производа. 

17. Југословенска банка за спољну трговину 
одобраваће кредите за улагања у повремена обртна 
средства за послове извоза односно увоза, из сред-
става предвиђених у тачки 1. под 2 и тачки 3. ове 
одлуке. 

Кредите за сврхе из става 1. ове тачке одо-
браваће Југословенска банка за спољну трговину 
комуналним банкама или непосредно привредним 
организацијама у смислу тачке 7. ове одлуке. 

Народна банка, у споразуму са Југословенском 
банком за спољну трговину, а у сагласности са К о -
митетом за спољну трговину и савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија , може одре-
дити посебне услове за одобравање кредита за увоз 
односно извоз појединих производа. 

18. Средства добивена од Народне банке за да -
вање кредита у области унутрашње трговине кому-
налне банке употребиће првенствено за кредитира-
ње трговинских предузећа на мало, као и за к р е -
дитирање трговинских предузећа на велико пре-
храмбеним производ има и оних која обезбеђују 
редовно снабдевање индустрије репродукционим и 
другим матери ј алом (техничке радње, сервиси 
и сл ). 

Кредите за сврхе из става 1. ове тачке Народна 
банка може одобравати уз обавезно учешће кому-
налних банака. 

Висину учешћа одређује Народна банка, у са-
гласности са савезним Државним секретаријатом 
за послове робног промета и савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија . 

19 Банке су дужне до к р а ј а 1961. године напла-
тити кредите за улагања у повремена обртна сред-
ства које су грађевинска предузећа користила до 
доношења прописа о увођењу аванса. 

20. Б л и ж а упутства за примену ове одлуке до-
носи, по потреби, савезни Државни секретари јат за 
послове финансија . 

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

Р.п. бр. 197 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће '' 

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

471. 

На основу члана 90. став 2. Закона о средствима 
привредних организација („Службени лист Ф Н Р Ј " , 
бр. 17/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ И УПЛА-
ЋИВАЊЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ 
ШУМА И О ЊЕНОЈ НАМЕНИ У 1961. ГОДИНИ 

1. Средства амортизације за регенерацију шума 
формира ју се на бази посечене бруто масе дрвета. 

Амортизација по јединици посечене бруто масе 
дрвета (1 м3) износи од 400 до 1.000 динара, према 
карактеристикама шуме и интензитету шумарског 
газдовања. 

Висину амортизације по јединици посечене бруто 
масе дрвета одређује раднички савет привредне ор-
ганизације, з адружни савет земљорадничке задруге 
односно н а ј в и ш и орган управљања установе (у 
даљем тексту: орган управљања) . 

2. Уплаћивање амортизације за регенерацију 
шума у 1961. години врши се према реализацији 
прихода од искоришћавања шума. 

Коначно обрачунавање амортизације врши се 
на основу завршног рачуна. 

3. Средства амортизације за регенерацију ш у -
ма у 1961. години трошиће се за све шумско-кул-
турне радове у шумама. 

Одлуком органа управљања могу се средства 
из става 1. ове тачке користити и за набавку опреме 
и за изградњу унутрашњих саобраћајница привред-
них и других објеката, намењених интензивнијем 
газдовању шумама. 

Употреба средстава амортизације за регенера-
цију шума врши се на основу плана радова на 
регенерацији шума, ко ји ће утврдити орган управ-
љања у року од 30 дана од дана објављивања ове 
одлуке. 

Средства амортизације неутрошена до к р а ј а 
1961. године, преносе се са истом наменом у наредну 
годину. 

4. Средства уложена од 1. јануара 1961. године 
до дана ступања на снагу ове одлуке у редовно 
одржавање шума сматраће се средствима уложеним 
за регенерацију шума. 

5. Савезни Д р ж а в н и секретаријат за послове 
финансија , у споразуму са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за пољопривреду и шумарство, може, 
по потреби, издати упутства за спровођење ове 
одлуке. 

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

Р.п. бр. 203 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

472. 

На основу члана 13 Закона о банкама („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 10/61), на предлог Народна 
банке, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ТАРИФИ ПРОВИЗИЈЕ ЗА УСЛУГЕ У ВРШЕЊУ 
БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА ОД СТРАНЕ КОМУ-

НАЛНИХ БАНАКА 

1. Комуналне банке могу наплаћивати провизију 
по следећој тарифи, и то: 



Среда, 12. јул 1961, СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ гурој 27 — Страна 703 

1) за кредитне послове: 
а) до 1% годишње од кредита одобрених за 

трајна обртна 'средства ради регулисања обавеза 
из члана 130. Закона о средствима привредних 
организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61), 
као и кредита одобрених уз нижу (повлашћену) 
каматну стопу; 

б) до 2% годишње од осталих кредита, без об-
зира из којих су извора средстава одобрени; 

2) за послове по улозима на штедњу — до 1% 
годишње од просечног месечног стања ул ота на 
штедњу. 

2. Комуналне банке могу, поред провизије из 
тачке 1. ове одлуке (редовна провизија), наплаћи-
вати и посебну провизију по кредитним пословима 
кад за кредите који о року не буду измирени на-
плаћује казнену камату. 

Посебна провизија не може бити већа од редовне 
провизије по односном кредитном послу. 

3. Провизију за послове по улозима на штедњу, 
комунална банка обрачунава на терет камате коју 
наплаћује на кредите одобрене из средстава улога 
на штедњу. 

4. Провизију на послове из тачке 1. под 1 ове 
одлуке, закључене до дана ступања на снагу ове 
одлуке, комунална банка наплаћује на терет угово-
рене камате. 

5. Комуналне банке по пословима који нису 
обухваћени овом одлуком, примењиваће, до доно-
шења нове максималне тарифе, важеће прописе о 
наплати провизије и трошкова за услуге у банкар-
ским пословима. 

6. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија може, по потреби, доносити ближе про-
писе за спровођење ове одлуке. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јула 1961. године. 

Р.п. бр. 198 
27. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

473. 

На основу члана 112. тачка 4. под а) Закона о 
банкама (, Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), чл. 14, 
17, 35. и 48. ст. 1. и 3. Закона о кредитним и другим 
банкарским пословима („Службени лист ФНРЈ", 
вр. 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТА ЗА УНА-
ПРЕЂИВАЊЕ И ПРОШИРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОВЕЋАЊЕ ИЗВОЗА 

ИЛИ СМАЊЕЊЕ УВОЗА 

1. Специјализована банка (у даљем тексту: 
Банка) може давати динарске и девизне инвести-
ционе кредите за улагање у основна и обртна сред-
ства ради унагтређивања и проширивања оних де-
латности којима се обезбеђује: 

1) повећање извоза или смањење увоза; 
2) појевтињење произв-одње робе намењене 

извозу 
2. Кредите из тачке 1. под 1 ове одлуке могу 

добивати привредне организације, политичкотерсто-

рија лне јединице и друга друштвена правна лица 
(у даљем тексту: инвеститори) који инвестиционим 
улагањем обезбеђују: 

1) повећање извоза или смањење увоза, одно-
сно вршење услуга којима се у периоду отплаћи-
ван^ кредита постиже нето девизни ефекат најма-
ње у висини вредности укупног инвестиционог 
улагања у основна и обртна средства; 

2) динарски рентабилитет производње односно 
услуга којима се омогз^ћава враћање кредита у 
року који не може бити дужи од 5 година. 

Начин утврђивања нето девизног ефекта у 
смислу ове тачке под 1, прописаће савезни Држав-
ни секретару ат за послове финансија у споразуму 
са председником Комитета за спољну трговину. 

3. Кредити из тачке 1. под 1 ове одлуке даваће 
се првенствено инвеститорима: 

1) који обезбеђују, поред нето девизног ефекта, 
отплаћиван^ девизног кредита у целини или дели-
мично из средстава на која имају право по чл. 25, 
41, и 47. Уредбе о девизном пословању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 2/61); 

2) код којих вредност набавке иностране опре-
ме односно инвестиционог материјала, по правилу, 
не прелази 50% од нето девизног ефекта који ће се 
остварити у периоду враћања страних средстава 
плаћања добивених од Банке; 

3) чије инвестиције омогућују извоз са сма-
њеном премијом односно пореским ослобођењем 
или без премије односно пореског ослобођења. 

4. Страна средства плаћања за давање кредита 
Банка обезбеђује из сопствених девизних средста-
ва, из средстава иностраних кредита и из средстава 
орочених депозита. 

Кад Банка инвеститорима одобрава девизне 
кредите из средстава купљених од Народне банке 
(члан 9. Уредбе о девизном пословању), ближа на-
мена, услови и начин употребе ових средстава би-
ће одређени уговором који се закључује између 
Народне банке и специјализоване банке. 

5. Кредите из тачке 1. под 2 ове одлуке могу 
добивати инвеститори који, у случајевима где по-
стоје премије и пореска ослобођења за извоз одре-
ђене робе, инвестиционим улагањем појефтињују 
производњу те робе, тако да уз несмањени извоз 
омогућују: 

1) извоз без премије и пореског ослобођења; 
2) извоз са смањеном премијом односно са по-

реским ослобођењем. 
Ближе услове које инвеститор мора испунити 

за добивање кредита из става 1. ове тачке пропи-
саће савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија у споразуму са председником Комитета за 
спољну трговину. 

6. Банка може са инвеститорима уговорити да 
се уштеде односно разлике постигнуте новим инве-
стиционим улагањем у случајевима из тачке 3. под 
2 и тачке 5. ове одлуке употребе за отплаћиван^ 
добивеног кредита. 

7. Кредите по овој одлуци Банка одобрава пу-
тем конкурса а, по одлуци овог органа управљања, 
и непосредном погодбом са инвеститором. 

8. Давање кредита Банка може условити уче-
шћем инвеститора у инвестиционом улагању соп-
ственим динарским и девизним средствима, одно-
сно средствима које инвеститор у ту сврху добије 
из друштвених инвестиционих фондова или од 
других привредних организација. 

Висину учешћа из става 1. ове тачке утврђује 
орган управљања Банке, ако висина учешћа није 
одређена посебним савезним прописом. 

9 Банка није дужна да пре коришћења кре-
дита за основна средства, одобреног по овој одлуци, 
издваја из кредита део сред-става на име депозита 
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који би служио за обезбеђење исплате инвести-
ционих улагања. 

10 За враћање динарских кредита, као и за 
обезбеђење динарских средстава за покриће стра-
них средстава плаћања добивених од Банке, инве-
ститор може користити средства која се према ва-
жећим прописима користе за отплаћиван^ кредита 
добивених из средстава Општег инвестиционог 
фонда. 

Враћање страних средстава плаћања добиве-
них од Банке врши се откупом девиза из повећа-
ног прилива девиза оствареног путем извоза робе 
или вршењем услуга, односно из умањеног одлига 
девиза за робу чији се увоз смањује новим инве-
стиционим улагањем. 

Начин враћања страних средстава плаћања из 
става 2. ове тачке утврдиће Народна банка у спо-
разуму са специјализованом банком. 

11. Банка је дужна да у периоду трајања уго-
ворних обавеза инвеститора који је добио кредит, 
утврђује да ли инвеститор постиже резултате 
предвиђене уговором о кредиту. 

12. Банка може са инвеститором уговорити да 
његова обавеза у погледу остварења девизног 
ефекта траје и после исплате уговореног кредита, 
а најдуже још за половину времена за које је 
кредит од стране, Банке одобрен. 

13. Банка је дужна да са инвеститором за неиз-
вршење уговора уговори пенале најмање у висини 
од 10% од вредности неоствареног извоза односно 
^остварене и нереализоване уговорене производње. 

Наплаћени пенали из става 1. ове тачке слу-
жиће као приход кредитног фонда Банке у сврху 
давања кредита по овој одлуци. 

14. Рок исплате, висину каматне стопе и друге 
услове за давање кредита утврђује орган управља-
ња Банке. 

Банка одређује коју документацију је инвести-
тор обавезан поднети уз захтев за кредит. 

15. За давање динарских кредита по овој одлу-
ци Банка, поред расположивих средстава из дру-
гих извора за ову сврху, може од износа динарских 
средстава положених у смислу тачке 1. Одлуке о 
начину и условима полагања динарске противу-
вредности за иностране зајмове и кредите („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 21/61) употребити: 

1) до 50% — за кредите из тач. 2. и 5. под 2 
ове одлуке; 

2) до 100% — за кредите из тачке 5. под 1 ове 
одлуке. 

16. Одредбе ове одлуке примењиваће се и на 
кредите које Банка одобрава на основу депонова-
них средстава привредних организација које се ба-
ве вршењем послова међународног трговинског по-
сред ов ања. 

17 Техничка упутства за примену ове одлуке 
прописује, по потреби Банка. 

18. Даном ступања на снагу ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о кредитима и олакшицама 
привредним организацијама ради унапређења 
спољне трговине („Службени лист ФНРЈ", бр. 
13/56), с тим што се по већ одобреним кредитима и 
олакшицама до њихове ликвидације имају приме-
њив чти одредбе те одлуке. 

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

Р.п. бр. 196 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

474. 

На основу члана 44. став 3. Закона о кредитним 
II другим банкарским пословима („Слу;ко^ни лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЈВИШОЈ СТОПИ КАЗНЕНЕ КАМАТЕ НА 

КРЕДИТЕ КОД БАНАКА 

1. На износе кредита које корисник кредита не 
р т ,и банци у уговореном року, стопа казнене ка-
мате не може бити виша од 6% годишње. 

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

Р.п. бр. 208 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

475. 

На основу тачке 18. одељка II главе XVII Са-
везног друштвеног плана за 1961. годину и члана 12. 
став 2. Закона о кредитним и другим банкарским 
пословима („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИ-
ОНОГ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА ЗА ПО-
ТРЕБЕ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА РУДНИКА 

УГЉА И О УСЛОВИМА УПОТРЕБЕ ОВИХ 
СРЕДСТАВА 

1. Из средстава Општег инвестиционог фонда 
предвиђених у одредби под 4 тачке 12. одељка II 
главе XVII Савезног друштвеног плана за 1961. го-
дину, Јутословенска инвесгициона банка издвојиће 
износ од 650 милиона динара за давање кредита за 
довршење кедовршених стамбених зграда за сме-
штај радника и службеника рудни-ка угља. 

2. Југословенска инвестициона банка даваће 
кредите из тачке 1. ове одлуке искључиво оним руд-
ницима угља чија је стамбена изградња финанси-
р а м у претходним годинама из средстава Општег 
инвестиционог фонда. 

3. Кредите из тачке 1. ове одлуке Југословен ска 
инвестициона банка даваће под условом да инвести-
тор учествује са најмање 60% у трошковима инве-
стиција. 

4. Појединачни кредити који се дају на основу 
ове одлуке, не могу бити већи од' 200 милиона ди-
нара. 

5. На зајмове који се дају по овој одлуци мини-
мална каматна стопа је 1% годишње. Најдужи рок 
исплате зајма износи 30 година, односно колико век 
трајања рудника ако је овај краћи од 30 година. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р.л. бр. 187 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 
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476. 

На основу тачке 9. Одлуке о извршењу члана 
3. Споразума између влада Сједињених Америчких 
држава и Федеративне Народне Републике Југо-
с л в и ј е о новчаним потраживањима Сједињених 
Америчких Држава и њених држављана, од 19. јула 
1948 („Службени лист ФНРЈ", бр. 14/60), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О МЕРИЛИМА И ПОСТУПКУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

И ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ДРЖАВЉАНИМА 
СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА ЗА 

ПРЕУЗЕТУ ИМОВИНУ 

1. Накнада за преузету имовину држављана 
САД која је обухваћена Одлуком о извршењу члана 
3. Споразума између влада Сједињених Америчких 
Држава и Федеративне Народне Републике Југо-
славије о новчаним потраживањима Сједињених 
Америчких Држава и њених држављана, од 19. јула 
1948, одређиваће се на начин прописан овом одлу-
ком. 

2. Вредност имовине по сваком захтеву за нак-
наду утврђује се прво у динарима, према ценама 
из 1938. године и према стању имовине у време 
њеног преузимања. 

Вредност имовине ће се утврђивати на основу 
процене стручњака које одреди Уред за заштиту 
југословенске имовине у иностранству, као и на 
основу других доказа о вредности имовине. 

3. Износ накнаде утврђује се на тај начин што 
се вредност имовине утврђена у смислу тачке 2. ове 
одлуке множи коефицијентом валоризације, и то: 

1) вредност до 500.000 динара — коефицијви-
том 15; 

2) вредност преко 500.000 до 2,000.000 динара — 
коефицијентом 10; 

3) вредност преко 2,000.000 динара — коефици-
Јентом 5. 

4. Износи накнаде утврђени у динарима у сми-
слу тачке 3. ове одлуке, прерачунавају се у САД 
доларе према важећем јединственом обрачунско^ 
курсу од 750 динара за 1 долар. 

5. За пољопривредне и шумске поседе укупан 
износ накнаде не може прећи вредност површине 
од 35 хектара. 

6. Ако је подносилац захтева за накнаду пре 
покретања поступка за одређивање накнаде у сми-
слу одлуке наведене у тачки 1. ове одлуке већ 
покренуо поступак или је у току тог поступка по-
кренуо било где други поступак у циљу добивања 
накнаде, решење о накнади по овој одлуци неће се 
доносити ако тај други поступак не буде обустав-
љен у року који буде одредила Комисија за одре-
ђивање накнаде држављанима САД у смислу члана 
3. Споразума од 19. јула 1948. године (у даљем 
тексту: Комисија). 

7. Свако решење о накнади биће по правосна-
жности објављено у „Службеном листу ФНРЈ" огла-
сом у коме ће се позвати трећа лица да у року 
од три месеца од дана објављивање решења пријаве 
Комисиш своја потраживања према кориснику 
накнаде. 

8. Ако у предвиђен ом року нико не поднесе 
пријаву у смислу тачке 7. ове одлуке, или ако 
подносилац пријаве у року од три месеца од дана 
њеног подношења не поднесе К О М И С И Ј И доказ да је 
покренуо судски поступак за наплату свог потра-
живање, износ накнаде ће бити положен на рачун 
корисника код Народне банке чим он поднесе пи-
смену изјаву да је тим износом у потпуности изми-
рен за преузету имовину. 

Ако је у смислу става 1. ове тачке покренут 
судски поступак, износ накнаде ће бити положен 
у депозит суда код кога парница тече. 

9. Преношење (трансфер) одобрених износа 
накнаде у иностранство врши се на захтев кори-
сника у следећим роковима: 

1) износи до 5.000 долара — без одлагања; 
2) износи преко 5 000 до 20.000 долара — у 

року од једне године од дана подношења захтева 
за подношење; 

3) износи преко 20.000 до 50.000 долара — у року 
од две године од дана подношења захтева за пре-
ношење; 

4) износи преко 50.000 долара — по истеку рока 
од две године од дана подношења захтева за пре-
нош?ње, а у границама могућности. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија може одобрити преношење износа накнаде 
без обзира на рокове предвиђене у ставу 1. под 
2, 3 и 4 ове тачке. 

Захтев за преношење подноси се савезном Др-
жавном секретаријату за послове финансија. 

10. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р.п. бр. 200 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

477. 

На основу тачке 1 под 1 главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕ-
НА ЗА ТРУПЦЕ ЗА ЉУШТЕЊЕ И РЕЗАЊЕ, 
РУДНИЧКО (ЈАМСКО), ЦЕЛУЛОЗНО, ТЕХНИЧКО 
ОБЛО И ИНДУСТРИЈСКО \ДЕСТИЛАЦИОНО И 

ТАНИНСКО) ДРВО ЈЕЛЕ И СМРЧЕ, БУКВЕ, 
ХРАСТА И КЕСТЕНА 

1. Одређују се највише продајне цене за сле-
деће производе јеле и смрче, букве, храста и ке-
стена: 

Дин./м8 

1) трупце за љуштење — букове 15.000 

2) трупце за резање: 
К — кладарке 

I класа 
II класа 

III класа 
3) трупце ча прагове 
4) рудничко (јамског дрво 

Дин /м8 

јеле-смрче букве 
14 000 14 500 
12 500 13^00 
11 000 9.500 
9.500 7 000 

7 200 
9 500 6 800 

5) целулозно дрво 

макљано: I класа 
II класа 

1/Н класа за вискозну 
целулозу (до измене југо-
словенског стандарда за 
целулозно буково дрво) 

јетте-смрче букве 
Динара Динара 

пр м м8 по м м8 

7 900 10 500 4 700 6 ?00 
7.000 9.400 4.300 5.700 

4 500 6 000 
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немакљано: I класа 
II класа 

1/Н класа за вискозну 
целу лозу (до измене југо-
словенског стандарда за 
целулозно буково дрво) 

деле-смрче 
Динара 

пр. м 
7.300 
6.400 

букве 
Динара 

9.700 
8.600 

пр. м 
4 100 
3.700 

5.400 
4.900 

3.900 5.200 

6) техничко обло дрво јеле и смрче: 
Дин./м3 

— стубови за водове и скеле, шипови, 
тунел еко дрво, јарболи " 14.000 

— бродска грађа, бродске мотке 10.000 

7) дрво за дрвну вуну јеле и смрче: 
Динара 

пр. м м8 

1/11 класа 7.300 9.700 
I I I класа 6.400 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

478. 

На основу чл. 14. и 17. Закона о кредитним и 
другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОЛАГАЊА ДИНАРСКЕ ПРОТИВУВРЕДНОСТИ 

ЗА ИНОСТРАНЕ ЗАЈМОВЕ И КРЕДИТЕ 

кредите (,.Службени лист Ф Н Р Ј " , ор. 21/61) у тачки 
2. на кра ју тачка се замењује зарезом и додају 
ре^и: „ако посебним прописима ниЈе друкчије од-
ређено.". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном об јављи-
в а н ^ у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Р.п. бр. 206 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

8.600 

8) индустријске дрво: 
Дин/пр.м Дин./кг 

— за суву дестилацију букве 3.200 — 
— танинско храстово — 6 
— танинско кестенове — 8 

Цене из става 1. ове тачке в а ж е као на јвише 
продајне цене произвођача ф р а н к о утоварено у 
вагон, брод или шлеп на јближе утоварне станице 
произвођача, односно ф р а н к о погон (пилана) куп-
ца који је н а ј б л и ж и произвођачу (продавцу), ако 
је та ј погон ближи од на јближе утоварне станице 
произвођача. 

Ако је погон произвођача удаљен од утоварне 
станице произвођача преко 20 км, цене производа 
из става 1. ове тачке п р о и з в е д е ш ^ у том погону 
подразумевају се ф р а н к о утоварено у камион на 
јавном путу. 

2. Савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета може, по потреби, утврђивати па -
ритетне цене за остале сортименте јеле и смрче, 
букве, храста и кестена из тачке 1. ове одлуке. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
да в аже : 

1) тачка 4. Наредбе о одређивању производа 
за које се не могу повишаеати цене („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 3/61); 

2) Наредба о допуни Наредбе о одређивању про-
извода за које се не могу повишавати цене („Слу-
жбен,и лист ФНРЈ" , бр. 20/61). 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Р л . бр. 199 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

479. 

На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину и члана 12. З а -
кона о Савезном буџету за 1961. годину („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 53/60), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА 

ЗА ПШЕНИЦУ РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о одређивању премија за пшеницу 
рода 1961. године („Службени лист ФНРЈ" , бр. 8/61 
и 16/61) наслов одлуке мења се и гласи: „Одлука о 
одређивању премија за пшеницу и р а ж рода 1961. 
године". 

2. У тачки 1. у трећем реду одозго после речи: 
„пшенице" додају се речи: „,и ражи" , а на кра ју те 
тачке додају се речи: „односно ражи" . 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Р.п. бр. 205 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпр едсед ник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

480. 

На основу члана 64. ст. 2. и 3. Закона о кре -
дитним и другим банкарским пословима („Службе-
ни лист Ф Н Р Ј " , бр. 10/61), Савезно извршно веће 
доноси 

о д л у к у 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЈВИШИМ КАМАТНИМ 
СТОПАМА НАРОДНЕ БАНКЕ И СПЕЦИЈАЛИ-

ЗОВАНИХ БАНАКА 

1. У Одлуци о на јвишим каматним стопама Н а -
родне банке и специјализованих банака („Службе-
ни лист Ф Н Р Ј " , бр. 13/61) у тачки 1. речи: „5% го-
дишње" замењују се речима: „6% годишње". 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
њ е у „Службеном листу Ф Н Р Ј " , а примењиваће се 
од 5. априла 1961. године. 

Р.л. бр. 207 
27. јуна 1961. годи-не 

Београд 

Савезно извршно веће 

1. У Одлуци о начину и условима полагања ди-
нарске противуврОдности за иностране за јмове и 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 
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481. 

На основу члана 158. став 2. Закона о ј авним 
службеницима ( ,Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно 
вене доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОКВИ-
РИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИОЛОЖАЈКИХ ПЛАТА 

СЛУЖБЕНИКА САВЕЗНИХ ОРГАНА 

1. У Одлуци о оквирима за утврђивање поло-
ж а ј н и к плата службеника савезних органа (, Слу-
жбени лист Ф Н Р Ј " , бр. 5/59) тачка 3. мења се и 
гла-си: 

„Положајне плата службеника на положа јима 
односно местима начелн-ика одељења, ш е ф а одсека 
и саветника у савезним државним органима може 
се утврђивати, и то: 

1) за начелнике одређених4 , 

одељења — — — — 
2) за начелнике осталих 

одељења — — — — од 10.000 до 15.000 
3) за шефове одсека — — од 8.000 до 14.000 
4) за саветнике — — — до 12.000 

У појединим савезним државним органима по-
Ложајна плата за положа ј начелника одређених 
одељења и начелника управа може се изузетно 
утврђивати до 20ДКК) динара, а за начелнике оста-
лих одељења — до 18.000 динара." 

2. После тачке 3. додаје се нова тачка За, ко ја 
гласи: 

„Положајне плата за радна места за ко ја се 
т р а ж е службеници прве и друге врсте може се од-
редити до износа од 10.000 динара, треће врсте — 
до износа од 8.000 динара и четврте врсте — до 
износа од 5.000 динара." 

3. Тачка 4. мења се и гласи: 
„Положајна плата п р и п р а в н и к износи, и то: 

Динара 
приправника за звање четврте врсте 2.000 
п р и п р а в н и к за звање треће врсте 4.000 
приправника за звање друге врсте 5.000 
п р и п р а в н и к за звање прве врсте 6.000." 

4. Тачка 5. брише се. 
5. Тачка 6. мења се и гласи: 
„Положајне плата службеника ко ји врше д а к -

тилографске послове износи, и то: 

Динара 

од 12.000 до 17.000 

дактилографа 1а класе 
дактилографа 16 класе 
дактилографа II класе 
дактилографа I I I класе 

Динара 
до 7.000 
до 5.500 
до 4.000 
до 3.000." 

6. У тачки 7. став 1. з амењује се са два нова 
става, који гласе: 

„Решењима о положајним платама ко ја ћ е се 
донети појединачно за све савезне органе, утврди-
ће се износ положа јне плате само за радна места 
за која се предвиђа већи износ положа јне плате 
од 10.000 динара. Ова решења се доносе у сагласно-
сти са Одбором за буџет и службеничка питања 
Савезног извршног већа. За сва остала радна места 
положајну плату до 10.000 динара одређује својим 
решењем старешина органа. 

Решењима из става 1. овог члана ко ја се до-
носе у сагласности са Одбором за буџет и службе-
н и ч е питања Савезног извршног већа, може се и 
за радна места из тачке За. ове одлуке утврдити 
већи износ п о л о ж а ј н е плате од 5.000 динара, 8.000 
динара односно 10.000 динара." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
7. Тач. 9. и 10. бришу се. 
8. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

в а њ е у „Службеном листу ФН1^Ј". 

Р. п. бр. 204 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредеедник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

482. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању пре-
мија за пшеницу и р а ж рода 1961. године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 8/61, 16/61 и 27/61), у сагла-
сности са савезним Државним секретаријатом за 
по слове робног промета и С е к р е т а р у атом Савезног 
извршног већа за пољопривреду и шумарство, са-
везни Државни секретари јат за послове финанси ја 
и з д а ј е 

Н А Р Е Д Б У 
З А ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕ-
МИЈА ЗА ПШЕНИЦУ И Р А Ж РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. Земљорадничке задруге (опште земљораднич-
^ к е задруге, сељачке радне задруге и специјализова-
н е земљорадничке задруге), пољопривредна добра, 
и пољопривредне економије (у даљем тексту: кори-
сници премије) остварују за меркантилну пшеницу 
и р а ж сопствене производње рода 1961. године, а 
земљорадничке задруге и за меркантилну пшеницу 
и р а ж рода 1961. године које су откупиле од инди-
видуалних пољопривредних произвођача, испору-
чене овлашћеним предузећима за промет житарица 
на велико или Дирекцији за исхрану, премију из 
т а ч к е 1. Одлуке о одређивању премија за пшеницу 
и р а ж рода 1961. године (у даљем тексту: Одлука), 
подношењем захтева за премију банди код које има-
ју жиро-рачун . 

2. К а о овлашћена предузећа за промет житари-
ца на велико из тачке 1. Одлуке (у даљем тексту: 
овлашћена предузећа) сматрају се само она преду-
зећа којима је по члану 5. Уредбе о промету ж и -
тарица и прерађевина од житарица на велико („Слу-
жбени лист Ф Н Р Ј " , бр. 16/58, 29/58 и 26/60) репу-
блички државни секретаријат за послове робног 
промета издао посебно овлашћење за промет ж и -
тарица на велико. 

3. Уз захтев за премију корисници премије при-
л а ж у : 

1) ф а к т у р у односно препис ф а к т у р е о продаји 
меркантилне пшенице односно р а ж и рода 1961. го-
дине овлашћеним предузећима или Дирекцији за 
исхрану; 

2) доказ о испоруци робе. Као доказ служи по-
тврда овлашћеног предузећа или Дирекције за 
исхрану да је купљену меркантилну пшеницу од-
носно р а ж рода 1961. године преузела и преузимање 
п р о к њ и ж и л а у свом материјалном књиговодству, 
и л и товарни лист ако је пшеница односно р а ж 
тр а нсп ор тов ана железницом или бродом; 

3) обрачун премија, у коме се назначу је одво-
јено количина продате и испоручене меркантилне 
пшенице, а одвојено р а ж и , рода 1961. године, износ 
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премиое по једном килограму и за укупну коли-
чину; 

4) писмену изјаву корисника премије, потписану 
од стране директора односно управника, а оверену 
од стране органа управе општинског народног од-
бора надлежног за послове пољопривреде — да пше-
ница односно раж за коју се тражи премија потиче 
из сопствене производње рода 1961. године, а ако 
пшеница или раж рода 1961. године потиче ив от-
купа — и изЈаву да пшеница односно раж рода 
1961. године потиче из откупа од индивидуалних 
пољопривредних произвођача. У изјави мора бити 
наведено да пшеница односно раж не потиче из ку-
повине од овла.шћених предузећа или Дирекције за 
исхрану. 

4. У потврду из тачке 3. под 2 ове наредбе мора 
се ун-ети тачан назив и седиште продавца, број и 
датум фактуре и количине преузете пшенице од-
носно ражи. Овлашћена предузећа назначују у по-
тврди и број и датум посебног овлашћења које им 
је издато за промет житарица на велико. 

Ако се као доказ о испоруци прилаже товарни 
лист, корисник премије прилаже и потврду овла-
шћеног предузећа из које се види број и датум по-
себног овлашћења које му је издато за промет жи-
тарица на велико. 

5. Ако корисници премије испоручују мерк ан-
тили у пшеницу односно раж рода 1961. године по 
налогу овлашћеног предузећа или Дирекције за 
исхрану, уз захтев за премију они уместо потврде 
из тачке 3. под 2 ове наредбе прилажу диспозицију 
издату од овла.шћеног предузећа или Дирекције за 
исхра.ну. 

6. Потврду из тачке 4. и диспозицију из тачке 
5. ове наредбе потп,исује одговорни руководилац и 
на исте се отискује печат овлашћеног предузећа од-
носно Дирекције за исхрану. 

7. Кад банка утв-рди да је захтев за премију у 
погледу обрачуна и документације исправан, одо-
брава износ премије у корист жиро-рачуна кори-
сника прем,ије, а на терет рачуна бр. 339545 — Пре-
мије за меркантилну пшеницу, ако је у питању 
испорука меркантилне пшенице рода 1961. године, 
или рачуна бр. 339542 — Премије за раж, ако је у 
питању испорука ражи рода 1961. године. 

8. Корисници премије дужни су у овом књито-
водству водити уредну и ажурну евиденцију о 
оствареним премијама. 

9. Кад се захтеву за премију прилажу преписи 
докзпиената (фактура, товарних листова, потврда и 
сл.), корисник премије дужан је оверити препис. 
Оверу преписа врши директор предузећа од,носно 
управник задруге и шеф рачуноводства, односно 
лица која их заступају. 

10. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аћ е 
се од дана примене одлуке. 

Бр. 07-15143/1 
12. јула 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове фи-нансија, 
Никола Минчев, с. р," 

483. 
На основу тачке 3. Одлуке о давању регреса за 

греж („Службени лист ФНРЈ", бр. 2(0/61), у сагла-
сности са Секретаријатом Савезног извршног већа 
за индустрију, савезни Државни секретари јат за по-
слове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА 

ГРЕЖ 
1. Регрес из тачке 1. Одлуке о давању регреса 

за греж, остварују следећи произвођачи домаћег 
грежа (фила,иде): 

1) Свиларски комбинат „Нонча Камишова", Ти-
тов Вз лес; 

2) Војвођанока индустрија свиле „ВОИС" из Но-
вог Сада — за своју фи лан ду у Панчеву; 

3) Индустрија природне свиле „Напредак", Нови 
Кнежевац; 

4) Прегоријатие за производство на свила, Ђев-
ђели,-а. 

2. Корисници регреса из тачке 1. ове наредбе 
остварују регрес подношењем захтева за регрес 
банци код које имају жиро-рачун. 

3. Уз захтев за регрес корисници регреса при-
лажу: 

1) фактуру односно препис ф а к т у з а продате 
и испоручене количине грежа; 

2) доказ о испоруци; 
3) обрачун регреса по јединици мере и за укуп-

ну количину. 
4. Корисници регреса из тачке 1. ове наредбе у 

продајну фактуру уносе: 
1) пун назив и седиште купца; 
2) количину продатог грежа; 
3) продајну цену неплаћену од купца по једи-

ници мере и за укупну количину; 
4) износ регреса по јединици мере и за укупну 

количину. 
5. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 

погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ регреса у корист жиро-рачуна 
подносиоца захтева, а на терет рачуна бр. 339567 — 
Регрес за греж. 

Банка може од подносиоца захтева за регрес 
тражити на увид оригиналну документацију на 
основу које се остварује регрес. 

6. Корисници регреса дужни су у свом књиго-
водству водити уредну и прегледну евиденцију о 
оствареном регресу. 

7. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената на основу којих се остварује регрес, ко-
рисник регреса је дужан оверити преписе. Оверу 
преписа врши директор предузећа и шеф рачуно-
водства односно лица која их заступају. 

8. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-17216/2 
26. јуна 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија^ 
Никола Минчев, с. р. 

484. 
На основу чла.на 64. став 6, Члана 69. став 2. и 

члана 70. став 1. тачка 7. Уредбе о тр го винс кој де-
латности и трговинском предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19'60 и 
13/61), савезни Државни секретару ат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ УСЛО-
ВА ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ ПРОМЕТ 

РЕЗАНЕ ГРАЂЕ НА ВЕЛИКО 

1. У Наредби о одређивању услова под којима 
се може вршити промет резане гр"ађе на велико 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 9/60) после тачке 3. до-
дају се тон нове тачке, које гласе: 

„За. Трговинска предузећа на велико могу у 
промету резане грађе јеле и смрче зарачунавати 
укупну маржу, и то' 
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1) највише до 8°/о — кад продају врше са свог 
стоваришта односно из продавнице; , 

2) највише до 3% — кад продају врше тран-
зитно. 

36. Маржа из тачке За. ове наредбе зарачунава 
се на продајну цену гфоизвођача и слулси трговин-
ском предузећима на велико за покриће укупних 
трошкова пословања у промету на велико и у про-
мету на мало. У маржу не улазе трошкови превоза 
од утоварне станице произвођача до места продаје 
купца (стовариште, продавница) нити општински по-
рез на промет резане грађе на мало. 

Зв. Одредбе тач. За. и 36. ове наредбе важе и за 
трговинска предузећа на мало која на основу по-
себног одобрења из члана 11. Уредбе о трговинско^ 
делатности и трговинским предузећима и радњама 
продају на велико резану грађу јеле и смрче, као и 
за продавнице и стоваришта произвођачжих преду-
зећа у погледу продаје на машо резане грађе јеле и 
смрче." 

2. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о одређивању марже за промет ре-
зане грађе јеле и смрче („Службени лист ФНРЈ", бр. 
8/60) и прописи који су у супротности са овом на-
редбом. 

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

Бр. 4484/1 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

485. 

На основу члана 70. став 1. тачка 6. и став 2. 
Уредбе о трговинско^ делатности и трговинским 
предузећима и радњама („Службени лист ФР1РЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60 и 13/61), у сагласности са са-
везним Државним секретариј атом за послове фи-
нансија и Секретару атом Савезног извршног већа 
за пољопривреду и шумарство, савезни Државни 
секретару ат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ОТ-
КУПНИМ ЦЕНАМА ДУВАНА РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. У Наредби о откупним ценама дувана рода 
1961. године („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61) 
тачка 3. мења се и гласи: 

„3. Овлашћене привредне организације прили-
ком преузимања дувана по ценама из тачке 1. ове 
наредбе, дужне су придржа вати се Мерила за кла-
сификацију дувана, која су објављена као дода-
так „Службеном листу ФНРЈ", бр. 27/61 и чине 
саставни део ове наредбе." 

2. Даном ступања на снагу ове наредбе пре-
стају да важе Мерила за класификацију дувана, 
која' су саставни део Наредбе о откупним ценама 
дувана рода 1960 године („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/60 и 52/60) а објављена су у Додатку „Слу-
жбеног листа ФНРЈ", бр. 18/60, и измењена и допу-
њена Наредбом о изменама и допунама Наредбе о 
откупним ценама дувана рода 1960 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/60). 

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

Бр. 1137/1 
5. јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

486. 

На основу члана 91. став 3. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), савезни Државни секретаријат 
за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕКО БАНКЕ КОМПЕНЗАЦИ-

ЈА И АСПИРАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ИЗМЕЂУ 
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Ако привредне организације изврше пребија-
ње (компензацију) међусобних дуговања и истражи-
вања у новцу, дужне су у року од осам дана од 
дана извршеног пребијања издати налог филијали 
Народне банке код које се воде њихови жиро-
рачуни да спроведе ту компензацију. 

2. Ако привредна организација пристане да по 
налогу друге привредне организације исплати за 
њен рачун одређени износ новца трећој привредној 
организацији (асанација), асигнант и асигнат ду-
жни су у року од осам дана од дана издавања од-
носно пр-ијема тог налога наложити филијали На-
родне банке код које се воде њихови жиро-рачуни 
да спроведе ту асигнацију. 

У смислу одредаба става 1. ове тачке може се 
извршити асигнација и између више од три при-
вредне организације, с тим да је свака од њих ду-
жна у року од осам дана од издавања односно при-
јема налога наложити филијали Народне банке код 
које се воде њихови жпро-рачуни да спроведе ту 
аеигнацију. 

3. У случајевима из тач. 1. и 2. овог упутства 
филијала Народне банке је дужна спровести књи-
жења на жиро-раЧунима привредних организација 
по издатим јој налозима. 

При књижен,у на жиро-рачунима привредних 
организација по компензацији или асанацији , бан-
ка ће водити рачуна да тиме не буду оштећена 
трећа лица. 

4. Техничка упутства за спровођење овог упут-
ства издаваће, по потреби, Главна централа На-
родне банке. 

5. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 12-18635/1 
29. јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

487. 
На основу напомене 2. уз тар. број 95 дела II 

Тарифе пореза на промет („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 19/61), савезни Државни секретари јат за по-
слове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ ДЕНАТУРИСАНОГ 

ШЕЋЕРА ЗА ПРЕХРАНУ ПЧЕЛА 

1. Привредне и друге организације, грађани и 
грађанска правна лица који се баве гајењем пчела 
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могу набављати шећер за прехрану пчела без пла -
ћања пореза на промет, ако орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове пољо-
привреде потврди да је у односној општини услед 
суше потребна прехрана пчела шећером. 

2. Захтев за одобрење набавке шећера за пре-
храну пчела без плаћања пореза на промет под-
носи се органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове финансија на чијем се под-
ручју налази седиште односно пребивалиште одга-
јивача пчела. Т а ј финансиј.ски орган прибавља по-
тврду органа управе надлежног за послове пољо-
привреде истог општинског народног одбора у сми-
слу тачке 1. овог упутства. 

3. Одобрење за набавку шећера за прехрану 
пчела без плаћања пореза на промет да је орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија на чијем се П О Д Р У Ч Ј У налази 
седиште односно пребивалиште одгајивача пчела. 

4. Члановима пчеларских задруга и других ор-
ганизација пчелара, члановима сељачких радних 
задруга и других земљорадничких задруга може 
се на захтев односне организације издати колек-
тивно одобрење' за набавку шећера за прехрану 
пчела без плаћања пореза на промет. У том случају 
захтеву мора бити приложен и списак чланова те 
организације, са назначењем броја кошница сваког 
члана посебно. Колективно одобрење може се из-
дати и, за више грађана одгајивача пчела, ако 
поднесу за једнички захтев са назначењем броја ко -
шница сваког тражиоца посебно. 

5. За једну ^ кошницу може се набавити без 
плаћања пореза на промет на јвише 5 килограма 
шећера за једну годину. 

6. Шећер за прехрану пчела не може се издати 
без плаћања пореза на промет пре његовог денату-
рисања. Денатурисање шећера врши се употребом 
једног од ових средстава: 1% млевене љуте папри-
ке, 3°/в угљене прашине, З^о струготине од дрвета 
или 0,5%в октозана. 

7. Денатурисање шећера врши се у фабрици 
шећера пре његове отпреме купцу. 

Фабрика шећера може денатурисати и већу ко -
личину шећера потребну за продају у дужем пе-
риоду и држати га на посебном месту, са видном 
ознаком (или у посебној просторији или склади-
шту), и издавати одређене количине по примљеним 
одобрењима за набавку шећера без плаћања пореза 
на промет. 

8. Денатурисању шећера мора присуствовати 
службеник органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове финанси ја на чиЈем 
се подручју врши денатурисање. Службеник се 
мора уверити да је средство за денатурисање ис-
правно, као и да је то средство потпуно и равно-
мерно помешано са шећером, 

Службеник ко ји присуствује денатурисању ш е -
ћера потврђује да је денатурисање извршено, на -
значуЈући датум денатурисања, количину шећера 
употребљеног за денатурисање, средство ко јим Је 
денатурисање извршено, као и количину средства 
употребљеног за денатурисање. 

Одобрење за набавку денатурисаног шећера и 
потврда о извршеном денатурисању служе фабрици 
шећера као документ за правдање продаје шећера 
без плаћања пореза на промет. 

Орган управе општинског народног одбора ч и ј и 
је службеник присуствовао денатурисању извешта-
ва о извршеном денатурисању орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове ф и н а н -
сија К О Ј И ј е издао одобрење за набавку шећера за 
прехрану пчела без плаћања пореза на промет, 
позивајући се на број и датум одобрења. 

9. Орган управе општинског народног одбора 
који изда је одобрење за набавку шећера за пре-

храну пчела без плаћања пореза на промет, води 
посебну евиденцију о издатим одобрењима. Та еви-
денција мора да садржи следеће податке: назив 
односно породично и рођено име одгајивача пчела 
коме је дато одобрење, његово седиште односно 
пребивалиште, број његових кошница, количину 
шећера коју може набавити без плаћања пореза 
на промет. 

Произвођач шећера дужан је водити посебну 
евиденцију о продатим количинама шећера за пре-
храну пчела без плаћања пореза на промет. Га 
евиденција мора да садржи следеће податке: назив, 
односно породично и рођено име одгајивача пчела, 
назив органа ко ји је издао одобрење за набавку 
шећера, као и број и датум тог одобрења, количину 
продатог шећера, где је и кад извршено денату-
рисање 

10. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финанси ја на чијем се ПОД-
Р У Ч Ј У налази седиште односно пребивалиште одга-
јивача пчела К О Ј И је набавио шећер за прехрану 
пчела без плаћања пореза на промет вршиће по-
вргмензг контролу да се тад шећер троши само за 
прехрану пчела. 

11. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да в а ж и Упутство о набавци шећера за исхра-
ну пчела без плаћања пореза на промет („Службени 
лист Ф Н Р Ј " , бр. 45/52). 

12. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љ и в а н ^ у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Бр. 12-18207/1 
24. Јуна 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

488. 

На основу члана 78. став 1. Основног закона 
о финансирању школства („Службени лист Ф Н Р Ј " , 
бр. 53/60) и члана 26. став 2. Уредбе о организа-
цији и управљању друштвеним фондовима за 
школство („Службени лист ФНРЈ" , бр. 10/61), у 
сагласности са Секретаријатом Савезног извршног 
већа за просвету и културу, савезни Д р ж авни 
секретари јат за послове финанси ја прописује 

У П У Т с т в о 
о КЛАСИФИКАЦИЈИ ПРИХОДА и РАСХОДА 

ДРУШТВЕНИХ ФОНДОВА ЗА ШКОЛСТВО 

1. Финансијски планови и завршни рачуни 
друштвених фондова за школство на које се од-
носе одредбе чл. 39. до 54. Основног закона о ф и -
нансирању школства (у даљем тексту: фондови) 
израђу ју се, а евиденција о извршавању ф и н а н -
сијских планова фондова води се по к л а с и ф и к а -
ци ји прихода и расхода фонда, утврђеној овим 
упутством. 

2. К л а с и ф и к а ц и ј а прихода и расхода фонда, 
обавезна за орган управљања фонда односно за 
одговарајући орган управе политичкотеритори-
јалне јединице који врши управно-административ-
не послове фонда, а по којој се израђу је ф и н а н -
сијски план и завршни рачун фонда и води еви-
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денција о извршавању финансијског плана фонда, 
је следећа: 

"5? 
н а 

з ге РО 
о 
С 

сб 
'5Г сг 

I8 Н а и м е н о в а њ е 

1—1 
1—2 
1—3 

2—1 

2—2 

2—3 

П Р И Х О Д И 
Пренета средства из претходне 
године 
На рачуну фонда 
На рачуну ограничења 
На рачуну резервног фонда 

Изворни приходи 
Допринос за друштвене фондове 
за школство 
Део (процент) укупних прихода 
пол итичкотериторијалне јединице 
који јој припадају по Закону о 
буџетима и финансирању само-
сталних установа 
Део (процент) појединих прихода 
политичкотериторијалке јединице 
који јој припадају по Закону о 
буџетима и финансирању само-
сталних установа: 

2—31 — део (процент) доприноса буџе-
тима из личног дохотка који при-
пада политичкотериторијалној је-
диници 

2—32 — део (процент) допунског допри-
носа буџетима из личног дохотка 

2—33 — део (процент) општинског при-
реза 

2—34 — део (процент) других појединих 
прихода политичкотеритори јалне 
јединице 

Дотације из буџета политичкоте-
риторијалне јединице у којој је 
фонд основан 
За основну делатност 
За инвестиције 
Опште дотације без одређене на-
мене 

Дотације из буџета других поли-
тичкотериторијалних јединица 
За основну делатност 
За инвестиције 
Опште дотације без одређене на-
мене 

Дотације из других друштвених 
фондова за школство 
За основну делатност 
За инвестиције 
Опште дотације без одређене на-
мене 

Дотације из других друштвених 
фондова и фондова политичкоте-
риторијалних јединица 
За основну делатност 1 

За инвестиције 
Опште дотације без одређене на-
мене 

3—1 
3—2 
Г - 3 

4—1 
4—2 
4—3 

5—1 
5—2 
5—3 

6—1 
6—2 
6—3 

7—1 
7—2 
7—3 

8—1 

8—2 

9—1 

9—2 

10 
10—1 

1 0 — 2 

1—01 

1—02 

1—03 

1—04 

1—05 

1 — 0 6 

1—07 

1—08 

1—09 

Остале дотације и помоћи 
За основну делатност 
За инвестиције 
Опште дотације без одређене на-
мене 
(Даље рашчлањавање позиција 
4—1 до 4—З, 5—1 до 5—3, 6—1 до 
6—3 и 7—1 до 7—З, врши се по 
даваоцима дотација на потпози-
ције са одговарајућим шифрама, 
нпр. 4—11, 4—12 итд.) 

Средства из кредита 
Кредити за основну делатност 
школа 
Кредити за инвестиције 
(Даље рашчлањавање позиција 
8—1 и 8—2 врши се по даваоцима 
кредита на гготпозиције са одго-
варајућим шифрама, ипо. 8—11, 
а—12 итд.) 

Примљене отплате кредита датих 
из средстава фонда 
Отплате кредита датих за основ-
ну делатност 
Отплате кредита датих за инве-
стиције 
(Даље рашчлањавање позиција 
9—1 и 9—2, врши се по дужни-
цима за дате кредите на потпози-
ције са одговарајућим шифрама, 
нпр. 9—11, 9—12 итд.) 

Остали приходи 
Повраћај утрошка из ранијих го-
дина 
Остали приходи 

Свега приходи 

Р А С Х О Д И 

Расходи за основну делатност шко-
ла које политичкотериторијална 
јединица финансира сама 
Основне школе 
(Даље рашчлањавање на поједине 
школе обавезно на потпозиције са 
шифрама 1—0101, 1—0102, 1—0103 
итд.) 
Школе за ученике у привреди 
(1—0201, 1—0202 итд.) 
Школе за квалификоване раднике 
са практичном обуком (1—0301 
итд.) 
Технич-ке и друге стручне школе 
за привреду и јавне службе 
(1—0401 итд) 
Школе за образовање наставног 
кадра 
(1—0501 итд.) 
Уметничке школе 
(1—0601 итд.) 
Гимназије 
(1—0701 итд.) 
Специјалне школе 
(1—0801 итд.) 
Посебне школе за одрасле 
(1—0901 итд.) 

V 
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2 3 
—10 

- 1 1 

- 1 2 

—13 

-14 

—15 

- 1 6 

-17 

- 1 8 

Школе за допунско образовање 
(1—1001 итд.) 
Бише школе 
(1—1101 итд.) 
Школски центри 
(1—1201 итд.) 
Универзитети, факултети и умет-
ничке академије (1—1301 итд.) 
Предшколске установе 
(1—1401 итд.) 
Домови за ученике 
(1—1501 итд.) 
Домови за студенте 
(1—1601 итд.) 
Раднички и народни универзитети 
(1—1701 итд.) 
Остале установе за образовање и, 
васпитање (1—1801 итд.) 

Расходи за основну делатност 
школа у чијем финансирању по-
литичкотсриторијална јединица 
учествује (средства за заједничко 
финансирање) 

(Даље рашчлањавање на позици-
је и потпозиције исто као и код 
партије 1, с тим што је шифра 
партије 2) 

Непосредни расходи из друштве-
ног фонда за школство за инве-
стиције школа које политичкоте-
риторијална јединица финансира 
сама 

(Даље рашчлањавање на позици-
је и потпозиције исто као код пар-
тије 1, с тим што је шифра парти-
је 3) 

Непосредни расходи из друштве-
ног фонда за школство за инве-
стиције школа у чујем финанси-
рању политичкотерито реална је-
диница учествује (средства за за-
једничко финансирање) 

(Даље рашчлањавање на позиције 
и потпозиције исто као код парти-
је 1, с тим што је шифра парти-
је 4) 

Дотације за инвестиције школа-
ма које политичкотериторијална 
јединица финансира сама 
(Даље рашчлањавање на позиције 
и потпозиције исто као код парти-
је 1, с тим што је шифра парти-
је 5) 

Дотације за инвестиције школама 
у чијем финансирању политичко-
територи,јална јединица учествује 
(средства за заједничко финанси-
рање) 

(Даље рашчлањавање на позиције 
и потпозиције исто као код парти-
је 1, с тим што је шифра парти-
је 6) 

7—01 

7—02 

7—03 

7—04 

10 

1 0 — 0 1 

10—02 

11 

11—01 

11—02 

12 

13 
13—1 
13—2 
13—3 

Дотације другим друштвеним 
фондовима за школство за основ-
ну делатност школа 
Општинским фондовима 
(Даље рашчлањавање на корисни-
ке дотација са шифрама потпози-
ција 7—0101, 7—0102 итд.) 
Среским фондовима 
(7—0201 итд.) 
Фондовима аутономних јединица 
(7—0301 итд.) 
Републичким фондовима 
(7—0401 итд.) 

Дотације другим друштвеним 
фондовима за школство за инве-
стиције школа 
(Даље рашчлањавање на позиције 
и потпозиције исто као код парти-
је 7, с тим што је шифра парти-
је 8) 

Опште дотације другим друштве-
ним фондовима за Школство (без 
одређене намене) 
(Даље рашчлањавање на позици-
је и потпозиције исто као код пар-
тије 7, с тим што је шифра пар-
тије 9) 

Кредити који се дају из средста-
ва фонда ј 
За основну делатност 
(Даље рашчлањавање на корисни-
ке кредита са шифрама потпози-
ција 10—0101, 10—0102 итд.) 
За инвестиције 
(Даље рашчлањавање на корисни-
ке кредита са шифрама потпози-
ција 10—0201, 10—0202 итд.) 

Отплате кредита које фонд кори-
сти 
За основну делатност 
(Даље рашчлањавање на пове-
риоце са шифрама потпозиција 
11—0101, 11—0102 итд.) 
За инвестиције 
(Даље рашчлањавање на пове-
риоце са шифрама потпозиција 
11—0201, 11—0202 итд.) 

Оперативна резерва 

Свега расходи 

Остатак средстава 
На рачуну фонда 
На рачуну ограничења 
На рачуну резерве фонда 

Свега расходи (партије 1 до 12) 
и . остатак средстава (партија 13) 

3. При изради финансијских планова и за-
вршних рачуна фондова, као и при вођењу еви-
денције о извршавању финансијских планова 
фондова, употребљавају се само оне партије, по-
зиције и потпозиције из класификације прихода 
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и расхода фонда која је наведена у тачки 2. овог 
упутства код којих се јављају приходи односно 
расходи фонда са одговарајућим шифрама пар-
тија, позиција и потпозиција из те класифика-
ције. 

4. Пренета средства из претходне године пред-
стављају стање истрошених средстава фондова 
по завршном рачуну фонда на дач 31. децембра 
претходне године, разврстана на слободна сред-
ства (на рачуна сћонла), средства чије је ко-
ришћење огранччено ако је псстбчим прописима 
такво ограничење предвиђено и средства која се 
налазе на рачуну резерве фонда ако је посебним 
прописима предвиђено образовање резерве фонда. 

У финансијском плану фонда коти се за на-
редну годину израћује и доноси пре истека кален-
дарске године, сви приходи и расходи представ-
љају средства која су само предвиђена, па и 
следства по партији 1 ,.Пренета средства из прет-
ходне године". 

5. Изворни приходи фонда су они приходи код 
којих је унапред законом, одлуком или другим 
правним актом политичкотериторијалне јединице 
одређен само извор и део (процент) тог прихода 
који припада фонду, а не и висина средстава 
фонда за одређену годину. 

Изворни приходи фонда јесу: 
1) допринос за друштвене фондове за школ-

ство, одређен чланом 27̂  Закона о доприносу бу-
џетима из личног дохотка радника (..Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/61) и допринос који плаћају 
приватне радње, а који се прописом републичке 
наводне скупштине деле на републичке и општин-
ске фондове; 

2) део (процент) укупних прихода политичко-
територијалне јединице који јој припадају по За-
кону о буџетима и финансирању самосталних 
установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59 и 
23/61), а у смислу одредбе члана ,22. став 3. Основ-
ног закона о финансирању школства — ако гголи-
тичкотериторијална јединица донесе одлуку да на 
тај начин обезбеди средства фонду; 

3) део (процент) појединих прихода политичко-
територијалне јединице који јој припадају по 
члану 27. став 2. Закона о доприносу буџетима из 
личног дохотка радника и члану 43. тач. 3. и 4. 
Основног закона о финансирању школства, као и 
део других прихода који јој припадају по Закону 
о буџетима и финансирању самосталних установа. 

6. Дотације су приходи фонда који се од 
стране давалаца дотација дају у одређеном из-
носу за одређену годину. 

Према својој намени, дотација може бити: до-
тација за основну делатност и дотација за инве-
стиције, као дотације са одређеном наменом (на-
менске) које се морају употребити за намене од-
ређене од стране давалаца дотација, и опште до-
тације без одређене намене. 

7. Кредити су приходи фонда ко1има се под-
мирују потребе (расходи) фонда а за које, у вре-
мену када их треба подмирити, у фонду нема ра-
С П О Л О Ж И Р И Х средстава, али која ће фонд накнадно 
остварити. 

Фондови као друштвена правна лица, могу до-
бивати кредите у смислу чла-на 22. Закона о кре-
дитним и ДРУГИМ банкарским пословима („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 10/61) и то кредите за основну 
делатност школа и кредите за инвестиције. 

Кредите за основну делатност школа, фондови 
могу добивати у виду краткорочних позајмица у 
случају неравномерног притицања прихода пред-
виђених финансијским планом фонда (члан 23. 
Уредбе о организацији и управљању друштвеним 
фондовима за школство). Те позајмице фондови 
враћају (отплаћују) у истој години у којој су их 

добили. По правилу, ови кредити се не уносе у 
финансијски план и завршни рачуна фонда. 

Кредите за инвестиције, по правилу дугорочне, 
фондови могу добивати под општим условима за 
давање кредита за улагања у основна средства. 

8. Примљене отплате кредита (зајмова) датих 
из средстава фонда су приходи фонда који се 
остварују у висини и у роковима утврђеним у уго-
ворима о зајмовима а које фонд може дати за на-
мене одређене у члану 51. став 1 под З, члану 52. 
тач. 3. и 4 / и члану 53. тачка 2. Основног закона о 
финансирању школства. 

9. Намена средстава фондова (расходи) утвр-
ђена је у чл. 51. до 53. Основног закона о фина-нси-
рању школства. 

Расходи фонда у класификацији пр-ихода и 
расхода Фонда из тачке 2. овог упутства сврстани 
су у одређене групе: 

1) по наменама (за основну долатност школа, 
за инвестиције, без одређене намене); 

2) по корисницима (за школе које политичко-
територијална јединица сама финансира, за школе 
у чијем финансирању подитичкотериторијална је-
диница учествује једним делом, за давање сред-
става другим друштвеним фондовима за школ-
ство) ; 

3) по врстама у погледу обавеза корисника 
средстава према фонду (без обавезе враћања, са 
обавезом враћања). 

10. Средства фонда којима политичкотерито-
ријална јединица сама финансира школе, доде-
љују се таквим школама непосредно. 

Средства фонда којима политичкотеритори-
јална јединица учествује једним делом у финан-
сирању школа (средства за заједничко финанси-
рање), преносе се из фонда на посебан рачун 
удружених средстава код банке, на који рачун и 
други учесници у заједничком финансирању 
уплаћују средства, према међусобном уговору о 
заједничком финансирању (члан 27. Основног за-
кона о финансирању школства). Додељивање 
средстава школи врши се са посебног рачуна 
удружених средстава на основу налога једног од 
оснивача школе, кош је угово-ром о заједничком фи-
нансирању одређен да непосредно врши оснивачка 
права и обавезе према школи. 

Средства фонда намењена за дотације другим 
друштвеним фондовима за школство преносе се 
из једног фонда у друге фондове непосредно. 

11. Средства фонда намењена за инвестиције 
појављују се у класификацији прихода и расхода 
фонда из тачке 2. овог упутства као средства која 
фонд непосредно улаже у изградњу и опремање 
школа („непосредни расходи за и-нве-стиције из 
фонда" партије 3. и 4. расхода) и као дотације 
школама за инвестиционе улагања која ће вршити 
школе (партије 5. и 6. расхода). 

12. Оперативна резерва фонда предвиђа се и 
исказује посебно. Средства оперативне резерве 
служе за по-криће негтредвиђених расхода по фи-
на.нсијском плану фонда. Употребу оперативне ре-
зерве предвиђене финансијским планом фонда на 
који је дало сагласност представничко тело поли-
тичкотеритори јалне јединице одобрава управни 
одбор фонда. 

13. Обавезе фонда према појединим корисни-
цима средстава фонда, настале у једној години а 
које се измирују у наредној годи.ни, исказују се у 
финансијском плану фонда за годину у којој се 
те обавезе измирују, и то на оним партијама, по-
зицијама и потпозицијама класификације прихода 
и расхода фонда из тачке 2. овог упутства на ко-
јима се исказују истоврсни расходи текуће године. 

14. Остатак средстава фонда (партија 13. рас-
хода) представља разлику између укупних при-
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хода и укупних расхода фонда, и то у финансиј-
ском плану фонда — планирану разлику, а у за-
вршном рачуну фонда — остварену разлику, развр-
с т а ј на позиције према тачки 4. овог упутства. 

15. Банка код које се држе средства фондова, 
води евиденцију о извршавању финансијских 
планова фондова по скраћеној класификацији 
прихода и расхода фонда. 

Скраћена класификација прихода и расхода 
фонда обухвата следеће партије, позиције и пот-
позиције из класификације прихода и расхода 
фонда наведене у тачки 2. овог упутства: 

П р и х о д и 
партија позиција потпозиција 

1—1 
1—2 
1—3 
2—1 
2—2 
2—3 2—31 

2—32 
2—33 
2—3' 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Расходи 
партија позиција. потпозиција 

1 — 

2 — 

3 — 

4 — 

5 — 

6 — 

7 — 

8 
а — 

10 
11 — 

12 — 

13 13—1 
13—2 
13—3 

дова од банака код којих се воде средства фондова 
по елементима скраћене класификације прихода и 
расхода фонда из тачке 15. овог упутства и обје-
дињује те податке у прегледу: 

1) за општинске фондове, 
2) за среске фондове, 
3) за републичке фондове и фондове аутоном-

них јединица — по народним републикама и збирно 
за целу федерацију. 

Прегледе из става 1. ове тачке Народна банка 
доставља тромесечно органима управе надлежним 
за послове финансија и органима, управе над-
лежним за послове просвете сваке политичкотери-
торијалне јединице за њено подручје, односно 
објављује у својим публикацијама. 

18. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном ""исту ФНРЈ". 

Бр. 07—10378/3 
22. јуна 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послова финансија, 
Никола Минчев, с. р, 

489. 
На основу члана 50. Уредбе о накнадама путних 

и других трошкова јавних службеника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/60 и 15/61), у сагласности са са-
везним Државним секретаријатом за послове фи-
нансија, Секретари јат Савезног извршног већа за 
општу управу прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДАМА ЗА 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И СЕЛИДБЕ У ИНО-

СТРАНСТВО 

Члан 1. 
У Правилнику о накнадама за службена путо-

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

16. Орган управљања фонда дужан је банци 
доставити финансијски план и измене тог плана, 
као и завршни рачун фонда, израђене по елемен-
тима класификације прихода и расхода фонда из 
тачке 2. овог упутства, најдоцније 10 дана по да-
вању сагласности на финансијски план односно 
завршни рачун од стране представничког органа 
политичкотерттторијалне јединице 

Орган упра-вљања фонда на чији је финансијски 
план за 1961. годину дата сагласност представ-
ничкот органа политичкотеритори јалне јединице 
пре ступања на снагу овог упутства, дужан је у 
року од тридесет дана од дана ступања на снагу 
овог упутства прерадити финансијски плач фонда 
по елементима класификације прихода и расхода 
фонда из тачке 2. овог упутства и тако прерађени 
(Финансијски план фонда за 1961. годину доставити 
банци код које се воде средства фонда. Овако пре-
рађени финанситевд план фонда не доставља се 
поново на сагласност иредставничком органу ноли-
тичкотериторијапче јединице. 

17. Народна банка обезбеђује прикупљање по-
датака о извршрвзњу финансијских планова фон-

,,за Камбоџу: 
службеницима I групе 

II групе 
„ III групе 
„ IV групе 

за Мароко: 
службеницима I групе 

„ . II групе 
„ III групе 
„ IV групе 

за СССР: 
службеници^ I групе 

II групе 
III групе 
IV групе 

800 ри ја ла 
750 „ 
730 „ 
730 „ 

12 САД долара 
П 
10 
9)5 „ „ 

13 рубаља 
12 
И 
10 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Б р . 06-10232/1 
26. јуна 1%1. године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо Биљановић, с. р. 
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490. 

На основу члана 120. став 2. Царинског закона 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59), Управа царина 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МЕРАМА ЦАРИНСКОГ НАДЗОРА НАД ДОМА-
ЋОМ РОБОМ КОЈА СЕ ПРЕВОЗИ ИЗ ЈЕДНОГ У 
ДРУГО ДОМАЋЕ МЕСТО МОРЕМ, ГРАНИЧНИМ 

РЕКАМА ИЛИ ГРАНИЧНИМ ЈЕЗЕРИМА 

1. Превоз дрмаће робе из једног у друго домаће 
место морем, граничним рекама или граничним је-
зерима врши се под царинским надзором. 

2. Ради омогућења царинског надзора из тачке 
1. ове наредбе, возар је дужан при отпреми робе 
сачинити спроводницу за робу коју превози. 

Спроводник оверава царинарница односно луч-
ки или пристанишни орган ако у месту нема ца-
ринарнице. 

Уникат спроводник задржава отпремни орган 
(царинарница односно лучки или при стан,ишни ор-
ган), а дупликат предаје возару робе уз потпис на 
уникату. Возар робе предаје дупликат спроводнице 
пријемном органу, заједно са превозним средством 
и робом. 

3. Пријемни орган (царинарница односно лучки 
или ггр ист ани иш и орган у месту истовара робе) срав-
њује примљени дупликат спроводнице са приспелом 
робом и ако нађе да се подаци из спроводник сла-
жу са стањем приспеле робе, потврђује отпремном 
органу приспеће робе на дупликату царинске спро-
водник, који јој враћа. 

4. Возар може робу упућену спроводницом сву 
или делимично, истоварити дуж домаће обале у ме-
стима означеним у спроводник. 

Сваки делимичан истовар робе оверава овла-
шћени орган на дупликату спроводи ице, а потом 
предаје дупликат возару ради даљег превоза остат-
ка робе. 

У месту где се последњи део робе истовари, ду-
пликат спроводнице одузима се од возара и достав-
ља се органу који је сггроводницу издао. 

5. Нађене неправилности утврђује пријемни ор-
ган. односно орган места где је извршен последњи 
истовар записником у два примерка, од којих један 
задржава, а други шаље отпремном органу заједно 
са дупликатом спроводник. 

6. Одредбе ове наредбе сходно ће се примењива-
ти и на бродове из члана 28. тач. 5, 6. и 7. Царин-. 
ског закона, ако приме робу на превоз. 

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

Бр. 16940/1 
28. јуна 1961. године 

Београд 
Директор 

Управе царина, 
Златко БиљанОвски, с. р. 

491. 

На основу члана 45. став 1. тачка 7. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у са-
гласности са Савезним извршним већем, управа у 
Народној банци доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О КАМАТНИМ СТОПАМА НА КРЕДИТЕ КОД 

НАРОДНЕ БАНКЕ 

1. На кредите које одобрава Народна банка, она 
наплаћује камату, и то: 

1) по стопи од 5% годишње на кредите одобре-
не специјализованим банкама; 

2) по стопи ,од 6% годишње на кредите одобре-
не комуналним банкама. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а при^ењиваће 
се од 1. јула 1961. године. 

О. бр. 80/61 
30. јуна 1961. године 

Београд 

Народна банка 

Гувернер, 
Јанко Смоле, с. р. 

492. 

На основу члана 45. став 1. тачка 7. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у са-
гласности са Савезним извршним већем, управа у 
Народној банци доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ВИСИНИ КАМАТНЕ СТОПЕ НА СРЕДСТВА 
УЛОГА НА ШТЕДЊУ КОЈА ПОШТАНСКА ШТЕ-

ДИОНИЦА ДРЖИ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 

1. Народна банка плаћа камату на средства 
улога на штедњу која Поштанска штедионица др-
жи код Народне банке, по стопи која је за 1 виша 
од каматне стопе по којој Поштанска штедионица 
плаћа камату на улоге на штедњу. 

2. Каматна стопа по којој Народна банка плаћа 
камату Поштанској штедионици на средства улога 
на штедњу не може бити виша од 6% годишње. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењива! е 
се од 1. јула 1961. године. 

О. бр. 81/61 
оО. јуна 1961. године 

Београд 
Народна банка 

Гувернер, 
Јанко Смоле, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 105. Закона о банкама („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 10/61) у вези с чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/56 и 21/59), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКЕ БАНКЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

Разрешава се дужности генералног директора 
Југословенске банке за спољ-ну трговину Тома Гран-
фил, пошто је именован за председника Управног 
одбора исте Банке. 

Б. бр. 46 
30. јуна 1961. год,ине 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, П отпропседиик, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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На основу члана 105. Закона о банкама („Слу-
ж б т и лист ФНРЈ" , бр. 10/61) у вези с чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 20/58 и 21/50), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКЕ БАНКЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

Поставља се за генералног директора Југосло-
венске банке за спољну трговину Ристо Аћимовић, 
досадашњи помоћник генералног директора исте 
Банке. 

Б. бр. 47 
30. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 104 став 2. Закона о банкама 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 10/61), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ БАНКЕ ЗА СПОЉНУ 
ТРГОВИНУ 

У Управни одбор Југословенске банке за спољну 
трговину именују се, и то: 
за председника: 

1. Тома Гранфил, досадашњи генерални дирек-
тор Југословенеке банке за спољну трговину; 
за потпредседника: 

2. Драгутин Косовац, савезни народни посла-
ник; 
за чланове: 

3. Војо Бабић, државни подсекретар у Извр-
шном већу НР Србије; 

4. Иво Барбалић, директор Института за спољну 
трговину; 

5. Младен Буљевац, секретар Савезне саобра-
ћа јне коморе; 

6. Душан Драгосавац, председник Савезне спољ-
нотртовиноке коморе; 

7. Хас ди Керим, директор предузећа „Интер-
ИМПРКС" у Скопљу; 

8. Виктор инж. Котник, члан Извршног већа 
Н Р Словеније; 

9. Микан Миличевић, секретар Савеза пољопри-
врелно-шумарских комора; 

10. Ж и в к о инж. Мучалов, директор предузећа 
„ЕнергопроЈект" у Београду; 

11. Милош Пантић, директор предузећа „Југо-
импорт" у Београду; 

12. Франц Печа р, директор предузећа „Томос" у 
Ког!т?у; 

13 Миле Перковић, директор предузећа „Пилад" 
у Сарајеву; 

14 Саво Старовић, директор „Југооцеанија" — 
Котор. 

Б бр. 45 
30. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 23. од 3. јуна 1061. године објављује: 

Одлуку о образовању Одбора за п е р с п е к т и в а 
развод 

Одлуку о распоређивања положаја директора 
завода у платне разреде и одређивању положај них 
плата службеника завода за запошљавање радника 
на ' територији Народне Републике Србије; 

Одлуку о одређивању јединствене стопе по ко-
јој ће се и з д и з а т и средства за Завод за запошља-
вање радника Наполче Републике Србије и учешћу 
завода аутономних јединица у приходима Завода за 
запошљавање радника Народне Републике Србије 
у 1961. години; 

Одлуку о путничкој т а р и ф а на бродовима у 
унутрашњој пловидби у речном саобраћају; 

Уредбу о оснивању Института за архитектуру 
и урбанизам; 

Уредбу о оснивању Математичког института; 
Уредбу о оснивању Института за примену ну-

клеарне енергије у пољопривреди, ветеринарству и 
шумарству; 

Уредбу о осни-вању Института за превентивну 
ветеринаткжу медицину; 

Уредбу о оснивању Института за патологију и 
терапију домаћих животиња; 

Уредбу о укидању Ветеринарског института; 
Уредбу о оснивању Социолошког института; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о проду-

ж е њ у рада Института за економику пољопривреде 
у Београду као научне установе; 

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

Уредбу о осни-вању Завода за унапређење ве-
теринарства; 

Решење о измени Решења о оснивању технич-
ких секција за путеве; 

Решење о именовању председника, потпредсед-
ника и чланова управног одбора Привредне банке 
Народне Републике Србије; 

Решење о именовању председника и чланова 
одбора за перспективни развој ; 

Решење о именовању чланова управног одбора 
За једнице предузећа поштанског, телеграфског и 
телефонског саобраћаја у Београду; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета Завода за запошљавање радника Народне Ре-
публике Србије; 

Решење о именовању чланова управног одбора 
Зајелнице железничких предузећа у Београду; 

Наредбу о постављену службеника у редовним 
и приведеним судовима; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о полагању ванредних испита у стручним школама; 

Упутство о одређивању предмета који се сма-
тра ју као предмети стручно-теоријске наставе на 
вишим школама; 

Тарифу за употребу л о к о м о т и в е ^ вуче на Спа-
ском каналу; 

Исправку Решења Владе Н а р о д н е Републике 
Србије о национа лизаци ји ком ер ци јалних магацина 
и комерцијалних подрума. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина' у броју 18. од 12. ма ја 1961. године 
објављује: 

Указ о проглашењу Закона о здравственој за -
штити и организацији здравствена службе, са тек-
стом истог; 

Указ о проглашењу Закона о радном односу по-
љопри-вредих радника код приватних п о с л о д а в а ц , 
са текстом истог; 

Указ о проглашењу Закона о специјалним шко-
лама са текстом истог; 

Указ о проглашењу Закона о оснивању Више 
економско-комерцијалне школе у Брчком, са текс-
стом истог; 

Правилник о регистрацији музеја; 
Правилник о условима за оснивање музеја; 
Правилник о начину вођења књига, инвентара 

тл к?птотеке музеја; 
Правилник о организацији Комисије за физич -

ку културу НРБиХ. 
У броју 19. од 19. маја 1961. године и у броју 20. 

од 26. маја 1961. године нема службеног дела. 
\ У броју 21. од 2. јуна 1961. године објављује : 

Уредбу о организацији Секретаријата за шумар-
ство Извршног већа НРБиХ; 

Уредбу о организацији Секретаријата за опште 
привредне послове^ Извршног већа Н Р Б и Х ; 

Уредбу о организацији Секретаријата за зако-
нодавство и организацију Извршног већа Н Р Б и Х ; 

Уредбу о организацији Секретаријата за општу 
управу Извршног већа Н Р Б и Х ; 

Уредбу о организацији Секретаријата за рад 
Извршног већа НРБиХ; 

Уредбу о изменама Уредбе о преношењу посло-
ва по реп уб личким прописима у надлежност репу-
бличких органа управе и р е п у б л и ч к а савета; 

Одлуку о систематизацији радних места у Се-
крет ао и ј ату за опште привредне послове Извршног 
већа НРБиХ; ^ 

Одлуку о систематизацији радних места у Се-
крет ари јату за шумарство Извршног већа Н Р Б и Х ; 

Одлуку о систематизацији радних места у Се-
кретари јату за законодавство и организацију Извр-
шног већа НРБиХ; 

Одлуку о систематизацији радних места у Се-
кретари јату за општу управу Извршног већа 
НРБиХ; 

Одлуку о си стем а тиз аци ј и радних места у Се-
крет ^ ри јату за рад Извршног већа Н Р Б и Х ; 

Решење о изменама Решења о оснивању Сер-
виса за вршење превозних услуга републичким ор-
ганима и установама; 

Решење о укидању Школе ученика у привреди 
у Стоцу; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о учитељском дипломском испиту; 

Наредбу о укидању Наредбе о одређивању на-
града за тамањење вукова; 

Наредбу о утврђивању распона за одређивање 
висине пашарине на планинским пашњацима у 1961. 
години; 

Решење о новом саставу Комисије за подноше-
ње предлога за унапређење у звања вишег кустоса, 
вишег конзерватора, вишег б иблиот ек ар а и вишег 
архиви сте; 

Решење о постављењу директора Управе реч-
ног саобраћаја Н Р Б и Х ; 

Решење о разрешењу и именовању заменика 
члана Републичког дисциплниског суда; 

Исправку Правилника о полагању ванредног и 
допунског испита у гимназији; 

Исправку Правилника о похвалама, наградама 
и дисцинлинским мерама за ученике стручних 
школа: 

Исправку Решења о одређивању предмета који 
се сматрају стручио-теориоким у вишим стручним 
школама. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИ1Е 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 12. од 15. априла 1961. године објав-
љу је : 

Програм о изменама и допунама Програма за 
полагање испита за квалификованог и висококвали-
фикованог радника шзехрамбене струке. 

У броју 13. од 22. априла 1961. године објављује : 
Решење о постављењу помоћника директора 

Завода за статистику Н Р Македоније. 
У броју 14. од 29. априла 1961. године објав-

љује-
Уредб,у о оснивању Секретаријата за информа-

ције Извршног већа; 
Уредбу о продужењу рада Геолошког завода у 

Скопљу као научне установе; 
Уредбу о изменама Урдебе о преношењу посло-

ва у надлежност републичких органћ управе одно-
сно републичких савета; 

Одлуку о установљен^ посебног додатка за 
службенике научних установа који раде под усло-
вима штетним по здравље; 

Одлуку о расподели општих стопа доприноса за 
социјално осигурање на стопе за поједине гране 
осигурања; 

Одлуку о допуни Одлуке о овлашћењу Одбора 
за привреду да доноси акта у пословима из надле-
жности Извршног већа; 

Одлуку о престанку важности Одлуке о мини-
малном и максималном износу накнаде за кори-
шћење споредних шумских производа у шумама у 
друштвеној својини; 

Исправку Урдебе о изменама и допунама Уред-
бе о организацији и раду Извршног већа; 

Исправку Уредбе о изменама и допунама Уред-
бе о организацији и раду Државног секретаријата 
за робни промет. 

У броју 15. од 10. маја 1961. године објављује : 
Указ о проглашењу Закона о одмаралиштима 

за децу и омладину, са текстом истог; 
Указ о проглашењу Закона о Републичког фон-

ду за непривредне инвестиције, са текстом истог; 
Указ о проглашењу Закона о изменама Закона 

о буџету Народне Републике Македоније за 1961. 
годину, са текстом истог; 

Указ о проглашењу Закона о укидању Репу-
бличког фонда за уређивање вода, са текстом истог; 

Одлуку о стопама доприноса и паушалним из-
носима за основно здравствено осигурање пољопри-
вредних произвођача за 1961. годину; 

Одлуку о расподели доприноса ,за друштвени 
фонд за школство; 

Одлуку о висини доприноса Републичког дру-
штвеног фонда за финансирање школства који ће 
се издвојити из дела доприноса буџетима из личног 
дохотка који припада Народној Републици Маке-
донији; 

Одлуку о одређивању основице и норми допри-
носа за друштвене фондове за школство који пла-
ћ а ј у приватне радње ' 
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Резолуцију о Извештају Извршног већа за 1960. 
годину; 

Упутство о изменама и допунама Упутства о 
начину разрезлвања и наплате до-приноса за здрав-
ствено осигурање пољопривре-дних произвођача; 

Исправку Правилника о организацији и раду 
Секретаријата за саобраћај Извршног већа НР Ма-
кедоније. 

У броју 16. од 20. маја 1961. године објављује: 
Одлуку о условима и начину под којима ће се 

давати зајмови из Републичког инвестиционог фон-
да за пољопривреду; 

Одлуку о условима и начину под којима ће се 
давати средства из Републичког инвестиционог фон-
да за шумарство; 

Одлуку о условима и начину под којима ће се 
давати зајмови из Републ,ичког инвестиционог фон-
да за трговину, угоститељство и туризам; 

Одлуку о распореду обима сече дрвне масе у 
шумама у друштвеној својини у 1961. години; 

Одлуку о изменама Одлуке о употреби путнич-
ких аутомобила датих на коришћење одређеним др-
жавним функционерима и коришћењу путничких 
аутомобила од стране старешина државних органа; 

Решење о постављењу секретара Секретаријата 
за информације Извршног већа; 

Решење о именовању директора Републичког 
фонда за научни рад; 

Правилник о тарифама за превоз путника, прт-
љага и поштанских пошиљака у јавном међумесном 
саобраћају; 

Правилник о полагању поправних, разредних и 
ванредних испита у основној школи; 

XXXVIII Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Републичког инвестиционог 
фонда за потребе трговине; 

XXXIX Конкурс за давање инвестиционих зај -
мова из средстава Републичког инвестиционо-г фон-
да за потребе утоститељства и туризма. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

459. Указ о проглашењу Основног закона о 
јавним путевима — — — — — — — 701 
Основни закон о јавним путев-има — — 701 

460. Указ о проглашењу Закона о предузећима 
за путеве — — — — — — — — 710 
Закон о предузећима за путеве — — — 710 

461. Указ о проглашењу Закона о осигурава-
јућим заводима и заједницама осигурања 716 
Закон о осигуравајућим заводима и зајед-
ницама осигурања — — — — — — 716 

402. Уредба о кредитним пословима са ино-
странством — — — — — — — — 730 

463. Уредба о Заводу за тех-ничку помоћ — — 733 
464. Уредба о коришћењу друштвених сред-

става за пз^тничке аутомобиле — — — 734 
465. Уредба о измени Уредбе о трговинској де-

латности и трговинском предузећима и 
радњама — — — — — — — — — 737 

496. Уредба о измени и допуни Уредбе о сред-
ствима која се ради фи-на.нсирања инве-
стиција за туризам уносе у друштвене ин-
вестиционе фондо-ве и фондове угости -
тељоких привредних организација — — 737 

467. Уредба о изменама Тарифе пореза на про-
мет — — — — — — — — — — 737 

468. Одлука о примени одредаба Општег за-
кона о организацији здра-ЕСтвене службе 
на војне здравствено у-станове и здрав-
ствено радни-ке у Југословенској народној 
армији — — — — — — — — — 738 

Страна 
469. Одлука о начину употребе у 1961. години 

средстава Општег инвестиционог фонда 
предвиђених за финансирање инвестици-
ја у научноистраживачкој делатности — 73в 

470. Одлука о одобравању кредита за обртна 
средства у II полугођу 1961. године — — 738 

471. Одлука о мерилима за обрачунавање и 
уплаћивање амортизациЈе за регенерацију 
шума и о њеној намени у 1961. години — 740 

472. Одлука о тарифи провизије за услуге у 
вршењу банкарских послова од стране ко-
муналних банака — — — — — — 740 

473. Одлука о условима за давање кредита за 
унапређивање и прошириван^ делатности 
којима се обезбеђује повећање извоза или 
смањење увоза — — — — — — — 741 

474. Одлука о највишој стопи казнене камате 
на кредите код банака — — — — — 742 

475. Одлука о висини средстава Општег и-нве-
стиционог фонда за изградњу станова за 
потребе радни-ка и службеника рудника 
угља и о условима употребе ових сред-
става — — — — — — — — — 742 

476. Одлука о мерилима и поступ-ку за одре-
ђивање и исплату накна.де држављанима 
Сједињених Америчких Држава за преу-
зету и-мовину — — — — — — — 743 

477. Одлука о о-дређи-вању највиших продај-
них цена за трупце за љуштење и резање, 
рудничко (јамско), целулозно, техничко 
обло и индустријско (дестилационо и та-
ниеско) дрво јеле и смрче, букве, храста 
и кестена — — — — — — — — 743 

478. Одлука о допуни Одлуке о начину и усло-
ви-ма полагања динарске противу вредно-
сти за иностране зајмове и кредите — — 744 

479. Одлука о допуни Одлуке о одређивању 
премија за пшеницу рода 1961. године — 744 

480. Одлука о измени Одлуке о највишим ка-
матним стопама Народне банке и специ-
јализованих банака — — — — — — 744 

481. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
оквирима за утврђивање положајник пла-
та службеника савезних органа — — — 745 

482. Наредба за примену Одлуке о одређива-
њу прем-ија за пшеницу и раж рода 1961. 
године — — — — — — — — — 743 

483. Наредба за примену Одлуке о давању ре-
греса за греж — — — — — — — 746 

484. Наредба о допунама Наредбе о одређи-
вању услова под којима се може вршити 
промет реза.не грађе на велико — — — 746 

486. Наредба о изменама и допуна-ма Наредбе 
о откупним ценама дувана рода 1961. го-
ди.не — — — — — — — — — 747 

486. Упутство о спровођењу преко банке ком-
пензација и а сигнали ја извршених изме-
ђу привредних ор-ганизација — — — 747 

487. Упутство о условима за наба-вку денату-
рисаног шећера за прехрану пчела — — 747 

488. Упутство о класификацији прихода и ра-
схода друштвених фондова за школство 748 

489. Правилник о измени Правил-ни.ка о нак-
надама за службена путовања и селидбе 
у иностранство — — — — — — — 752 

490. Наредба о мерама царинског надзора над 
до-маћом робом која се превози из једног 
у друго домаће место морем, граничним 
рекама или граничним језерима — — — 753 

491. Решење о каматним стопама на кредите 
код Народне банке — — — — — — 763 

492. Решење о висини каматне стопе на сред-
ства улога на штедњу која Поштанска 
штедионица држи код Народне баттк^ — 753 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


