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651. 

Н з основу члана 56 став 2 Закона о тржи-
шној инспекцији („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/59), савезни Државни секретар^ ат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УПЛАТИ РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ У ДРУШТВЕНЕ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ 
1. Привредна организација извршиће уплату 

разлике између цене по којој је роба купљена од-
носно продата и цене по којој је привредна орга-
низација била дужна да робу купи односно прода 
— за коју је донео решење тржишни инспектор у 
смислу члана 34 ст,ав 1 Закона о тржишној ин-
спекцији, наг збирни рачун разлике у цени број 
68815 „Разлика у цени по члану 34 Закона о тржи-
шној, инспекцији" који се води код Народне банке, 

Примерак решена о уплати разлике у цени 
тржишни инспектор је дужан доставите и ортани-
зационој јединици Народне банке код које при-
вредна организација има свој жиро рачун. 

Ако привредна организација не изврши упла-
ту разлике у цени у року који је одређен у реше-
њу тржишног инспектора, банка ће поступити по 
одредбама члана 30 Правилника о састављању пе-
риодичних обрачуна и наплати прихода буџета и 
фондова од привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/59). 

2. Средства уплаћена на збирни рачун из тач-
ке 1 ове наредбе Народна банка распоред иће, и то: 
2б°/о у корист Општег инвестиционог фонда и 75°/о 
у корист општинског инвестиционог фонда. 

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

Вр, 07-17925/1 
29 августа 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

652. 
На основу члана 24 Закона о регулисању плат-

ног промета са иностранством (Девизни закон) 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 86/46, 3/49 и 56/51), са-
везни Државни секретари јат за послове финансија 
прописује 

У П 7 Т С Т В О 
О ИСПЛАТИ (ТРАНСФЕРУ) ПЕНЗИЈЕ И ИНВА-
ЛИДНИМ 4 ЊИХОВИМ УЖИВАОЦИМА ЗА ВРЕ-

МЕ ДОК СЕ НАЛАЗЕ У ИНОСТРАНСТВУ 
1. Уживаоцима пензије и инвалидним који 

имају боравиште или пребивалиште у иностран-
ству може се пензија односно инвалид нина напла-
ћивати у валути земље у којој се налазе. 

2. Исплата (трансфер) пензије и инвалидним 
у иностранству може се вршити једино на основу 

одобрења савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија. 

3. Уживао ци пензије и инвалидним који се 
још налазе у Југославен, подносе захтев за тран-
сфер пензије односно инвалидним среском заво-^ 
ду за социјално осигурање који им исплаћује пен-
зију односно инвалиднину. 

Срески завод за социјално осигурање доставља 
примљени захтев, са потребном документацијом, 
Савезном заводу за социјално осигурање. 

4. Уживаоци пензије и инвалидним који се већ 
налазе у иностранству, подносе захтев за трансфер 
пензије односно инвалидним дипломатском или 
конзуларном претставништву Југослви је у земљи 
у којој се налазе, 

Дипломатско или конзуларно претставништво 
Југославије доставља захтев за трансфер пензије 
односно инвалидним, са потребним подацима, Саве-
зном заводу за социјално осигурање. 

5. Савезни завод за социјално осигурање до-
ставља захтеве примљене у смислу тач. 3 и 4 овог 
упутства, са свим потребним списима, савезном 
Државном секретари јату за послове финансија, 
стављајући свој предлог по сваком поднетом за-
хтеву. 

6. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија оцењује поднете захтеве, доноси одгова-
рајуће решење и доставља један примерак решења 
подносиоцу преко Савезног завода за социјално оси-
гурање. % 

7. Ступањем на снагу овог упутства престаје да 
важи Упутство о исплати (трансферу) пензија ужи-
ваоцима пензија за време боравка у иностранству 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 30/58). У случајевима 
где је поступак већ започет по том упутству, ва-
жиће његове одредбе до окончања поступка. 

8. Ова упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр.11-20520/1 
3 септембра 1959 године 

Београд 
У Државни секретар 

за послове финанс: а, 
Никола Минчев, с. р. 

653. 
На основу члана 29 став 4 Уредбе о наградама 

и на-кнади трошкова за рад адвоката („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/59), Секретару ат Савезног из-
вршног већа за правосудне послове, у сагласности 
са савезним Државним секретаријатом за послове 
финансија) прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ВОЂЕЊУ ПОСЛОВНИХ КЊИГА АДВОКАТА 

Члан 1 
Адвокати су дужни водити пословне књиге и 

издавати обрачуне награде и трошкова и призна-
нице по одредбама овог правилника. 
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Обрасци пословних к?Бига (адаи 2), обрачуна 
награде и трошкова (члан -6) и признанице (члан 8), 
са упутствима за њихово вођење односно попуња-
вање, отштампани уз овај правилник, саставни су 
део правилника. 

Пословне књиге 
Члан 2 

О свом пословању адвокат води следеће књиге: 
1) именик странака; ' 
2) књигу примања и издавања. 

Члан 3 
Именик странака води се по редним бројевима. 
Редни број под којим је странка уведена у име-

ник странака је уједно пословни број под којим 
се води предмет странке у адвокатску канцела-
р и ј а 

Поред именика странака адвокат може водити 
и регистар странака, ради лакшег проналажења 
Предмета. 

Члан 4 
У књигу примања и издавања адвокат уноси 

^фонолошким редом ова примања и издавања која 
се односе на пословање и одржавање адвокатске 
канцеларије. 

Књига примања и издавања може се водити 
за више година у једној књизи. По истеку сваке 
године ову књигу адвокат мора закључити и пот-
писати. 

Редни бројеви књиге примања и издавања сва-
ке године почињу од броја 1. 

Члан 5 
Књига примања и издавања мора бити укори-

чена, са нумерисан им странама, прошивена јемстве-
ником и оверена. 

Оверу врпш орган управе надлежан за послове 
прихода општине на чијем подручју адвокат има 
седиште адвокатске канцеларије. 

Обрачун награде н трошкова и признаница 
Члан 6 

Адвокат је духкш водити за сваку странку за-
воју је извршио више од једне радње, посебан 
обрачун у самом предмету, уз означегае послова 
ноје је извршио и износа које је у вези с тим по-
словима примио или издао за рачун странке. 

Члан 7 
У писменом обрачуну награде и трошкова (члан 

29 Уредбе о наградама и накн,ади трошкова за рад 
адвоката) адвокат је дужан да наведе све радње 
које је за странку извршио, прописане износе на-
граде односно трошкова за те оадње, износе које 
је од странке до дана обрачуна : хм ио и евентуални 
износ који још потражује од странке на име на-
граде или трошкова. 

Писмени обрачун награде и трошкова издаје 
се на обрасцу из члана 1 овог правилника. 

Члан 8 
Признаница (члан 29 став 1 Уредбе о награда-

ма и накнади трошкова за рад адвоката) издаје се 
из блока признаница са нумерисаним листовима и 
испуњава у три истоветна примерка који носе исти 
број. Први примерак издаје се странци или другом 
лицу које је извршило уплату, други служи као 
докуменат за књижење, а трећи остаје у блоку^ 

^ Члан 9 
При^наш^е се штампају у блоковима са 50 или 

100 редних бројева. Упутство за попуњавање при-
знаница има бити отштампано на првој унутра-
шњој стра::;: корица. 

О штампању блокова признаница старају се 
републички државни секретаријата за послове фи-
нансија. Продају врше општински органи управе 
надлежни за послове прихода и о продатим блоко-
вима воде посебну евиденцију, у којој ое означава 
датум продаје, породично и рођено име адвоката, 
серија и почетни и завршни број признаница у 
блоку. 

Вођење м ^увањ! пословних књига 
Члан 10 

Пословне књиге, блокове с копијама издатих 
признаница и обрачуне награда и трошкова адво-
кат мора чувати најмање пет година од дана по-
следњег уписа. 

Члан 11 
Адвокат ,је дужан водити пословне књиге 

(члан 1) и обрачун награде и трошкова (члан 4), 
као и блок признаница (члан 8), тако да се у свако 
доба може имати тачан и потпун преглед послова-
ња његове адвокатске канцеларије у целини и са 
сваком странком посебно. 

Погрешни уггиси не смеју се брисати или не 
други начин поништавати. Исправљање се врши 
прецртавањем погрешних уписа тако да прецртана 
текст остане читак, и уношењем тачног текста. 

Подаци у пословне књиге и обрачун награде и 
трошкова уписују се мастилом. 

Члан 12 
Контролу вођења пословних књига адвоката 

врши општински орган управе надлежан за послове 
прихода. 

За невођене или нетачно или неуредно вође-
ње књига прописаних овим правилником адвокат 
одговара по одредбама Уредбе ЈО порезу на доходак 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56). 

Завршне одредбе 
Члан 13 

Републички државни секретари јат за послове 
финансија у року од месец дана од дана ступања 
на снагу овог правилника доставиће општинским 
органима управе надлежним за послове прихода 
блокове признаница одштампане по прописаном 
обрасцу (члана 8). 

Адвокат је дужан накнадно унети у блок при-
знаница све износе које је примио по посебним 
признаницама у међувремену од дана ступања на 
снагу Уредбе о наградама и накнади- трошкова за 
пад адвоката. 

Члан 14 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стају да важе републички прописи о вођењу по-
словних књига адвоката. 

После ступања на снагу овог правилника на 
адвокате се неће примењивати одредбе Наредбе о 
обавези вођења пословних књига пореских обве-
зника пореза на доходак од самосталних занимања 
и имовине („Службени лист ФНРЈ44, бр. 2/54). 

Члан 16 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ4^ 
Бр% 02-425/12 

20 августа 1950 године 
Београд 

Секретар 
за правосудне послове, 

Никола Срзентић, с. р^ 
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Образац бр. 1 
Именик странака 

(формат: 210X297 мм) 

Редни 
број 

Породично м рођено име странке 
(назив правног лина ж сл.) Место Примедба 

V 

Напомене уз образац бр. 1 (Именик странака) 
1. У Именик странака уносе се подаци о стран-

ци приликом првог пружања - правне помоћи. 
Ако адвокат води више предмета исте странке 

(кривични предмет, парнич-ни итд.), први предмет 
носи само редни број под којим је странка уведена 
у именик, а наредни и даљи предмети исти редни 
број с означењем подброја (например: 52, 52/1, 
52/2 итд.). 

2. У адвокаДчзшим канцелари јама с већим оби-
мом пословања Именик странака може се водити 
за сваку годину посебно. У том случају поред ред-
ног броја и под броја означава се и година (напри-
мер 52/59, 52/2-59 итд.). 

Образац бр. 2 
Књига примања и издавања 
(формат: 297X420 мм) 
Број стране 
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Напомене уз образац бр. 2 (Књига примања и 
издавања) 

1. Књига примања и издаван,а има две стране: 
на левој се уноси примање, а на десној издавање. 
У ову књигу уносе се сва приман,а и издавања го-
товог новца по свим основима која се односе на 
пословање и одржаван,е адвокатске канцеларије. 

Књижења се врши тако што се прелажење на 
следећу страну може извршити тек кад се испу: 1 
претходна страна и ради прегоса изврши збир По-
носа по појединим рубрикама. 

2. У рубрику 12 на страни издавања уносе се 
сви издаци који се односе на одржавање канце-
ларије (плате, издаци за осветљење, огрев, канце-
ларисин материјал и сл.). 

Образац бр. 3 
Обрачун награде и трошкова 

„ (формат: 210X297 мм) 
(Штамбиљ адвокатске 

канцеларије) 
(Место и датум изда-

вања обрачуна) 
ОБРАЧУН НАГРАДЕ И ТРОШКОВА 

(члан 29 Уредбе о наградама и накнади трошкова 
за рад адвоката) 

Породично и рођено име странке: 
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срез 
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примања и 
издавања и сл. 
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Салдо: 

Обрачун саставио, 

Напомене уз образац бр. 3 (Обрачун награде и 
трошкова) 

1. Ако је адвокат за странку извршио више од 
једне радње, обавезан је водити у предмету обра-
чун награде и трошкова по овом обрасцу. Писмени 
обрачун заграде и трошкова издаје се странци 
(члан 29 став 2 Уредбе о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката) на истом обрасцу, с тим 
што се у горњем левом углу ставља датум издава-
ња обрачуна и потпис адвоката испод обрачуна. 

2. У рубрику 1 уноси се кратак опис радње 
извршене за странку (например, састављање ту-
жбе, рочиште 2. IX. 1959 итд.) или основ примања 
односно издавања (положен предујам награде или 
трошкова, повраћај више примљеног износа и сл.). 

3. У рубрику 2 уноси се одговарајући тарифни 
број Тарифе о наградама за рад адвоката, а ако о 
висини награде постоји уговор (члан 13 уредбе), то 
ће се означити стављањем речи „уговор" уместо 
,,гар. број". 

4. У рубрику 3 уноси се припадај ући износ на-
граде према Уредби о наградама и накнади тро-
шкова за рад адвоката или нижи износ о коме су 
се странка и адвокат сагласили, а у рубрику — 
износ пр-имљен од странке на име награде за одре-
ђену радњу. 

5. У рубрику 5 уносе се сви износи примљени 
за рачун странке ма по ком основу од других лица, 
установа, предузећа и сл., као и од саме странке 
за исплату њених обавеза. У ову рубрику уносе 
се и износи примљени као предујам награде или 
трошкова. 
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6. У рубрику 6 уносе се сви износи издати за 
рачун странке (у готовом новцу, за путне трошко-
ве, за таксе, поштанске марке и сл.). 

7. У рубрику 7 уноси се редни број Књиге при-
мања и издавања под којим су заведени" поједини 
износи уплате и исплате. 

е 
Образац бр. 4 

^ Признаница 
(формат: 210X148 мм) 

(Штамбиљ адвокатске 
канцеларије) 

П Р И З Н А Н И Ц А 
серија ' број 

. из — општина з 
срез ул. број 
положио зе: 

— на име награде за — 
? (таф), бр. ) ( 1 1 % 

— на име трошкова за 
^ (члан уредбе) ? а х 1 

— на име предујма награде — 
трошкова за ' 

— динара 

— динара 

— динара 

— динара 
— динара 
— динара. 

Прекњижене у Књизи примања и издавања 
под ред. бр. 

— рада исплате -
за рачун 

Укупно: 
и словима 

10-

Примио, 

Напомене уз образац бр. 4 (Признаница) 
1. У десном горњем углу може се означити редни 

број под којим је странка уведена у Именик стра-
нака. 

2. Адвокат је дужан унети тачне податке о 
радњ-и за коју је по признаници примио награду, 
или накнаду трошкова, или предујам награде од-
носно трошкова (например: за састављање тужбе, 
за путне трошкове од Београда до Загреба и на-
траг — 1, 2 и 3 септембра 1959 године и сл.), као и 
означити лице, орган, предузеће или установу за 
чији је рачун примио одређени износ ради исплате 
одређеном лицу, установи, предузећу или органу. 

3. Ако је приликом састављања признанице 
пропустио да означи редни број Књиге примања и 
издавања под којим је примљени износ прокњи-
жен, адвокат је дужан да то означи на дупликату 
признанице и трипликату који остаје у блоку. 

654. 
И З В Е Ш Т А Ј 

САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ДОПУНСКИМ 
ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА САВЕ-
ЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ДРВАР 
САВЕЗНОЈ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

С а в е з н о м в е ћ у 
Београд 

Савезна изборна комисија примила је изборна 
акта која се односе на допунске изборе који су 
одржани у 221 Изборном срезу Дрвар, пја у смислу 
чл. 201 и 146 Закона о правима и дужностима, из-
бору и опозиву савезних народних посланика под-
носи 

И з в е ш т а ј 
1ЈГ /4, оа I у-н ски избори за избор народног посла-

ника Савезног већа Савезне -народне скупштине у 
221 Изборном срезу Дрвар, одређени Одлуком Са-
везног већа од 11 јуна 1959 године одржани су 2 
августа 1959 године. 

2) Спровођењем избор!а под надзором Савезне 
изборне комисије руководила је Изборна комисија 
Народне Републике Босне и Херцеговине и Среска 
изборна комисија за Изборни срез Дрвар. 

3) Гласање је извршено за кандидата чија је 
кандидатура била потврђена од стране Среске из-
борне комисије и објављена од стране С.авезне из-
борне комисије под бројем 12 од 16 јула 1959 годи-
не у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 29 од 22 јула 
1959 године и то за кандидата зборова бирача- Мо-
рача Саве Милутина из Сарајева. 

4) Среска изборна комисија за Изборни срез 
Дрвар утврдила је резултат избора' на начин про-
писан у чл. 139, 140, 141, 143 и 144 Закона о пра-
вима и дужностима, избору и опозиву савезних на-
родних посланика. 

Резултати избора су следећи: 
Укупно 

гласова Проценат 
Уписано бирача 26.888 
Гласало 24.898 92,60 
За кандидата Морача Саве 

Милутина 24.113 96,85 
Неважећих гласачких 

листића^" . 785 3,15 
На основу тога Среска изборна комисија за 

Изборни срез Дрвар прогласила је за народног по-
сланика Морача Саве Милутина из Сарајева. 

У прилогу достављ,ају се сва акта која се од-
носе на ове изборе. 

Бр. 17 
10 септембра 1959 године 

4 Београд 
Савезна изборна комисија 

Секретар, Претседник, 
Стеван Бабић, с. р. др Дражен Сесардић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

651. Наредба о уплати разлике у цени у дру-
штвене инвестиционе фондове — — — 963 

652. Упутство о исплати (трансферу) пензије 
и инвалиднине њиховим уживаоцима за 
време док се налазе у иностранству — 953 

653. Правилник о вођењу пословних књига 
адвоката — — — — — — — — 963 

654. Извештај Савезне изборне комисије о до-
пунским изборима за народног посланика 
(Савезног већа Савезне народне скупшти-
не у Изборном срезу ДрЕ(ар — — — —, 956 

Издавач станета ..Службени ггаст ФНРЈ" Београд Краљевића Марка' 9 Потт фах 226, 
— Директор и одговорна уредник Радовао Угч̂ цл Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


