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На основу танке 2. Одлуке о додељивању сред-
става из привредних резерви федерације за потребе 
државних материјалних резерви и овлашћења Са-
везном извршном већу да регулише употребу др-
жавних материјалних резерви („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ДРЖАВНИМ МАТЕРИ ЈАД-

НИМ РЕЗЕРВАМА 

Члан 1. 
У Уредби о државним материјалних резервама 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/67) у члану 3. став 1. 
мења се и гласи: 

,,У оквиру износа сред-става утврђених савезним 
друштвеним планом, савезни Државни секретари јат 
за послове робног промета, у сагласности са Саве-
зним извршним већем, утврђује врсте и количине 
робе од којих се образују резерве намењене за под-
мирење ванредних потреба друштвене заједнице. 
Одлуку о отуђењу ових резерви доноси савезни 
Државни секретари јат за послове робног промета, у 
сагласности са Савезним извршним већем, ако се 
ради о значајнији^ количинама чијим се отуђењем 
ове резерве коначно смањују. У осталим случаје-
вима одлуку о отуђењу доноси савезни Државни 
секретари јат за послове робног промета." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р, п. бр. 224 

20. јула 1961. године 
Београд 

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

528. 
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 ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПРИВРЕДНИМ ОРГА-

НИЗАЦИЈАМА ЗА ТРГОВИНСКЕ УСЛУГЕ 
Члан 1. 

У Уредби о привредним организацијама за тр-
говинске услуге („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/54 и 
16/58) после члана 19. додаје се нови члан 19а, који 
гласи: 

„Изузетно од одредбе члана 19. ове уредбе, ко-
множина предузећа и радње м-огу се на основу по-

себног одобрења бавити у своје име и за свој рачун 
продајом робе из трговинске струке „старе ствари". 

Одобрење из става 1. овог члана издаје орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове робног промета, по претходно прибављен ам 
мишљењу среске трговинске коморе. 

Општински народни одбори, а у градовима по-
дељеним на општине — срески народни одбори, 
прописују ближе услове за вршење делатности у 
смислу овог члана." 

Члан 2. 
У члану 20. после става 2. додаје се нови став 'З, 

који гласи: 
„Одредба става 2. овог члана не односи се на 

коми-оиона предузећа и радње из члана 19а. ове 
уредбе у погледу куповине робе из трговинске стру-
ке „старе ствари"." 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 226 
20. јула 1961. године 

Београд 
Председни-к Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

529. 

На основу члана 24. став 3. и члана 138. став 1. 
Закона о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О КОРИШЋЕЊУ ДЕЛА ЧИСТОГ ПРИХОДА ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ 
ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 

1. Привредна организација која је по последњем 
периодичном обрачуну састављеном у току године 
остварила довољан чист приход за исплату личних 
доходака радника и за исплату доприноса који се 
плаћају из чистог прихода према исплаћеним лич-
ним дохоцима, а која на жиро-рачуну нема довољно 
средстава за те исплате, нити има довољно средста-
ва резервног фонда образованих из необавезних 
уплата, може за те исплате привремено употребити 
средства чистог прихода оствареног у току године 
која су издвојена на посебном рачуну код банке, и 
то за исплату личних доходака и доприноса који 
се односе на реализовану производњу и услуге и за 
исплату личних доходака и доприноса који се одно-
се на недовршену производњу, пол упр ои з вод е и го-
тове производе на залихама. 
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За исплату личних доходака и допр-иноса по 
ставу 1. ове тачке могу се употребити средства чи-
стог прихода пре издвајања 30% за обртна средства 
по Одлуци о употреби у 1961. години дела чистог 
прихода за обртна средства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 21/61). 

2. Привредна организација може употребити 
средства из тачке 1. о,ве одлуке у висини потребној 
за и-сплату личних доходака по правилнику о распо-
дели личних доходака, али не у износу већем од 
чистог прихода исказаног у периодичном обрачуну 
за протекли обрачунски период. 

3. Привремено коришћена средства чистог при-
хода привредна организација дужна је вратити на 
посебан рачун код банке из тачке 1. ове одлуке 
одмах по приливу средстава на жиро-рачун. Ако 
привредна организација то не учини, банка има 
право сама извршити пренос средстава са жиро-
рачуна у корист овог посебног рачуна. 

4. На средства из тач. 1. и 2. ове одлуке при-
вредна организација обрачунава и плаћа камату 
по прописима и стопи по којој обрачунава и плаћа 
камату на свој пословни фонд. 

5. Савезни Државни секретари јат за . послове 
финансија може, по потреби, доносити ближе про-
писе за спровођење ове одлуке. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном ли-сту ФНРЈ". 

Р. п. бр. 227 
20. јула 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник. 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

ним организацијама од стране Југос лов епске банке 
за спољ-ну трговину преко других пословних банака; 

5) кад врши платни промет са иностранством по 
пословима за свој сопствени рачун; 

6) кад даје гаранције привредним организација-
ма за послове који проистичу из њихових односа са 
иностр анством; 

7) кад се врше послови међународног трговин-
ског поередовања; 

8) кад се врше послови платног промета који се 
на захтев иностранства обављају преко Југос лов еп-
ске банке за спољну трговину; 

9) кад се врше послови увоза на основу кредита 
Југословенске банке за спољну трговину у ино-
странству; 

10) кад се врше и други послови који посебним 
прописима или ^еђународним уговорима буду став-
љени у надлежност Југословенске банке за спољну 
трговину. 

2. Југословен ска банка за спољну трговину 
може у обављању платног промета са иностран-
ством имати текуће рачуне у иностранству и може 
отварати рачуне иностраним лицима. 

3. Техничка упутства за спровођење ове одлуке 
издаће Народна банка. 

4. Ова одлука ступа на енагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. августа 1961. године. 

Р. п. бр. 228 
20. јула 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује секретара, Потпредеедник, 

Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

530. 

На основу члана 101. Закона о кредитним и дру-
гим банкарским пословима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61), у вези са чланом 103. Закона о банкама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОСЛОВИМА КОЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКА 
ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ ВРШИ У ПЛАТНОМ 

ПРОМЕТУ СА ИНОСТРАНСТВОМ 
1. Југословен ска банка за спољну трговину 

врши платни промет са иностранством у следећим 
случајевима: 

1) кад даје непосредно привредним организа-
цијама динарске и девизне кредите за: 

а) упоређивање и проширивање делатности 
привредних организација којима се повећава извоз 
или смањује увоз; 

б) увоз одређених производа ради дораде и по-
новног извоза; 

в) извоз опреме; 
г) извођење инвестиционих радова у иностран-

ству; 
д) учешће привредних организација у иностра-

ним предузећима и друштвима; 
2) кад непосредно финансира послове извоза на 

кредит; 
3") кад учествује у иностраним предузећима и 

друштвима; 
4) кад по другим пословима динарски и деви-

зно непосредно кредитира привредне организације. 
Под непосредним кредиторањем у смислу ове 

тачке, подразумева се и давање кредита ^привред-

531. 

На основу тачке 4. Одлуке о употреби средстава 
амортизације из ранијих година која се по важе-
ћим прописима нису могла користити („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА АМОРТИЗАЦИЈЕ Ж Е -
ЛЕЗНИЧКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈА СЕ ПО ВАЖЕЋИМ 

ПРОПИСИМА НИСУ МОГЛА КОРИСТИТИ 

1. Железничка транспорта предузећа користи-
ће, изузетно од одредаба тач. 1. и 2. Одлуке о упо-
треби средстава амортизације из ранијих година 
која се по важећим прописима нису могла користи-
ти, део средстава амортизације из ранијих година 
која се по важећим прописима нису могла кори-
стити за уношење у своје пословне фондове. 

Део средстава амортизације који железничка 
транспорта предузећа по одредби става 1. ове тач-
ке уносе у своје пословне фондове, одговара уче-
шћу пословног фонда у укупној вредносни ствари "и 
права који, у смислу члана 80. став 3. Закона о 
средствима привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/6-1), чине основна средства. 

2. Преостала средства амортизације из тачке 1. 
ове одлуке, железничка транспорта предузећа ко-
ристиће за сврхе из тачке 1. Одлуке о употреби 
средстава амортизације из ранијих година која се 
по важећим прописима нису могла користити и На-
редбе о употреби средстава амортизације из рани-
јих година која се по важећим прописима нису мо-
гла користити („Службени лист ФНРЈ", бр. 14/61). 

3. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија, у споразуму са Секретаријатом Савезног 
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извршног већа за саобраћај и везе, може донети 
ближе прописе за спровођење ове одлуке. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а п-римењиваће 
се од 1. јануара 1961. године. 

Р. п. бр. 241 
26. јула 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

532. 

На основу члана 31. став 3. Закона о доприносу 
ив дохотка привредних организација („Службени 
ЛЈИСТ ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ДОНЕТИХ ЗА УСЛУЖНО 
ЗАНАТСТВО НА УСЛУЖНЕ ЗАНАТСКЕ СЕРВИ-
СЕ и ПОГОНЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДРУГИХ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ 
1. Сервиси производни^ привредних организа-

ција и трговински^ привредних организација, који 
врше искључиво услуге одржавања и оправки про-
извода које те организације производе односно про-
дају, врше расподелу укупног прихода и дохотка 
пзо прописима који важе за привредне организације 
услужног занатства,, под условом да су организова-
ни као погони са самосталном обрачуном. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван 
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
и у целој 1961. години. 

Р. п. бр. 231 
20. јула 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потгтредседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

г) 5% — за пољопривредне организације оа 
губитком преко 200 милиона динара. 

Амо општина нема довољно средстава, разлику 
ће покрити срез односно народна република. За 
обезбеђење средстава из претходног става у висини 
коју чини одређени проценат од износа губитка, 
могу се употребити и расположива средства резер-
вног фонда пољопривредне организације; 

3) да висина кредита не може бити већа од 
следећег процента од износа губитка урачунатог 
на начин предвиђен у овој т а ч к и под 1, и то: 

а) од 80% — за пољопривредне организације са 
губитком до 50 милиона динара; 

б) од 85% — за по љопривр ед не организације са 
губитком преко 50 до 100 милиона динара; \ 

в) од 90% — за пољопривредне о,рганизације са 
губитком преко 100 до 200 милиона динара; 

г) од 95% — за пољопривредне организације са 
губитком преко 200 милиона динара." 

2. После тачке 8. 'додаје ,се нова тачка 8а, која 
гласи: 

„8а. Овлашћује се Југословенска пољопривред-
на банка да за давање кредита пољопривредним 
организацијама за покривање губитака исказаних у 
завршним рачунима за 1960. годину, поред средстава 
додељених на основу Одлуке о додељивању сред-
става из привредних резерви федерације („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 23/61), може употребити и 
средства из Општег инвестиционог фонда одређена 
Савезним друштвеним планом за 1961. годину за 
инвестиције у области пољопривреде, и то до из-
носа од 5.000 милиона динара." 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а при-
мењиваће се од 22. јуна 1961. године. 

Р. п, бр. 239 
26. јула 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

533. 

На основу тачке 18. одељка Н главе XVII Са-
везног друштвеног плана за 1961. годину и тачке 
2. Одлуке о додељивању средстава из привредних 
резерви федерације („Службени лист ФНРЈ", бр. 
23/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
КРЕДИТА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАМА ЗА ПОКРИВАЊЕ ГУБИТАКА ИСКАЗА-
НИХ У ЗАВРШНИМ РАЧУНИМА ЗА Ј960. г о -

дину 
1. У Одлуци о давању кредита пољо-привредним 

организацијама за покривање губитака исказаних у 
завршним рачунима за 1960. годину („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 23/61) у тачки 4. одредбе под 2 и 
3 мењају се и гласе: 

„2) да од износа губитка израчунатог на начин 
предвиђен у овој тачки под 1 општина покрије: 

а) 20% — за пољопривредне организације са 
губитком до 50 милиона динара; 

б) 15% — за пољопривредне организације са 
губитком преко 50 до 100 милиона динара; 

в) 10% — за пољопривредне организације са 
губитком по еко 100 до 200 милиона динара: 

534. 

На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезно! 
друштвеног плана за 1961. тодину и члана 12. За-
кона о Савезном буџету за 1961. годину („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/60, 9/61 и 23/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МИНИМАЛНИМ ЗА-
ШТИТНИМ ЦЕНАМА и ПРЕМИЈАМА У 1960. И 
1961. ГОДИНИ ЗА СВИЊЕ, ГОВЕДА, ОВЦЕ И ЖИ-

ВИНУ ОДРЕЂЕНОГ КВАЛИТЕТА 
1. У Одлуци о минималним заштитним ценама 

и премијама у 1980. и 1961. год,ини за свиње, говеда^, 
овце и живину одређеног квалитета („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/60, 42/60, 8/61 и 10/61) у тачки 1. 
одељак Б мења се и гласи: 

„Б. Говеда: Цена Премија 
Дин/кт 

1) За утовљену јунад, старости од 
6 до 12 месеци, осим расе „буша", нај-
мање тежине 350 кг живе мере по 
грлу, и то: 

а) 1а класе, са најмањ,е 5'8'% меса 
по комаду — — — — — — — 240 30 

б) I класе, са 55 до 58% меса по 
комаду — — — — — — — — 230 30 
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„Б. Говеда: Цена Премија 
Дин/кг 

2) за утовљену јунад, старости од 
12 до 24 месеца, осим расе ,,буша", 
тежине најмање 4о0 кг живе мере по 
долу, и то: 

а) 1а класе са најмање 56 /̂о меса 
по комаду — — — — — — — 240 30 

б) I класе са 54 до 56 /̂в меса по 
комаду — — — — — — — — 230 30 

3) за утовљену јунад, расе „буша" 
до 3 године старости, тежине најмање 
180 кг живе мере по грлу, I класе, са 
најмање 52% меса по комаду — — 160 — 

4) за утовљену јунад, мелеза „бу-
ша" и племенитих раса говеда, до 3 
године старости, тежине најмање ЗОО 
кг живе мере по грлу, и то: 

а) I класе, са најмање 54% меса 
по комаду — — — — — — — 180 — 

б) II класе, са 52 до 54% меса по 
комаду — — — — — — — — 160 — 

5) за утовљену телад, старости до 
6 месеци, тежине најмање 200 кг по 
грлу живе мере, и то: 

а) 1а класе, са најмање 60% меса 
по комаду — — — — — — — 180 — 

6) I класе, са најмање 58% меса 
по комаду — — — — — — — 170 — 

Став 2. мења се и гласи: 
„Цене из става 1. ове тачке важе за 1 кг живе 

мере франко утоварено у вагон или камион у ме-
сту продавца, по избору купца. Мерење се врши по 
истеку 12 часова од последњег храњења извршеног 
непосредно пре утовара у вагон или камион." 

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

Р. п. бр. 240 
26. јула 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује секретара, Потпредседник, 

Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

535. 
На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XXI 

Савезног друштвеног плана за 1961. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСИВАЊУ РАЗЛИКЕ 

У ЦЕНАМА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РОБЕ 
1. У Одлуци о отписивању разлике у ценама по-

јединих врста робе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
21/61) у тачки 1. речи: „30 јуна 1961." замењују се 
речима: „31. октобра 1961.". 

2. У тачки 3. став 3. брише се. 
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-

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

Р. п. бр. 229 
20. јула 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује секретара, Пот председник, 

Нома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

536. 

На основу члана 182. став 1, у вези са чланом 
126. Закона о Југословенској народној армији („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 29/55), Државни секретаријат 
за послове народне одбране прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕНОСУ и НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕНОСА 
и САХРАНЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА ВОЈНИХ 

ЛИЦА 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Посмртни остаци војника, питомаца војне школе 

и војног обвезника који умре или погине за време 
службе у сталном саставу Југослоеенске народне 
армије, преносе се од места у коме је умро или 
погинуо до места у коме ће се сахранити и сахра-
њују на терет предрачуна Државног секретаријата 
за послове народне одбране, ако се не преносе и са-
храњују о државном трошку по неком другом 
основу. 

Посмртни остаци активног подофицира, офици-
ра и војног службеника који умре или погине при 
вршењу службе или у вези са службом преносе се 
од места у коме је умро или погинуо до места у 
'коме ће се сахранити на терет предрачуна Држав-
ног секретаријата за послове народне одбране. 

Члан 2. 
Као време службе у сталном саставу Југосло-

венске народне армије у смислу члана 1. став 1. овог 
правилника, сматра се време од часа кад је војник, 
питомац војне школе односно војни обвезник ступио 
у војну јединицу или установу на служење војног 
рока, школовање односно војну вежбу до часа кад 
је напустио војну јединицу или установу по отпу-
штању са служења војног рока, школовања одно-
сно војне вежбе. 

Као в-реме службе у сталном саставу Југосло-
венске народне армије за војнике и војне обве-
знике сматра се и време које војник односно војни 
обвезник проведе на путовању у одласку на служе-
ње војног рока или војну вежбу, као и у повратку. 

Члан 3. 
Сматра се да је активни подофицир, официр 

или војни службеник погинуо или умро при врше-
њу службе ако је смрт или повреда од које је одно-
сно лице умрло, наступила за време вршења ре-
довног службеног посла или другог службеног по-
сла који је вршио по наређењу војног старешине. 

Сматра се да је лице из става 1. овог члана 
погинуло или умрло у вези са вршењем службе, 
ако је смрт или повреда од које је односно лице 
умрло наступила: 

1) на путу од стана до места рада и обратно; 
2) на путовању наређеном ради извршења слу-

жбених задатака; 
3) на јавним радовима организованим од стра-

не државних органа или друштвених организација, 
или у акцијама спасавања или одбране од елемен-
тарних непогода или удеса. 

Члан 4. 
Право које породица умрлог односно погинулог 

војног лица има у погледу накнаде на име трошкова 
сахране и посмртне помоћи по општим прописима 
о здравственом осигурању, не утиче на право на 
накнаде трошкова за сахрану и пренос посмртних 
остатака вошог липа прописане овим правилником. 
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Члан 5. 
Право на накнаду трошкова преноса и сахране 

посмртних остатака војног лица остварује се на 
основу решења старешине надлежне војне јединице 
односно установе. 

Члан 6. 
Одредбе овог правилника не односе се на пре-

нос и сахрану посмртних остатака војних лица из 
члана 1. став 1. овог гфавилника, која су извршила 
самоубиство из побуда у вези оа извршеним кри-
вичним делом против народа и државе, против ору-
жаних снага (глава X и XXV Кривичног законика) 
или учињеним из кор^гстољубља. 

Одредбе овог правилника не односе се ни на 
пренос посмртних остатака војних ли-ца из члана 1. 
став 2. овог правилника која су извршила самоуби-
ство. 

II. Пренос посмртних остатака 
Члан 7. 

Пренос посмртних остатака војних лица врши се 
на начин и под условима прописаним одредбама 
Ноав.илника о преносу мртваца („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 55/48), Наредбе о епроводници за пре-
нос мртваца („Службени лист ФНРЈ", бр. 11/60) и 
овог правилника. 

Одобрење и спроводницу за пренос мртваца 
прибавља, по правилу, члан породице који жели да 
изв-рши пренос. 

Ископавању и опремању по-смртних остатака 
војних лица у циљу преноса, при-суствује војни ле-
кар и један подофицир или официр које одреди 
команда гарнизона, ако у месту ископавања постоји 
војни лекар и војна јединица односно установа. 

Члан 8. 
Ако породица умрлог војног лица жели да из-

врши пренос посмртних остатака одмах по смрти 
војног лица односно пре сахране, а у месту где се 
налазе посмртни остаци нема никог од чланова по-
родице, одобрење и спроводницу за пренос мртваца 
из члана 7. овог правилника прибавиће, на молбу 
породице, веша јединица или установа у којој је 
вот но лице умрло. Ако је војно лице умрло у војној 
санитетској установи, то одобрење и спроводницу 
прибзвиће та установа. 

За прибављање одобрења и спроводим це за пре-
нос мртваца по ставу 1. овог члана, породица умрлог 
вој-ног лица дужна је одмах по добивеном обаве-
штењу о смрти војног лица да пошаље преко војне 
јединице односно установе захтев за издавање одо-
брења и спроводник за пренос мртваца. У том за-
хтеву потребно је навести место у које се жели из-
вршити пренос мртва-ца и којим превозним сред-
ством. 

Члан 9. 
Војна јединица односно установа извршиће пре-

нос посмртних остатака војног лица у одређено ме-
сто без пратиоца — члана породице, ако то поро-
дица захтева или ако то захтевај\г разлози хитно-сти 
с обзиром на стање у ко-ме се по-смртни остаци на-
лазе, а породица је изјавила жељу да се пренос 
изврши. 

Члан 10. 
У случају преноса посмртних остатака војног 

лица по члану 9. овог правилника, за пратиоца по-
смртних остатака одређује се једно војно лице. 

Војна јединица односно установа у којој је умр-
ло или погинуло војно лице било на служби, може 
и у другим случајевима упутити као пратиоца јед-
но војно лице. Пратилац — војно лице упућује се, 

по правилу, ако је војно лице чији се посмртни 
остаци преносе умрло или погинуло при вршењу 
службе. 

О упућивању пратиоца по ставу 2. овог члана, 
одлучује старешина војне јединице односно устано-
ве из члана 17. овог правилника. 

Члан 11. 
Пренос посмртних остатака војног лица врши се 

најкраћим путем и најпогоднијим саобраћајним 
средством. 

Пренос посмртних остатака војног лица врши 
се војним моторним возилом кад је то пред-виђено 
прописом о коришћењу војних моторних возила и 
под условима одређеним тим прописом. 

III. Накнада трошкова преноса и сахране посмртних 
остатака 
Члан 12. 

Право на накнаду трошкова преноса и сахране 
посмртних остатака војних лица из члана 1. став 1. 
односно на накнаду трошкова преноса посмртних 
остатака војних лица из члана 1. став 2. овог пра-
вилника, имају брачни друг, деца (брачна, ванбрач-
на и усвојена) или родитељи. 

Ако умрло или погинуло војно лице није имало 
никог од чланова породице из става 1. овог члана, 
право на накнаду трошкова преноса и сах-ране одно-
сно на накнаду трошкова преноса посмртних оста-
така има старатељ или брат односно сестра. 

Члан 13. 
При преносу и сахрани посмртних остатака вој-

ног лица из члана 1. став 1. овог правилника накла-
ђу ју се следећи трошкови: 

1) за један дрвени мртвачки сандук и за један 
лимени мртвачки сандук, ако је такав сандук по-
требан по одредбама Правилника о преносу мртваца; 

^2) за ископавање и закопавање посмртних оста-
така и за затрпавање ранијег гроба; 

3) за превоз посмртних остатака путничким во-
зом или бродом до места сахране, а ако на тој рела-
цији не постоји железнички или бродски саобраћај 
— стварни трошкови превоза другим саобраћајним 
средством; 

4) за превоз посмртних остатака до станице о-д-
носно пристаништа и у месту сахране од станице 
односно пристаништа до места где се врши закопа-
вање посмртних остатака; 

5) .за венац; 
6) за надгробни знак; 
7) трошкови за лекара јавне здравствене слу-

жбе и за једно службено лице који присуствују 
ископавању и опремању посмртних остатака за 
пренос; 

8) путни трошкови за једног члана породице — 
пратиоца посмртних остатака у̂ одласку од места 
боравка тог лица до места њиховог преузимања и 
у повратку до места сахране посмртних остатака 
односно до места боравка пратиоца, ако то место 
није у месту сахране; 

9) путни трошкови за војно лице — пратиоца 
посмртних остатака од места службовања до места 
сахране и обратно; 

10) за остале ситне набавке у вези са сахраном. 

Члан 14. 
За пренос посмртних остатака активног подофи-

цира, официра или војног службеника (члан 1. став 
2) накнађују се трошкови из члан-а 13. тач. З, 4, 7, 
8. и 9. овог правилника. 
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Члан 15. 
Трошкови из члана 13. тач. 1, З, 4. и 5. овог 

правилника исплаћују се према поднетом рачуну 
односно товарном листу. 

Трошкови из члана 13. тач. 2, 6. и 10. овог пра-
вилника исплаћују се заједно у паушалном износу 
од 15.000 динара. 

Трошкови из члана 13. тачка 7. овог правилника 
исплаћују се по прописима о накнади путних и 
других трошкова јавних службеника. 

Путни трошкови из члана 13. тачка 8. овог пра-
вилника исплаћују се, и то за превоз — у износу 
цене возне карте 2. разреда брзог воза или брода, 
а за остале трошкове — 1.500 динара дневно и обра-
чунавају сходно прописима о накнадама путних и 
других трошкова јавних службеника. 

Путни трошкови из члана 13. тачка 9. овог пра-
вилника исплаћују се као трошкови за службена 
путовања војних лица по прописима о накнадама за 
та путовања. 

Ако се превоз посмртних остатака и лица из 
члана 13. тач. 7, 8. и 9. овог пра-вилника изврши вој-
ним моторним возилом, не исплаћују се трошкови 
превоза из члана 13. тач. З, 4, 7, 8. и 9. овог пра-
вилника. 

Члан 16. 
Набавку венца (члан 13. тачка 5) врши војна 

јединица односно установа из члана 17. овог пра-
вилника. 

Члан 17. 
Захтев за исплату накнаде трошкова преноса и 

сахране посмртних остатака војних лица из члана 
1. став 1. односно за пренос посмртних остатака 
Б О Ј Н И Х лица из члана 1. став 2. овог правилника, 
подноси се команди пука, њој равној или вишој 
команди војне јединице односно управи установе у 
којој је војно лице било на служби или у коју је 
било упућено на службу. Уз овај захтев прилажу 
се исправе којима се доказују учињени трошкови. 

Решење о исплати накнаде трошкова доноси 
старешина војне јединице односно установе из става 
1. овог члана. . ^ 

Члан 18. 
Накнада трошкова' предвиђена овим правилни-

ком може се остварити ако је у року од једне године 
по смрти војног лица извршен пренос његових по-
смртних остатака и поднет захтев за накнаду тих 
трошкова. 

IV. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 19. 

Нерешени захтеви за накнаду трошкова за пре-
нос и сахрану посмртних остатака војних лица која 
су умрла или погинула пре ступања на снагу овог 
правилника, решиће се по одредбама овог правил-
ника, ако су поднети или буду поднети у року од 
једне године по смрти односног војног лица. Захтеви 
поднети после тог рока неће се узимати у поступак. 

Члан 20. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи Упутство за примењивање Одлуке о накнади 
трошкова за пренос посмртних остатака војних лица 
и припадника Народне милиције („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 41/53) и Објашњење бр. 109 од 21. јануара 
1955. године („Службени војни лист", бр. 2/55). 

Члан 2Г. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Р. в. п. бр. 49 

6. јула 1961. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове народне одбране 

генерал армије, 
Иван Гошњак, с. р. 

537. 

На основу тачке 4. Одлуке о давању регреса 
предузећима прехрамбене индустрије за бели лим и 
шећер („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/61), савезни 
Државни секретару ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРЕДУЗЕЋИМА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ ЗА 

БЕЛИ ЛИМ И ШЕЋЕР 
1. Предузећа прехрамбене -индустрије (у даљем 

тексту: корисници регреса) остварују регрес из тач-
ке 1. Одлуке о давању регреса предузећима пре-
храмбене индустрије за бели лим и шећер (у даљем 
тексту: Одлука) подношењем захтева за регрес бан-
ди код које имају жиро-рачун. 

2. Уз захтев за регрес корисници регреса при-
лажу: 

а) при остваривању регреса за бели лим; 
1) фактуре односно оверене преписе фактура 

о продатим прехрамбеним производима у лименим 
кутијама, у које се поред назива и седишта продав-
ца и купца назначују и производи специфицирани 
по врстама и количини израженој у килограмима; 

2) доказ о испоруци робе; 
3) оверени препис обрачунске калкулације про-

извођача лимених кутија из кога се види количина 
утрошеног белог лима за сваку поједину врсту и 
димензију лимених кутија; 

4) доказ о тежини лимене кутије из кога се 
вади однос тежине кутије и колич,ине утрошеног 
белог лима; 

5) обрачун регреса по јединици мере утрошеног 
белог лима и за укупну количину; 

б) при остваривању регреса за шећер: 
1) фактуре односно оверене преписе фактура о 

продатим воћним прерађевинама, у које се поред 
назива и седишта продавца и купца назначују воћ-
не прерађевине специфиране по врстама и нето ко-
личине тих производа изражене у килограмима; 

2) доказ о испоруци робе; 
3) доказ о стварно утрошеној количини додатног 

шећера по врстама воћних прерађевина; 
4) обрачун регреса по јединици мере утрошеног 

додатног шећера и за укупну количину. 
3. Количина употребљеног белог лима утврђује 

се на основу обрачунске калкулације и норматива у-
трошка белог лима произвођача лимене амбалаже 
сачињене по врстама и димензијама лимених ку-
тија. 

Количина додатног шећера коју садрже воћне 
прерађевине утврђује се на основу најнижих и нај-
виших процената шећера прописаних за воћне пре-
рађевине у Правилнику о квалитету животних на-
мирница и о условима за њихову производњу и про-
мет (Додатак „Службеног листа ФНРЈ", бр. 12/57), 
а ако квалитет воћних прерађевина није одређен 
тим правилником, количина шећера утврђује се на 
основу решења којим надлежни санитарни инспек-
торат одобрава квалитет односних производа. 

Ако воћне прерађевине садрже већи процент 
додатног шећера од минималног про-цента шећера 
прописаног у правилнику из става 2. ове тачке, ко-
личина утрошеног шећера утврђује се на основу 
извештаја о анализи извршеној од ма ког института 
за испитивање животних намирница. 

4. Предузећа индустрије конзерви остварују ра-
злику у висини регреса за бели лим у износу од 100 
динара по једном килограму по тачки 3. Одлуке на 
основу пописних листа о залихама белог лима на 
дан 15. марта 1961. године код предузећа индустрије 
конзерви и фабрика лимене амбалаже. 
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У пописне листе из бтава 1. ове тачке уносе се 
количине белог лима из увоза које су се затекле на 
залихама на дан 15. марта 1961. године у непрера-
ђеном стању и количине белог лима у готовим ли-
менкама, као и количине увезене до 15. марта 1961.^ 
године које се на тај дан нису налазиле код преду-
зећа индустрије конзерви већ на путу или привре-
мено у складиштем код трговинског предузећа „Же-
лезо" из Ријеке за рачун предузећа индустрије кон- -
зерви. 

Од количина белог лима унетих у пописне листе 
по ставу 2. ове тачке, посебно се у пописним листа-
ма назначују и одбијају количине утрошеног белог 
лима за све продате производе у лименој амбалажи 
до 24. маја 1961. године. На преостале количине бе-
лог лима остварује се разлика у висини регреса. 

Тачност пописних листа оверава орган управе 
општинског народног одбора надлежан за послове 
финансија. 

Предузећа индустрије конзерви, уз за-хтев за ра-
злику у висини регреса по ставу 3. ове тачке, при-
лажу оверене пописне листе (став 4). 

Дирекција за сировине остварује разлику у ви-
сини регреса по тачки 3. Одлуке на основу својих 
пописних листа о стању залиха непрерађеног белог 
лима на дан 15. марта 1961. године, намењеног 
искључиво за потребе индустрије конзерви. 

5. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације и-
справан, одобрава износ регреса у корист жиро-ра-
чуна корисника регреса а на терет рачуна бр. 339487 
— Регрес за шећер и бели лим. 

6. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената из тачке 2. ове наредбе, корисник ре-
греса дужан је оверити премисе. Оверу преписа вр-
ше директор предузећа и ш е ф рачуноводства одно-
сно лица која их заступају. 

7. Ова наредба ступа на снагу даном об јавл^-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аће 
се од 24. маја 1961. године. 

Бр. 07-20002/1 
18. јула 1961. године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

538. 

На основу напомене 6. уз грану 125. Тарифе 
пореза на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/61), савезни Државни секрета,риј ат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОВРАЋАЈУ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПЛАЋЕ-

НОГ НА ЗАЛИХЕ ПРЕРАЂЕНЕ КОЖЕ 
1. Специ јализованим трговинским предузећима 

на велико чија је основна делатност промет прера-
ђене коже и занатским набавно-продајним задруга-
ма, који по одредбама напомене 2. уз грану 125. 
Тарифе пореза на промет имају право на набавку 
прерађене коже од произвођача без плаћања по-
реза на промет или по сниженој пореској стопи, 
вратиће се разлика плаћеног пореза на промет на 
залихе прерађене коже затечене 8. марта 1961. го-
дине у њиховим стовариштима. 

Као разлика плаћеног пореза на промет, у сми-
слу ове наредбе, сматра се разлика између плаће-
ног пореза по вишим пореским стопама предвиђе-

ним у тачки 2. тар. бр. 83 до 88 Тарифе (за остале 
потребе) и пореза по нижим пореским стопама пред-
виђеним у тачки 1 тар. бр. 83 до 8в Тарифе (за пре-
раду у индуетриј сним и занатским организацијама 
са средствима у друштвеној својини). 

Ако поред стопе пореза на промет прерађене 
коже предвиђене у тачки 2. тар. бр. 83 до 88 Тари-
фе није предвиђена и нижа стопа пореза на про-
мет коже у тачки 1. тар. бр. 83 до 88 Тарифе, као 
разлика плаћеног пореза на промет коже сматра се 
сав износ тог пореза плаћеног на промет коже по 
тачки 2 тар. бр. 83 до 88 Тарифе. 

2. Залихе прерађене коже утврдиће привредне 
организације из тачке 1. став 1. ове наредбе на ос-
нову свог књиговодственог стања на дан 8. марта 
1961. године и обухватиће само залихе прерађене 
коже затечене у стовариштима а не и у продав-
н и ц а ^ , као ни количине прерађене коже које су 
после 7. марта 1961. године враћене из продавница 
у стовариште. 

Као залиха прерађене коже, у смислу става 1. 
ове тачке, неће се сматрати ни она количина пре-^ 
рађене коже која је од 8. марта 1961. године до да-
на пописа продата по цени у коју је урачунат по-
рез на промет по вишој стопи, без обзира на то ко 
је купац коже. 

3. Привредне организације из тачке 1. став 1. 
ове наредбе саставиће списак залиха прерађене ко-
ж е по врстама коже а према наименован^ и одго-
варајућим пореским стопама из Тарифе. Овај спи-
сак треба да садржи: 

1) врсту прерађене коже према одговарајућем 
наименован^ у Тарифи; 

2) количину залихе прерађене коже по једини-
ци мере (килограм, фу с, м2); 

3) набавну цену прерађене коже по јединици 
мере и укупну набавну цену за,лиха; 

4) тарифни број; 
5) стопу по којој је порез на промет прерађене 

коже плаћен; 
6) износ плаћеног пореза на промет на затечене 

залихе; 
7) нижу пореску стопу која важи за прераду 

у индустријским и занатским организацијама са 
средствима у друштвеној својини. Ако није пред-
виђено плаћање пореза на промет за ове сврхе^ 
треба ставити знак „—"; 

8) износ пореза на промет прерађене коже по 
нижој пореској стопи; 

9) разлику између плаћеног пореза на промет 
по вишој пореској стопи и пореза по нижој поре-
ској стопи која важи за промет коже за прераду 
у индустријска! и самосталним организа.цијама са 
средствима у друштвеној својини, која се има вра-
тити. 

Износ пореза на промет прерађене коже по ни-
ж о ј пореској стопи обрачунаће се на тај начин што 
ће се од фактурне цене одбити износ плаћеног по-
реза по вишој стопи и на остатак — цену без по-
реза на промет — обрачунати порез по нижој по-
реској стопи прерачунатој у стопу ,,у сто" према 
формули: 

100 X пореска стопа 
100 — пореска стопа. 

Као документ о набавној цени из става 1. под 
3 ове тачке приложиће се одговарајуће фактуре 
продавца које су по датуму издавања најближе 8. 
марту 1961. године и које према продатим коли-
чинама одговарају затеченим залихама прерађене 
коже. 

4. Привредне организације из тачке 1. став 1. 
ове наредбе поднеће списак затечених залиха пре-
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рађене коже, састављен по тачки 3. став 1. ове на-
редбе, орга-ну управе општинског народног од-
бора надлежном за послове финансија у месту у 
коме се налази њихово стовариште, и то у року 
од 20 дана од дана ступања на снагу ове наредбе. 

5. Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија провериће пока-
зано стање залиха прерађене коже и исправност 
обрачуна пореза на промет на основу података и 
докумената из књиговодствених евиденција при-
вредних организација из тачке 1. став 1. ове на-
редбе и на основу утврђеног стања донеће решење 
о повраћају разлике плаћеног пореза на промет. 

Повраћај разлике из става 1. ове тачке извр-
шиће банка код које се води жиро-рачун привред-
не организације из тачке 1. став 1. ове наредбе, и 
то на терет текућих прихода од пореза на промет. 

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

Бр. 12-19826/1 
15. јула 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. Р-

539. 

На основу тар. броја 147, Напомена IV Тактове 
тарифе Закона о административним таксама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 28/59 и 23/61), у сагласности 
са Државним секрет ар иј атом за иностране послове 
и Секретаријатом Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе, савезни Државни секретаријагг за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ТАКСА ПРЕВОЗА ПУТНИ-

КА АУТОБУСИМА РЕГИСТРОВАНИМ У 
ШВАЈЦАРСКО! 

1. За превоз путника на југословенској тери-
торији аутобусима и аутобуским приколицама реги-
строваним у Швајцарско^ не плаћају се таксе пред-
виђене тар. бројем 147 Закона о административним 
таксама. 

2. Ова наредба важи закључно до 30. септем-
бра 1961. године. 

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

Бр. 13-19346/1 
10. јула 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

540. 
На основу Одлуке о овлашћењу савезног Др-

жавног секретаријата за послове финансија да може 
вршити појединачне измене висине регреса у пољо-
привреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/58), у са-
гласности са Секретару'атом Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, савезни Држав-
ни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ СПИСКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МА-
ШИНА, СПРАВА и УРЕЂАЈА НА КОЈЕ СЕ ОД-

НОСИ РЕГРЕС 
1. У Списку пољопривредних машина, справа и 

уређаја на које се односи регрес, који је саставни 

део Одлуке о дава-њу регреса при куповини опреме 
и резервних делова за потребе пољопривреде и шу-
марства („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/61) у врсти 
IV. после одредбе под 25 додаје се нова одредба под 
26, која гласи: ^ 

„26) Кружно измузиште, тип „Ротлак-
тер 40", са 40 музних јединица, ка-
пацитета 2.720 крава за 8 сати 
муже — — — — — — — — 8.300" 

2. После врсте XIX. додаје се нова врста XX, 
која гласи: 

„XX. Сушаре и нек лица ЈБ Л-Е 
1) Сушара за воће и поврће „Цер , 

капацитета 10 т шљива или 12 т 
кромпира за 24 часа — — — — 976 

2) Сушара за воће, поврће и кукуруз 
у клипу „Цер", капацитета 30 т 
кукуруза, 10 т шљива или 12 т 
кромпира за 24 часа — — — — 1.245 

3) Сушара за кукуруз у клипу „Цер", 
капацитета 30 т за 24 часа — — 1.112 

4) Сушара за пшеницу и кукуруз у 
зрну „Цер", капацитета 129 т пше-
нице или 120 т кукуруза за 24 часа 1.142 

5) Сушара за пшеницу, кукуруз у 
зрну и детелину „Цер", капаци-
тета 64 т детелине, 129 т пшенице 
или 120 т кукуруза за 24 часа — 2.209 

6) Универзална сушара за воће, по-
врће, кукуруз у клипу и зрну, 
пшеницу и детелину „Цер" — — 3.200 

7) Сушара за зрнасту храну „Славен-
ка" тип 2, без влагомера — — — 608 

8) Сушара за зрнасту храну СУ-25 
„Утва", капацитета 3 т пшенице 
за један ч а с . — — — — — — 1.116 

9) Универзална сушара ^В1апсћк, ка-
пацитета 7 т пшенице за један час 2.518 

10) Силосна сушара ^Некк, капаците-
та 5 т пшенице за један час — — 3.434 

11) Уређај за суво икжлицаеање куку-
руза НК-200, капацитета 20 т за 
један час — — — — — — — 3.484." 

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФИТ31" 

Бр. 07-19188/2 
18. јула 1961. године 

Београд 
Замењује 

државног секретара 
за послове финансија 
Државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

541. 

На основу тачке 6. став 2. Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), савезни Државни секрета-
ријат за послове робног промета издаје 

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

МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 
1. Произвођача организације не могу повиша-

вати постојеће продајне цене за трупне белог и цр-
ног бора за резање. 

2. Под постојећим продајним ценама, у смислу 
тачке 1. ове нагодбе, подразумевају се цене по ко-
јима су производ ачке организације продавале труп-
це белог и црног бора за резање до ступања на сна-
гу ове наредбе. 
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3. Цене за трупце белог и црног бора за резање 
не могу се повиновати у року од 6 месеци од дана 
ступања на снагу ове наредбе, ако се у том року 
друкчије не одреди. 

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

Бр. 5025/1 
25. јула 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

542. 

На основу члана 17. став 2. Уредбе о контроли 
квалитета пољопривредних производа намењених 
извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55, 29/57 и 
20'60), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, савезни Државни 
секретари јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ВИ-
СИНИ и О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА 
ПРЕГЛЕД ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА-

МЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 
1. У Наредби о висини и о начину плаћања нак-

наде за преглед пољопривредних производа наме-
њених извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/60) у 
тачки 8. став 1. речи: „15 комада" замењују се ре-
чима: „30 комада", а речи; „50 комада" замењују 
се речима: „200 комада". 

2. После тачке 4. додаје се нова тачка 4а, која 
гласи: 

„4а. За рад контролора око узимања узорака 
пољопривредних производа за које је посебним про-
писима одређено да се не могу извозити без прет-
ходне анализе узорака, плаћа се накнада у износу 
од 1.000 динара за преглед извршен у смислу тач. 
2, и 3. ове наредбе." 

3. У тачки 5. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Износ од 500 динара извозник је дужан пла-

тити на име дангубе и кад због неблаговремене при-
преме робе преглед пољопривредних производа из-
вршен у смислу тач. 2. и 3. ове наредбе траје преко 
једног часа." 

4. У тачки 6. став 1. после броја 4 ставља се за-
рез и додаје број: „4а". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Под прегледом ноћу подразумева се преглед 

који контролор врши од 19 до 6 часова од 1. апри-
ла до 31. октобра односно од 17 до 7 часова од 1. 
новембра до 31. марта." 

5. У тачки б. после става 2. додаје се нови став 
3, који гласи: 

„Са средствима посебног рачуна располаже Са-
везни тржишни инспектора^" 

6. У тачки 9. после става 3. додаје се нови став 
4, који гласи: 

„Износ из става 3. ове тачке повећава се за 50% 
ако је дангуба настала ноћу." 

7. У тачки 10. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Ако се преглед пољопривредних производа вр-

ши на утовари ој станици која се налази ван места 
запослења контролора, контролору који користи 
сопствено превозно средство припада посебна нак-
нада. Ова накнада износи 25 динара за сваки пре-
ђени километар у оба правца, рачунајући од гра-
нице ужег грађевинског подручја места запослења." 

8. Тачка 11. мења се и гласи: 

„Износи предвиђени у тачги 10. ове наредбе 
припадају и сталним контролори ма Савезног тржи-
шног инспектората. 

Ако стални контролори в р т е преглед пољо-
привредних производа ван свога редовног радног 
времена, припадају им износи накнада предвиђени 
у тачки 9. ове наредбе." 

9. После тачке 11. додаје се нова тачка Иа, ко-
ја гласи: 

„Иа. Стручњацима, које савезни тржишни ин-
спектор користи у смислу одредбе члана 51. став 
2. Закона о тржишној инспекцији („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/59) ради вршења контроле пољопри-
вредних производа на пограничним станицама и 
другим граничним прелазима, као и на при стани-
штима и аеродроми ма, припада накнада у износу 
од 500 динара за преглед извршен у смислу тач, 
2. и 3. ове наредбе. 

Ако се преглед пољопривредних производа вр-
ши ноћу износ из става 1. ове тачке повећава' се за 
50%." 

^10. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3031/1 
20. маја 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

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

543. 

На основу члана 65. став 3. Уредбе о девизно ј 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61) и тач-
ке 2. Одлуке о утврђивању премија за извезену ро-
бу и за услуге извршене за поручиоце из иностран-
ства („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у сагла-
сности са савезним Државним секретаријатом за 
послове финансија и Савезним државним секрета-
ри ј атом за послове робног промета, Комитет за 
спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВРСТА 
РОБЕ и УСЛУГА ПРИ ЧИЈЕМ ЋЕ СЕ ИЗВОЗУ 
ДАВАТИ ПРОПИСАНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА ОСТВАРЕНЕ 

ДЕВИЗЕ 

1. У Наредби о одређивању врста робе и услу-
га при чијем ће се извозу давати прописане пре-
мије за остварене девизе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61 и 18/61) у тачки 3. у грани 120 (Хемијска 
индустрија) у тексту под 13 после речи: „кадуље" 
зарез се замењује речју: ,,и" а после речи: „кости-
ју" зарез и речи: „живиног преципитата и живиног 
хлорида-сублимата" бришу се. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се на послове извоза закључене од тог дана. 

П. бр. 2045 
26 јула 1961. године 

Београд 
Замењује председника 

Комитета за спољну трговину 
Државни подсекретар, 

Руди Колак, е, Ра 
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544. 

На основу чл. 1. и 2. Уредбе о овлашћењу Се-
кретаријата Савезног извршног већа за индустрију 
да прописује минималне залихе угља код одређе-
них привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/58), у сагласности са савезним Др-
жавним секретариј атом за послове робног промета, 
Секретари јат Савезног извршног већа за индустри-
ју издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О МИНИМАЛНИМ ЗА-
ЛИХАМА УГЉА КОД ОДРЕЂЕНИХ ПРИВРЕД-

НИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. У Наредби о минималним залихама угља код 

одређених привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/58 и 14/59) у тачки 2. став 1. на крају 
одредбе под 3 тачка се замењује тачком и зарезом 
и после ње додаје се нова одредба под 4, која гласи: 

„4) за железничка транспортна предузећа коли-
чине које одговарају њиховој просечној потрошњи 
нормалног рада од 45 дана, одређеној према ствар-
ној потрошњи за последњих 6 месеци, с тим што ће 
Заједница југословенских железница утврдити за 
свако железничко транепортно предузеће посебно 
колико та количина износи." 

2. У тачки 4. став 1. на крају додаје се нова ре-
ченица, која гласи: 

„Минималне залихе угља, у количинама пред-
виђеним у тачки 2. став 1. одредба под 4 ове на-
редбе железничка транспорта предузећа дужна су 
образовати до 30. септембра 1961. године." 

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

Бр. 5208/2 
25. јула 1961. године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Данило Кекић, е. р. 

545. 

На основу члана 1. став 2. и члана 2. став 3. 
Уредбе о регулисању производње и промета отрова 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 40/50) и члана 14. одо-
л е х I. под а) тачка 7. Уредбе о преношењу послова 
у надлежност савезних и републичких органа у-
праве („Службени лист ФЏРЈ", бр. 1в/58, 1^59 и 
9/61), Секретари јат Савезног извршног већа за на-
родно здравље доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 
ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ ОТРОВИМА 

1. Отровима, у смислу Уредбе о регулисању 
производње и промета отрова, сматрају се следеће 
хемикалије, дроге и препарати: 

1) Алуминијумфосфид (Рћоз1охт), 
2) Арсен и његова једињења, 
3) Бели фосфор, 
4) Цијановодонична киселина (НОМ) и њене 

соли, 
5) Деметон и његови препарати са преко 10% 

активне супстанци је; 
6) Дихлоретан и његови препарати, 
7) Димефокс и његови препарати, 
8) Ендрин и његови препарати са преко 10% 

активне супстанци је, 
9) Етиленоксид, 

10) Фосдрин и његови препарати са преко 10% 
активне супстанци је, 

11) Хлорпикрин, 
12) Метилбромид, 
13) Метилпаратион и његови препарати оа пре-

ко 10% активне супстанцу е, 
Л4) Натријум флуорацетат, 
15) Паратион и његови препарати, 
16) Стрихнин и његова једињења са преко 10% 

активне супстанције, 
17) Талијум и његове соли, 
18) Шрадан и његови препарати, 
19) Алдрин и његови препарати са преко 5% 

активне супстанције, 
20) Цчнкофосфид и његови препарати са преко 

5% активне супстанци је, 
21) Б Б (дихлорпропан — дихлорпропилен), 
22) Диелдрин и његови препарати оа преко 5% 

активне супстанци је, 
23) Динтро-бутилфенол (ГОЈВР) и његови пре-

парати,. 
- 24) Днитро-артокрезол (БМОС) и његови пре-

парати, 
25) Фосфамидон и његови препарати, 
26) Хлордан и његови препарати, 
27) Једињења и препарати живе, 
28) Једињења кумарина и препарати кумарина 

са преко 5% активне супстанци је, 
29) Јетке материје (кауетична сода, концентро-

вана сумпорна и хлороводонична киселина, 
оксална, хромна, тиогликолна киселина, ф е -
нол и његова једињења, формалдехид и 
ДР), 

30) Концентрат линд ана, 
31) Металдехид и његови препарати са преко 

10% активне супстанције, 
32) Метил-алкохол, 
33) Метил дем атон и његови препарати, 
34) Натриј умнитрат, 
35) Никотин и његови препарати, 
36) Нитробензол, 
37) Оловни арсенат, 
38) Парадихлорбензол, 
39) Препарати: Дематона, Ендрина, Фосдрина, 

Метилпаратиона, са испод 10% активне суп-
стан,ци је, 

40) Сумпороугљеник, 
41) Тиодан и његови препарати, 
42) Токсафен и његови препарати, 
43) Жута уља. 

2. Отрови наведени у Тачки 1. под 1 до 18 овог 
решења сматрају се отровима нарочито јаког дејства. 

3. Даном ступања на снагу овог решења пре-
стаје да важи Решење о одређивању хемиских 
средстава и препарата који се сматрају отровима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 26/60). 

4. Ово решење ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 639/1 
15, јула 1961. године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
Мома Марковић, с. р. 
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546. 

На основу члана 22. став 1. и члана 26. став 3. 
Основног закона о заштити стоке од сточних за-
раза („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/54), у вези са 
чланом 20. тачка 1. алинеја 4. Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 
18/59 и 9^61), у сагласности са Секретариј атом Са-
везног извршног већа за народно здравље, Савезна 
управа за послове ветеринарства прописује 

П Р А В И Л Н И К 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ПРЕГЛЕДУ СТОКЕ ЗА КЛАЊЕ И МЕСА И О 
ВЕТЕРИНАРСКОЈ КОНТРОЛИ ЖИВОТНИХ НА-

МИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

Члан 1. 
У Правилнику о прегледу стоке за клање и 

меса и о ветеринарској контроли животних намир-
ница животињског порекла — Додатак „Службе-
ног листа ФНРЈ", бр. 44/52, у члану 09. тачка II 
под 2 мења се и гласи: 

„2) туберкулозе, ако животиња није потпуно 
омршавела,". 

Члан 2. 
У члану 78. став 6. мења се и гласи: 
„Код туберкулозе неке кости неупотребљив је 

цео скелет за људску исхрану, а месо се може 
употребити само као условно употребљиво, и то 
еко се не мора применити одредба члана 77. тачка 
1 под 12 овог правилника." 

Члан 3. 
У члану 83. на крају тачке 4. тачка се замењује 

тачком и зарезом и после ње додаје се нова тачка 
5, која гласи: 

„5. за месо пернате живине — округли жиг 
пречника 2,5 см." 

Члан 4. 
У члану 84. после става 2. додаје се нов,и став 

З, који гласи: 
„Мање употребљиво, условно употребљиво и 

неупотребљиво месо пернате живине треба обеле-
жити на исти начин као и месо од других живо-
тиња." 

Члан 5. 
У члану 86. на крају става 1. додаје се нова 

тачка V, која гласи: 
„V. код пернате живине — на врат." 

Члан 6. 
У члану 140. речи: ^,шкољки од маја до краја 

септембра, затим продаја" бришу се. 

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 03-715/2 
22. јул-а 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе 
за послове ветертанарства, 
др Сам Михајловић, е, р. 

547. 
На основу члана 14. ст. 1, 2. и 3. у вези са 

чланом 148. Закона о организацији Јутословенских 
пошта, телеграфа и телефона („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 50/60), у сагласности са Савезним извр-
шним већем, Управни одбор Заједнице југословен-
ских пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ТАРИФЕ ЗА 

ПИОНИРСКА ПИСМА И ДОПИСНИЦЕ 

1. За пионирска писма и дописнице у месном и 
међумесном саобраћају које међусобно упућују уче-
ници основних школа и пионири, одређује се сле-
дећа тарифа, и то: 

1) за писма: 
до 20 гр — — — — 15 динара 

преко 20 до 50 гр — — — — 20 динара 
преко 50 до 100 гр — — — — 30 динара; 
2) за дописнице — — — — — 10 динара. 
2. Пошиљке из тачке 1. овог решења морају на 

страни на којој се исписује адреса имати осзнаку: 
„Пионирско писмо" и отисак печата школе или пио-
нирске организације. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
до 31. децембра 1961. године. 

Бр. 09-10232/1-60 
16. јуна 1961. године 

Београд 

Заједница југословенских пошта, телеграфа 
и телефона 

Председник 
Управног одбора, 
Гојко Бубало, с. р. 

Генерални директор, 
Првослав Васиљевић, с. р. 

548. 
На основу члана 36. Закона о кредитним и дру-

гим банкарским пословима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61), Југословенска инвестициона банка доноси 

ИЗМЕНУ Х1ДГ КОНКУРСА 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
у ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЛЕМЕ-

ЊИВАЊА УГЉА 
1. У Х1дУ Конкурсу за давање инвестиционих 

зајмова из средстава Општег инвестиционог фонда 
у циљу повећања производње и оплемењивања 
угља („Службени лист ФНРЈ", бр. 29/60) у тачки 12. 
став 1. речи: ,,у року од 30 дана од дана објављи-
ван^ конкурса у ^Службеном листу ФНРЈ^" бри-
шу се. 

2. Тачка 13. мења се и гласи: 
„13. За подношење захтева за зајам по овом 

конкурсу одређују се три рока, и то: први рок — 
од 60 дана од дана објављиван^ конкурса у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", други рок — од 180 дана од 
дана објављивања конкурса у „Службеном листу 
ФНРЈ" и трећи рок — закључно до 31 јула 1961. 
године." 

О. бр. 447 
12. јула 1961. године 

Београд 
Југословенска инвестиционе банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Председник 

Управног одбора, 
Никола Миљанић, с. р. 

Генерални директор, 
Зоран Жагар, с. р. 
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По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о мерилима и по-
ступку за одређивање и исплату накнаде државља-
н и ! ^ Сједињених Америчких Држава за преузету 
имовину, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 27/61, поткрала грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА И ПОСТУПКУ ЗА ОДРЕ-
ЂИВАЊЕ и ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ДРЖАВЉАНИ-
МА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА ЗА 

ПРЕУЗЕТУ ИМОВИНУ 
У тачки 2. став 2. уместо речи: „процене струч-

њака које одреди Уред за заштиту ју ^словенске 
имовине у иностранству" треба да стоји: „процена 
стручњака извршених по налогу Уреда за' заштиту 
југословенеке имовине у иностранству". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 24. јула 
1961. године. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

ка 4, Уставног закона, а на предлог државног секре-
тара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У БРА-
ЗИЛИЈИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 

ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У 
БРАЗИЛИЈИ 

Опозива се 
Данило Лемић са дужности изванредно^ и опу-

номоћеног амбасадора ФНРЈ у Брази-лији. 
II 

Поставља се 
Маријан Баришић, досадашњи начелник одеље-

ња у Државном секретару ату за иностране посло-
ве за изванредни? и опуномоћеног амбасадора ФНРЈ 
у Бразилији. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 6 
15. јула 1961. године 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

527. Уредба о измени Уредбе о државним ма-
теријалном резервама — — — — — 

528. Уредба о допунама Уредбе о привредним 
организацијама за трговинске услуге — 

529. Одлука о коришћењу дела чистог прихода 
привредних организација за исплату лич-
них доходака — — — — — — — 

785 

786 

785 

— 786 

786 

Страна 
530. Одлука о пословима које Југословенсча 

банка за спољну трговину врши у плат-
ном промету са инострансгвом — 

531. Одлука о употреби средстава амортиза-
циЈе железничких транспортних предузе-
ћа из ранијих година која се по важећим 
прописима нису могла користити — — 

532. Одлука о примени прописа донетих за 
услужно занатство на услужне занатске 
сервисе и погоне привредних организа-
ција других области привреде — — — 

533. Одлука о измени и допуни Одлуке о да-
вању кредита пољопривредним организа-
цијама за покривање губитака исказаних 
у завршним рачунима за 1960. годину — 

534. Одлука о изменама Одлуке о минималним 
заштитним ценама и премијама у 1960. и 
1961. години за свиње, говеда, овце и жи-
вину одређеног квалитета — — — — 

535 Одлука о измени Одлуке о отписивању 
разлике у ценама појединих врста робе 

536 Правилник о преносу и накнади трошкова 
преноса и сахране посмртних остатака 
војних лица — — — — — — — — 

537.' Наредба за примену Одлуке о давању 
регреса предузећима прехрамбене инду-
стрије за бели лим и шећер — — — — 

53в. Наредба о повраћају пореза на промет 
плаћеног на залихе прерађене коже — — 

539. Наредба о ослобођењу од такса превоза 
путника аутобусима регистрованим у 
Швајцарокој — — — — — — — 

540. Наредба о допуни Списка пољопривред-
них машина, справа и уређаја на које се 
односи регрес — — — — — — — 702 

541. Наредба о одређивању производа за које 
^ се не могу повишавати цене — — — — 792 
542. Наредба о изменама и допунама Наредбе 

о висини и о начину плаћања накнаде за 
преглед пољопривредних производа наме-
њених извозу — — — — — — — 793 

543. Наредба о измени Наредбе о одређивању 
врста робе и услуга при чијем ће се из-
возу давати прописане премије за оства-
рене девизе — — — — — — — — 793 

544. Наредба о допунама Наредбе о минимал-
ним залихама угља код одређених при-
вредних организација — — — — — 794 

545. Решење о одређивању хемитских сред-
става и препарата . који се сматрају 
отровима — — — — — — — — 794 

546. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о прегледу стоке за клање и меса 
и о ветеринарској контроли животних 
намирница животињског порекла — — 795 

547. Решење о одређивању јединствено тарифе 
за пионирска писма и дописнице — — 795 

548. Измена Х1Л/" Конкурса за давање инвести-
ционих зајмова из средстава Општег ин-
вестиционог фонда у циљу повећања про-
изводње и опл^мењивања угља — — — 795 

Исправка Одлуке о мерилима и поступку за 
одређивање и исплату накнаде државља-
нима Сједињених Америчких Држава за 
преузету имовину — — — — — — 

787 

787 

787 

788 

790 

791 

792 

796 
Издавач; Новинска установа „Службени Лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 

— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. — 
Штампа Београдски графички завод, Београд 


