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БЕОГРАД 

БРОЈ 27 ГОД. XVIII 

346. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРОМЕТУ РОБЕ И 

УСЛУГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закоп о промету 
робе и услуга са иностранством, који је усвојила 
Савезна народна скупштина на седници Савезног 
већа од 30. јуна 1962. године и на седници Већа 
произвођача од 30. јуна 1962. године. 

П. Р. бр. 22 
2. јула 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Потпредседник 
Савезне народне скупштине, 

Владимир Симић, с. р. 

З А К О Н 
О ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА СА 

ИНОСТРАНСТВОМ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Промет робе и услуга са иностранством врши се 

на »ачин и под условима који су утврђени овим 
законом. 

Промет робе и услуга са иностранством оства-
рује се вршењем спољнотрговинских послова. 

Члан 2. 
Спољнотрговински послови, у смислу овог за-

кона, су: извоз и увоз робе, међународно трговинско 
посредовање, међународна шпедиција, међународни 
транспорт робе и путника (железнички, друмски, 
речни, поморски, ваздушни), међународни саобра-
ћа ј но-агенци јеки послови, туристички послови са 
Y н остр а нств ом, уговорна контрола квалитета и 
квантитета робе у међународном промету, извођење 
инвестиционих радова у иностранству, заступање 
иностраних фирми и послови које врше предузећа 
за унапређивање спољнотрговинске размене (врсте 
спољнотрговинских послова). 

Члан 3. 
Савезно извршно веће може прописати да се 

овај закон или поједине његове одредбе примењују 
и на послове пружања лучких услуга, послове 
јавних складишта, послове тегљења, спасавања и 
вађења бродова, послове међу народних сајмова, по-
слове пружања поштанско-телеграфско-телефон-

ских услуга и на друге послове кад се врше са 
иностр анством. 

Члан 4. 
Спољнотрговинске послове могу вршити прив-

редне организације које испуњавају услове за вр-
шење тих послова прописане овим законом и про-
писима донетим на основу њега, 

За вршење појединих врста спољнотрговинских 
послова, кад је то овим законом предвиђено, по-
требна је и сагласност одређеног државног органа. 

Члан 5. 
Спољ нотр гов ниске послове врше привредне ор-

ганизације које производе робу и пружају услуге, 
привредне организације које врше послове уну-
трашњег промета и привредне организације које 
искључиво врше спољнотрговинске послове. 

Члан 6. 
Привредна организација која испуни прописане 

услове за вршење спол>нотрговинских послова може 
отпочети са вршењем тих послова тек пошто се за 
њихово вршење упише у регистар привредних ор-
ганизација (регистар). 

Пре уписа за вршење спољнотрговинских по-
слова у регистар привредна организација не може 
предузимати претходне и припремне радње у вези 
са спољнотрговинским пословима (тражење и дава-
ње понуда, слање узорака, започињање и вођење 
преговора и сл.). 

Члан 7. 
Привредна организација може вршити само оне 

врсте спољнотрговинских послова за чије је врше-
ње уписана у регистар, ако овим законом није друк-
чије одређено. 

Привредна организација може, по правилу, у 
регистар бити уписана за вршење једне од врста 
спољнотрговинских послова, а за вршење две или 
више врста тих послова само ако је то одредбама 
овог закона дозвољено. 

Члан 8. 
У циљу унапређивања промета робе и услуга 

са иностранством привредне организације ће при 
вршењу спољнотрговинских послова остварива™ и 
развијати међусобну пословну сарадњу. 

Надлежни органи управе и привредне коморе 
помагаће привредним организацијама при оствари-
вању и развијању међусобне пословне сарадње, а 
Југословенска банка за спољну трговину и друге 
банке ће својом кредитном политиком, продајом 
сопствених девиза и на други начин утицати на 
остваривање и развијање међусобне пословне са-
радње привредних организација у вршењу спољно-
трговинских послова. 

Члан 9. 
У вршењу опољнотргов и неких послова прив-

редне организације дужне су лојално поступати, 
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придржавам се добрих пословних обичаја и чувати 
интересе земље и њен углед у иностранству. 

Члан 10. 
Привредне организације дужне су у вршењу 

спољнотр гов ниских послова поступати у складу са 
важећим трговинским, платним и другим међуна-
родним споразумима из области спољне трговине. 

Члан 11. 
Под привредним организацијама, у смислу овог 

закона, подразумевају сѓ предузећа, задруге и по-
словна удружења основани по југословенским про-
писима. 

Члан 12. 
Спољнотрговинске послове могу вршити и са-

мосталне * установе које редовно и трајно остварују 
доходак по прописима који важе за привредне ор-
ганизације. 

У вршењу спољнотрговинских послова на уста-
нове из става 1. овог члана сходно се примењују 
одредбе овог закона и прописа донетих на основу 
њега. 

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ СПОЉНОТРГОВИН-
СКИХ ПОСЛОВА 

Члан 13. 
За вршење спољнотрговинских послова при-

вредна организација мора испуњавати следеће 
услове: 

1) да уредно послује; 
2) да располаже одређеним минимумом сред-

става; 
3) да располаже потребном техничком опремом: 
4) да располаже кадровима са стручном спремом 

неопходном за вршење одговарајућих спољнотрго-
винских послова. 

Члан 14. 
Сматра се да привредна организација уредно 

послује ако друштвена средства користи и њима 
располаже у складу са важећим прописима; ако 
уредно извршава своје обавезе према друштвеној 
заједници, банкама и другим повериоцима; ако 
остварује чист приход који обезбеђује средства за 
исплату личних доходака и за фондове и ако уред-
но уплаћује прописане износе у свој резервни фонд. 

Члан 15. 
Потврду о томе да привредна организација у-

редно послује, издаје на захтев привредне органи-
зације надлежна Служба друштвеног књиговодства. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија донеће ближе прописе о издавању по-
тврде из става 1. овог члана. 

* Члан 16. 
Против решења Службе друштвеног књиговод-

ства којим се ускраћује издавање потврде из члана 
15. став 1. овог закона, привредна организација може 
употребити правна средства предвиђена у прописи-
ма који регулишу рад Службе друштвеног књпро-
ВОД ств а. 

Против коначног решења донетог по поступку 
из става 1. овог члана привредна организација мо-
же покренути управно-рачунеки спор. 

Члан 17. 
Минимум средстава којим привредна организа-

ција мора располагати за вршење спољнотрговин-
ских послова одређује савезни Државни секрета-
ријат за спољну трговину, у сагласности са савезним 
Државним секретар^ атом за послове финансија, 
посебно за сваку врсту спољнотр говинских послова. 

Члан 18. 
Прописани минимум средстава привредна орга-

низација мора, по правилу, имати у свом пословном 
фонду. 

- Изузетно, савезни Државни секретаријат за 
спољну трговину може прописати да се за поједине 
врсте привредних организација у минимум сред-
става урачунавају и кредити, осим кредита за по-
времена обртна средства. 

У минимум средстава пословног фонда не ура-
чунава се вредност земљишта и грађевинских обје-
ката. 

Члан 19. 
Минимум средстава којим производна привред-

на организација мора располагао за вршење по-
слова извоза и увоза може се одредити посебно за 
привредне организације које производе индустриј-
ске производе а посебно за привредне организације 
које производе пољопривредне производе, а може 
се одредити и за уже групе ових привредних ор-
ганизација. 

Минимум средстава којим трговинска привредна 
организација мора располагао за вршење послова 
извоза и увоза може се одредити посебно за трго-
винске привредне организације које врше послове 
извоза и увоза једне или више тровинских струка. 

Члан 20. 
За вршење више врста спољнотрговииских по-

слова привредна организација мора располагао 
збиром минимума средстава прописаних за сваку од 
тих врста послова. 

За вршење послова извоза и „ увоза инду-
стријских и пољопривредних производа, производна 
привредна организација мора располагати само ми-
нимумом средстава прописаним за привредне орга-
низације које производе индустријске производе 
или за уже групе тих привредних организација 
(члан 19. став 1). 

За вршење послова извоза и увоза из више тр-
овинских струка трговинска привредна организа-
ција мора располагати збиром минимума средстава 
(члан 19. став 2) за вршење послова извоза и увоза 
тих тровинских струка. 

Члан 21. 
Потврду о томе да привредна организација ра-

сполаже минимумом средстава прописаним за вр-
шење спољнотрговинских послова, издаје на њен 
захтев надлежна Служба друштвеног књиговодства. 

Члан 22. 
Против решења Службе друштвеног књиговод-

ства којим се ускраћује издавање потврде из члана 
21. овог закона, привредна организација може упо-
требити правна средства предвиђена у прописима 
који регулишу Службу друштвеног књиговодства. 

Против коначног решења донетог по поступку 
из става 1. овог члана привредна организација може 
покренути управ<но-рачунеки спор. 

Члан 23. 
Цод одговарајућом техничком опремом подра-

зумевају се техничка средства, просторије п уређаји 
привредне организације потребни за редовно и ус-
пешно вршење одговарајућих спољнотрговинских 
послова. 

Ближе прописе о техничкој опреми потребној 
за вршење спољнотрговинских послова доноси са-
везни Државни секретаријат за спољну трговину, 
и то: 

1) за привредне организације које врше послове 
извоза односно увоза — у сагласности са Секрета-
ри ј атом Савезног извршног већа за трговину и 
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туризам и Секретаријатот« Савезног извршног већа 
за индустрију односно Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство, према 
надлежности за привредну област у коју спада про-
изводња робе која се извози односно увози; 

2) за привредне организације које врше послове 
заступања иностраних фирми, послове уговорне 
контроле квалитета и квантитета робе у међуна-
родном промету, послове међу народне шпедиције, 
међу народне саобраћај но-агенци јеке послове и ту-
ристичке послове са иностранством — у сагласности 
са Секретар^ атом Савезног извршног већа за трго-
вину и туризам; 

3) за привредне организације које врше послове 
међународног транспорта робе и путника — у сагла-
сности са Секретар иј атом Савезног извршног већа 
за саобраћај и везе; 

4) за привредне организације које изводе ин-
вестиционе радове у иностранству — у сагласности 
са Секретаријатом Савезног извршног већа за ин-
дустрију. 

Члан 24. 
Привредна организација мора располагати ру-

ководећа! и другим стручним службеницима по-
требним за успешно вршење њених спољнотрго-
винских послова. 

Савезни Државни секретаријат за спољну трго-
вину одређује стручну спрему коју морају имати 
руководећи и други одређени стручни службеници 
на радним местима на којима се врше спољнотр-
говински послови. 

Члан 25. 
Републички орган управе надлежан за послове 

х^овине оцењује да ли привредна организација 
располаже техничком опремом и руководећим и 
другим стручним службеницима потребним за ус-
пешно вршење спољнотрговинских послова и да ли 
ти службеници имају прописану стручну спрему, и 
на захтев привредне организације издаје јој о томе 
потврду. 

Против решења којим се ускраћује издавање 
потврде из става 1. овог члана привредна органи-
зација може изјавити жалбу републичком извршном 
већу. 

Члан 26. 
Савезни Државни секретаријат за спољну трго-

вину може прописали да производне привредне ор-
ганизације из појединих група могу вршити послове 
извоза и увоза само ако остварују одређени мини-
мални обим производње намењене извозу у одре-
ђеном периоду. 

Члан 27. 
Ако савезни Државни секретаријат за спољну 

трговину донесе пропис из члана 26. овог закона, 
потврду о томе да је производна привредна орга-
низација у одређеном периоду остварила минимални 
обим производње намењене извозу издаје, на захтев 
привредне организације а на основу података из 
њеног књиговодства, орган управе општинског на-
родног одбора надлежан за послове привреде на 
чијем се подручју налази седиште привредне ор-
ганизације. 

Против решења органа управе општинског на-
родног одбора надлежног за послове привреде којим 
се ускраћује издавање потврде из става 1. овог чла-
на, привредна организација може изјавити жалбу 
органу управе среског народног одбора надлежном 
за послове привреде, у року од 15 дана од дана 
достављања решења. 

Члан 28. 
За вршење послова извоза и увоза робе од 

стране трговинске привредне организације, послова 

уговорне контроле квалитета и квантитета робе у 
међународном промету, послова заступања иностра-
них фирми и послова унапређивања спољнотрго-
винске размене, поред испуњења услова прописаних 
овим законом, потребна је и сагласност савезног 
Државног секретаријата за спољну трговину. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину може одредити да је његова сагласност 
потребна и за вршење послова међународно шпе-
диције, послова међународног транспорта робе и 
путника, међународних саобраћајно-агенцијских по-
слова и туристичких послова са иностранством. 

Под трговинским привредним организацијама 
из става 1. овог члана подразумевају се привредне 
организације које врше послове унутрашњег про-
мета, као и привредне организације које искључиво 
врше спољнотршвинске послове. 

Члан 29. 
Захтев за давање сагласности за вршење спољ-

нотрговинских послова доставља привредна органи-
зација савезном Државном секретари јату за спољну 
трговину преко републичког органа управе надле-
жног за послове трговине. 

Републички орган управе надлежан за послове 
трговине даје мишљење о оправданости захтева за 
давање сагласности за вршење сгтољнотрговинских 
послова и са захтевом привредне организације до-
ставља га савезном Државном секретар и јату за 
спољну трговину. 

Члан 30. 
За вршење послова увоза и извоза робе од стра-

не производних привредних организација, поред 
испуњења услова прописаних овим законом, потре-
бна је и сагласност републичког органа управе 
надлежног за послове трговине. 

Члан 31. 
При давању сагласности из чл. 28. и 30. овог 

закона савезни Државни секретаријат за спољну 
трговину односно републички орган управе надле-
жан за послове трговине цениће нарочито: да ли 
привредна организација остварује промет у обиму 
који обезбеђује успешно спољнотрговинско посло-
вање; да ли чист приход расподељује тако да у 
свој пословни фонд уноси средства сразмерно по-
већању обима свог пословања; да ли је са другим 
привредним организацијама створила пословне од-
носе који обезбеђују услове за повећање њеног 
промета и за стално вршење спољнотрговинских 
послова; да ли редовно испуњава своје обавезе и 
да ли се стара о уредном наплаћиван^ својих ис-
траживања; да ли постоји потреба да привредна 
организација врши одређене спољнотр гов ниске по-
слове поред привредних организација које су за 
вршење тих послова већ уписане у регистар, при 
чему ће водити рачуна о предвкђеном обиму и 
структури спољнотрговинске размене у одређеном 
периоду. 

Члан 32. 
Пословно удружење може вршити спољнотрго-

винске послове ако сви његови чланови заједно 
располажу минимумом средстава прописаним за 
вршење одговарајућих спољнотрговинских послова 
од стране поједине привредне организације. 

Ако су у пословном удружењу учлањене трго-
винске и производне привредне организације, за 
вршење послова извоза и увоза сви чланови по-
словног удружења у својим пословним фондовима 
заједно морају располагати минимумом средстава 
који је прописан за трговинске привредне органи-
зације. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину, у сагласности са савезним Државним се-
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кретаријатом за послове финансија, може прописати 
и други минимум средстава којим чланови послов-
ног удружења морају располагао, ако би ми-
нимуми утврђени одредбама ст. 1. и 2. овог члана 
били за пословна удружења која врше одређене 
врсте спољнотрговинских послова у знатној несра-
змери са обимом спољнотрговинских послова тих 
удружења. 

Члан 33. 
Ако пословно удружење врши спољнотрговин-

ске послове преко бироа, та ј биро мора располагао 
техничком опремом и кадровима са стручном спре-
мом неопходним за успешно вршење тих спољно-
^рговинских послова. 

Члан 34. 
Ако савезни Државни секретаријат за спољну 

трговину прописом д о н е о м на основу члана 26. 
овог закона одреди као услов за вршење послова 
извоза и увоза минимални обим производње, тим 
прописом одредиће и начин на који ће се одредбе 
о минималном обиму производње примењивати на 
пословна удружења у којима су учлањене произ-
водне привредне организације на које се тај пропис 
односи. 

Члан 35. 
За вршење спољнотрговинских послова прив-

редна организација уписује се у регистар привред-
них организација који води окружни привредни 
суд на чијем је подручју њ?но седиште. 

За упис у регистар привредна организација 
дужна је поднети пријаву и исправе којима дока-
зује да испуњава услове поописане овим законом 
за вршење појединих врста спољнотрговинских 
послова. 

Члан 36. 
Секретаријат Савезног извршног већа за пра-

хЈОсудне послове, у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатом за спољну трговину, донеће 
прописе о садржини пријаве за упис у регистар, 
о исправама које привредна организација мора 
поднети уз пријаву за упис у регистар, као и о 
начину уписа података из пријаве, 

Секретаријат Савезног извршног већа за право-
судне послове, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатот за спољну трговину, донеће и про-
писе о начину уписа за вршење спољнотрго"зинских 
послова самосталних установа у регистар привред-
них организација. 

III. СПОЉНОТРГОВИНСКИ послови 
1. Извоз и увоз робе 

а) Заједничке одредбе 
Члан 37. 

Извоз и увоз робе је слободан, у границама од-
носа спољнотрговинске размене предвиђених дру-
штвеним плановима. 

У циљу обезбеђивања односа предвиђених дру-
штвеним плановима савезни Државни секретаријат 
за спољну трговину може за поједине врсте робе 
одредити ограничења извоза и увоза по количини 
или вредности (контингенти, дозволе, и сл.). 

Члан 38. 
Савезни Државни секретаријат за спољну тр-

говину, у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за трговину и туризам и Секрѕтари-
јатом Савезног извршног већа за индустрију од-

носно Секретаријатом Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, изузетно може одре-
дити да су поједине привредне организације дужне 
у предвиђене^ року под нормалним условима тр-
жишта припремити за извоз односно извести по-
једину робу у одређеној количина или вредности, 
ако то захтева извршавања тровинских и других 
међународни* споразума и побољшање платног 
биланса. 

Члан 39. 
Ако је увоз поједине робе у одређеним земљама 

ограничен, или ако у одређеним земљама постоје 
посебни услови робне размене, или у другим оправ-
даним случајевима, савезни Државни секретаријат 
за спољну трговину може, ради одабирања најпо-
вољнијег извозника, о д р е д и о да се извоз те робе 
у ове земље може вршити само на основу јавног 
надметања. 

Ако је због краткоће рокова у којима се роба 
може увести у неку земљу из става 1. овог члана 
или из других оправданих разлога потребно, саве-
зни Државни секретаријат за спољну трговину мо-
же одредити да се извоз поједине робе врши на 
основу прикупљања понуда одређеног најмањег бро-
ја понуђача. 

Члан 40. 
Увоз робе може се вршити на основу непосредне 

погодбе, на основу претходно одржаног јавног над-
метања или на основу претходно извршеног при-
купљања понуда одређеног најмањег броја пону-
ђача. 

Привредна или друга организација, орган или 
установа за чији се рачун роба увози одређује на 
који ће се начин роба увести, ако овим законом 
pi ли прописима донетим на основу њега није за 
поједине врсте робе или одређене намене предви-
ђено да се увоз може вршити само на основу прет-
ходно одржано!^ јавног надметања или иа основу 
претходно извршеног прикупљања понуда. 

Члан 41. 
Претходно јавно надметање мора се одржати 

ако се увози: 
1) роба намењена попуњавању сталних и тржи-

шних материјалних резерви; 
2) роба намењена потребама државних органа, 

самосталних установа и комуналних служби — у 
већим количинама; 

3) комплетна постројења за објекте који се ф и -
нансирају средствима друштвених инвест иционих 
фондова. 

Савезни Државни секретаријат за спољну трго-
вину, у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за трговину и туризам, може одре-
д и о да се претходно јавно надметање мора одр-
жати и еко се увози роба за другу намену или 
друге врсте. 

Члан 42. 
Банка може, по претходном одобрењу савезног 

Државног секретаријата за спољну трговину, увоз 
робе која се купује девизама цо је она продаје или 
средствима из кредита који она даје или за који 
даје гаранцију, условити одржавањем претходног 
јавног надметања. 

Банка може условити увоз робе одржавањем 
претходног јавног надметања и без одобрења са-
везног Државног секретаријата за спољну трговину, 
ако се увози роба која се набавља девизама ку-
пљеним од банке из њених сопствених средстава. 

Ако се роба купује девизама из банчиних соп-
ствених средстава, услове за спровођење претходног 
јавног надметања одређује банка. 

L 
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Члан 43. 
Ако је због хитности или економичности увоза 

или из других оправданих разлога потребно, саве-
зни Државни секретаријат за спољну трговину, у 
сагласности са Секретаријатом Савезног извршног 
већа за трговину и туризам, може одредити да се 
појединачни увоз робе из члана 41. овог закона 
врши на основу претходно извршеног прикупљања 
понуда одређеног најмањег броја понуђача. 

Из разлога наведених у ставу 1. овог члана 
може и банка у случајевима из члана 42. овог за-
кона одредити претходно прикупљање понуда од-
ређеног најмањег броја понуђача. 

Члан 44. 
На јавном надметању мора се омогућити учешће 

домаћих произвођача робе која се намерава увести, 
а ако се врши прикупљање понуда мора се омо-
гућити и тим произвођачима да поднесу своје 
понуде. 

Члан 45. 
Ближе прописе о јавном надметању и прикуп-

љању понуда за извоз и увоз робе донеси савезни 
Државни секретаријат за спољну трговину, у сагла-
сности са Секретар иј атом Савезног извршног већа 
за трговину и туризам. 

Члан 46. 
Ако на основу међу државних или међубанкар-

ских кредитних аранжмана треба извести опрему 
или комплетна постројења, или ако на основу так-
вих аранжмана треба извршити инвестиционе ра-
дове у иностранству, привредна организација може 
иностраном купцу односно наручиоцу радова поднети 
понуду само ако је претходно од домаће банке 
која те аранжмане финансира добила кредит или 
гаранцију. 

Ако је кредит односно гаранцију из става 1. 
овог члана за извоз опреме или комплетних постро-
јења добила трговинска привредна организација, 
она може поднети понуду само ако је претходно 
обезбедила куповину односне робе. 

Члан 47. 
Привредна организација која извози опрему или 

комплетна постројења, може поднети понуду и за 
извођење инвестиционих радова који су у вгзи са 
понуђеном опремом или комплетним погл^ојењима 
и изводити те радове и ако није у регистар упи-
сана за извођење ипвестиционих радова у ино-
странству. 

Члан 48. 
Савезни Државни секретаријат за спољну трго-

вину, у сагласности са Секретари]атом Савезног из-
вршног већа за трговину и туризам, може пропи-
сати да се одређена роба може извозити само ако 
је снабдевена ознаком о пореклу или атестсм одно-
сно цертификатом из кога се види да роба испу-
њава посебне услове за стављање у промет односно 
за употребу. 

Члан 49. 
Секретаријат Савезног извршног већа за тр-

говину и туризам, у сагласности са Селретариј атом 
Савезног извршног већа за индустрију, може про-
писати да се не може увести роба која не одговара 
југословенским стандардима прописаним за такву 
робу, односно квалитету који ће се тим прописом 
одредити. 

Прописом из става 1. овог члана може се одре-
дити да се роба може увозити само у амбалажи која 
се тим прописом одреди. 

Члан 50. 
Савезни Државни секретаријат за спољну трго-

вину може, у сагласности са Секретаријатом Саве-
зног извршног већа за индустрију, прописати по-
себне услове за извоз и увоз опреме, а у сагласности 
са Секретару атом Савезног извршног већа за тр-
говину и туризам — посебне услове за извоз и увоз 
трајних добара за личну потрошњу. 

Под трајним добрима за личну потрошњу, у 
смислу овог закона, подразумевају се добра за лич-
ну потрошњу која дуже трају и која захтевају по-
времене оправке или замену њихових појединих 
делова (апарати за домаћинство, путнички аутомо-
били, мотоцикли и сл.). 

Као услови из става 1. овог члана могу се од-
редити: обезбеђење сервисне службе за одржавање 
увезене и извезене опреме и трајних добара за 
личну потрошњу, организована и коришћење тех-
ничких бироа и слично. 

Члан 51. 
За закључење уговора о извозу или увозу опој-

них дрога привредна организација мора претходно 
прибавити одобрење савезног Државног секретари-
јата за спољну трговину. 

Члан 52. 
Савезни Државни секретаријат за спољну тр-

говину, у сагласности са савезним Државним се-
кретаријатом за послове финансија, доноси ближе 
прописе о пословима увоза и извоза који се врше 
као компензациони послови, послови вршења услуга 
при оплемењивању робе (индустријска дорада, пре-
рада, обрада или оправка) и послови увоза иностра-
не робе условљеног извозом домаће робе. 

Члан 53. 
Савезни Државни секретаријат за спољну тр-

говину, у сагласности са Сехретаријатом Савезног 
извршног већа за индустрију, прописује услове под 
којима привредне организације могу закључивати 
уговоре о прибављању и уступању права индустриј-
ске својине у иностранству (патенти, лиценце, мо-
дели, жигови и сл.) као и уговоре о пословно-тех-
ничкој сарадњи са иностранствсм. 

Прописом из става 1. овог члана може се одре-
дити да је за закључизање уговора изведених у 
ставу 1. овог члана потребна сагласност савезног 
органа управе надлежног за одговарајућу привред-
ну област. 

Члан 54. 
Савезни Државни секретаријат за спољну тр-

говину, у сагласности са савезшш Државним се-
кретари! атом за послове финансија, може прописати 
од/оеђзна права и обавезз привредних организација 
које врше послове извоза и увеза са партнерима из 
земаља са којима су закључени бил:.те~атни трго-
вински и платни споразуми, ако у тим земљама 
постоје посебни услови робне размгке. 

б) Посебне одредбе 
Чл?.н 55. 

Производна привредна организација уписана у 
регистар за вршење послова извоза и увоза робе 
може: 

1) извозити робу коју произведе и вршити у-
слуге иностранству у вези са том роб зм, као и уво-
зити робу за потребе своје производње и користити 
услуге из иностранства потребне за ту производњу; 

2) извозити уз робу коју је произвела и робу 
коју је. произвела друга привредна оргзвизација, 
ако роба друге привредне о~ганиз?ције служи као 
потребна допуна асортимана и квантитета њене 
робе; 
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' 3) као члан пословног удружења, извозити робу 
других чланова тог удружења и увозити робу за 
њихове потребе, ако је за то овлашћена уговором 
о оснивању пословног удружења или посебним уго-
вором закљученим између чланова пословног удру-
жења; 

4) увозити и извозити робу ради пружања и 
примања услуга за њено оплемењивање (инду-
стријска дорада, прерада, обрада и оправка) и из-
возити је односно увозити у * оплемењеном стању; 

5) увозити робу у циљу да је са робом коју је 
произвела поново извезе у непрерађеном стању, 
ако на тај начин побољшава асортиман робе или 
комплетира извоз своје робе; 

6) извозити робу ради извршавања уговора о 
пословно-техничкој сарадњи са страним или до-
маћим кооперантима. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину може производној привредној организаци-
ји уписаној за вршење послова извоза и увоза у 
регистар одобрити да, у вези са закљученим уго-
вором о пословно-техничкој сарадњи са страним 
кооперантима, може увозити делове потребне за 
израду односно употпуњавање производа намење-
них извозу, е тим да у висини вредности увезених 
делова испоручи иностраном кооперанту делове 
које је сама произвела. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину може производној привредној организаци-
ји уписаној за вршење послова извоза и увоза у 
регистар одобрити да може увозити основне сиро-
вине и другу робу и за потребе друге производне 
привредне организације. 

Одредбе овог члана сходно ће се примењивати 
и кад послове увоза и извоза врше пословна удру-
жења у која су учлањене само производне при-
вредне организације. 

Члан 56. 
Производној привредној организацији која 

није за вршење послова извоза и увоза робе упи-
сана у регистар може савезни Државни секрета-
ријат за спољну трговину издати одобрење за из-
вршење појединачног посла извоза или увоза робе 
из члана 55. став 1. овог закона, за вршење тих 
послова у одређеном периоду, као и за вршење 
претходних и припремних радњи у вези са тим 
пословима. 

Одобрење из става 1. овог члана мора се при-
бавити пре предузиман^ претходних и припрем-
них радњи. 

Члан 57. 
Савезни орган управе надлежан за одговара-

јућу привредну област може прописати да произ-
водне привредне организације морају испуњавати 
и посебне услове у погледу техничке опреме за 
производњу одређене робе намењене извозу. 

Члан 58. 
Трговинске привредне организације могу вр-

шити послове извоза и увоза једне или више тр-
овинских струка прописаних за унутрашњу тр-
говину за које се упишу у регистар. 

Члан 59. 
Трговинска привредна организација уписана 

за вршење послова извоза и увоза робе у реги-
стар може са иностраном фирмом закључити уго-
вор о продаји или куповини робе за туђ рачун, од-
носно може вршити претходне и припремне 
радње у вези са закључењем таквог уговора, само 
ако је претходно у земљи закључила уговор на 
ону количину робе коју треба да прода односно 
купи у иностранству. 

* 

Количина пољопривредних производа може 
се у уговору о куповини и продаји робе закључе-
ном у земљи одредити и на основу процене при-
носа. 

Привредна организација може уговор којим 
поверава извоз или увоз исте врсте робе и за исто 
подручје у иностранству, закључити само са јед-
ном од тровинских привредних организација упи-
саних у регистар за вршење послова увоза и из-
воза робе. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину може прописати шта се, у смислу става 3. 
овог члана, подразумева под истим подручјем у 
иностранству. 

Члан 60. 
Трговинска привредна организација уписана у 

регистар за вршење послова извоза робе за снаб-
девање иностраних бродова у домаћим лукама, 
може за снабдевање тих бродова извозити робу 
свих тровинских струка. 

Члан 61. 
Послове извоза и увоза у малограничном про-

мету могу вршити трговинске привредне организа-
ције чији је искључиви предмет пословања врше-
ње послова извоза и увоза у малограничном про-
мету, као и производне привредне организације 
које имају право вршења послова извоза и увоза 
а чије се седиште односно погон са самосталним 
обрачуном дохотка налази у подручју тог промета. 

Послови извоза и увоза у малограничном про-
мету врше се по посебним прописима, које доноси 
Савезно извршно веће или орган који оно овласти. 

Члан 62. 
Савезни Државни секретаријат за спољну тр-

говину прописује које послове међународног трго-
винског посредовања могу вршити трговинске при-
вредне организације које су у регистар уписане за 
вршење послова извоза и увоза робе. 

Привредне организације из става 1. овог чла-
на могу послове међународног трговинског посре-
довања које одреди савезни Државни секретари-
јат за спољну трговину вршити без посебног 
уписа у регистар за вршење послова међународ-
ног трговинског посредовања, али само у погледу 
робе из трговинских струка за чији извоз и увоз 
су уписане у регистар. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину, у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове финансија, прописаће и 
услове под којима се могу вршити послови међу-
народног трговинског посредовања. 

Члан 63. 
Установи која не испуњава услове за вршење 

послова извоза и увоза робе или друштвеној органи-
зацији може савезни Државни секретаријат за 
спољну трговину издати посебно одобрење за из-
вршење појединог посла извоза или увоза робе, 
ако- је то потребно за остваривање њених за-
датака. 

Члан 64. 
Одредбе овог закона не односе се на спољно-

трговинске послове које за своје потребе врши не-
посредно Државни секретаријат за послове народ-
не одбране. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране може вршити непосредно послове из става 
1. овог члана и без посебног одобрења савезног 
Државног секретаријата за спољну трговину и не-
зависно од осталих одредаба овог закона. 

Ближе прописе о начину вршења послова из 
става 1. овог члана доноси, у складу са начелима 
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а спољн©трговинском пословању утврђеним у овом 
закону, Државни секретаријат за послове народ-
не одбране, у сагласности са савезним Државним 
секретариј атом за спољну трговину. 

2. Меѓународна шпедиција 
Члан 65. 

Под пословима међународа шпедиције, у 
смислу овог закона, подразумевају се послови ор-
ганизовања отпремања и допремања робе у међу-
народном саобраћају које врши привоедна орга-
низација у своје име а по налогу и за рачун 
комитента, као и вршење прописаних или уобича-
јених споредних послова у вези са тим пословима. 

Пословима из става 1. овог члана сматрају се 
нарочито: закључивања уговора о превозу, отпре-
мање робе до транспоотног средства и обратно, 
^постављање или прибављање товарних листова, 
коносмана и сл., закључивање уговора о осигура-
њу и ускладиштењу робе, радње у вези са парн-
ичењем робе и контрола обрачуна трошкова под-
лога. 

Члан бб. 
Послове међународа шпедиције могу. поред 

привредних организација уписаних за вршење тих 
послова у регистар, вршити и привредне органи-
зације које су у регистар уписане за вршење по-
слова међуна родног друмског или речног тран-
спорта робе. ако испуњавају услове из члана 13. 
овог закона и за вршење послова међуиаоодне 
шпедиције, и ако се за вршење послова међуна-
родне шпедиције посебно упишу у регистар. 

3. Међународни транспорт робе и путника 

Члан 67. 
Под пословима међународног транспорта робе 

и путника, у смислу овог закона, подразумева се 
вршење услуга превоза робе и путника у међуна-
родном железничком, друмском, речном, помор-
ском и ваздушном саобраћају. 

Члан 68. 
Поред привредних организација уписаних у 

регистар за вршење послова међународног тран-
спорта робе, те послове могу вршити и производ-
не и трговинске привредне организације које су у 
регистар уписане за вршење послова извоза и уво-
за робе, ако. испуњавају услове из члана 13. овог 
закона и за вршење послова међународног тран-
спорта робе, и ако се за вршење послова међуна-
родног транспорта робе посебно упишу у регистар. 

Члан 69. 
Послове међун&родног друмског транспорта 

робе могу вршити и привредне организације које 
су у регистар уписане за вршење послова међу-
народне шпедиције, ако испуњавају услове из 
члана 13. овог закона и за вршење послова међу-
народног транспорта робе, и ако се за вршење 
послова међународног друмског транспорта упи-
шу у регистар. 

Члан 70. 
Привредне организације које врше послове 

железничќог транспорта робе и путника у земљи, 
могу вршити послове међународиог железничког 
транспорта робе и путника и ако не испуњавају 
услове за вршење спољнотрговинских послова 
прописане овим законом, и без посебног уписа за 
вршење тих послова у регистар. 

4. Међународни сабраћа јно-агенцијски послови 

Члан 71. 
Под међународним саобраћај но-агенцијским 

пословима, у смислу овог. закона, подразумевају се 
послови заступања и посредовања у превозу робе 
и путника у међународном поморском, речном, 
железником, друмском и ваздушном саобраћају, 
као и вршење прописаних или уобичајених спо-
редних послова у вези са тим превезем. 

Пословима из става 1. овог члана сматрају се: 
обезбеђење места у превозном средству за робу 
комитента, обезбеђење количине робе за искори-
шћавање превозног средства комитента, пружање 
услуга односно посредовање при пружању услу-
га за функционисање превозног средства за пре-
воз робе и других терета и за потребе посаде и 
пулшка; продаја возних исправа и други послови 
у вези са заступањем и посредовањем у међуна-
родном саобраћају. 

Члан 72. 
Привредна организација која врши међународ-

не саобраћајпо-агенцијске послове закључује уго-
вор о неђународном саобраћајних пословима у 
име и за рачун комитента или само посредује у 
закључивању таквих уговора. 

Члан 73. 
Ближе прописе о међународним саобраћајно-

агенцијским пословима доноси саге^ни Државни 
секретаријат за спољну трговину, у сагласности са 
Секргтаријатом Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе. 

5. Туристички послови са иностранством 

Члан 74. 
Под туристичким пословима са инострансгвом, 

у смислу овог закона, подразумевају се нарочито 
следећи послови у међународком туристичком про-
мету: продаја угоститељских услуга (смештај, 
исхрана и др.), организована и сгровођење тури-
стичких путовања и излета у земљи и иностран-
ству, организована посета културним, привредним, 
спортским или другим приредбама, организована 
спортског лова и риболова и пружање .саобраћај-
них услуга у међународном туристичком промету. 

Члан 75. 
Туристичке послове из члана 74. овог закона 

врш» турпиичка предузећа у своје име и за свој 
рачун или као комисиопари односно агенти. 

Угостителска предузећа могу у међународком 
туристичком промету продавати само угоститељ-
ске и друге услуге из члана 74. овог закона које 
саме врше. 

Привредне организације које су за вршење 
туристичких послова са иностранством уписане у 
регистар могу продавати возне исправе само као 
агенти. 

Члан 76. 
Поред привредних организација које су за вр-

шење туристичких послова са ин-странстзом упи-
сане у регистар, те послове могу вршити и при-
вредне организације уписане у регистар за врше-
ње послова међународно? транспорта робе и 
путника које и у унутрашњем промету превозе 
путнике, ако испуњавају услове из члена 13. овог 
за ко рѓа' и за врпрење т у р и с т и ч к а послова са ино-
странством, и ако се за вршење тих послова упишу 
посебно у регистар. 
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6. Уговорна контрола квалитета и квантитета робе 
у међународно**! промету 

Члан 77. 
Под уговорном контролом квалитета и кванти-

тета робе у међународном промету, у смислу овог 
закона, подразумева се контрола квалитета, кван-
титета и других својстава робе, која се врши на 
основу уговора закљученог између привредне ор-
ганизације за вршење те контроле и комитента, 
првенствено у циљу утврђивања да ли количина, 
квалитет и друга својства робе одговарају услови-
ма уговора закљученог између купца и продавца 
те робе. 

Члан 78. 
У уговору о контроли квалитета и квантитета 

робе, закљученом између купца робе и привред-
не организације која врши контролу по налогу ку-
пца, може се предвидети и квалитативно и кван-
титативно преузимање робе за рачун купца, као 
и гарантија привредне организације која врши 
контролу — за квантитет, квалитет и друга свој-
ства контролисане робе. 

Члан 79. 
Привредна организација која врши уговорну 

контролу квалитета и квантитета робе у међуна-
родном промету, може вршити и споредне пропи-
сане или уобичајене делатности у вези са том кон-
тролом, као што су контрола паковања и отпреме 
робе, контрола утовара, истовара, претовара, тран-
спорта и слагања робе у транспортно средство, кон-
трола складишног простора, контрола транспортних 
средстава, вршење експертиза и слично. 

Члан 80. 
Привредна организација која врши послове 

из чл. 77. до 79. овог закона дужна је о извршеној 
контроли односно о извршеним другим пословима 
наведеним у тим члановима издати свом комитенту 
одговарајућу писмену исправу. 

Члан 81. 
Поред привредних организација које су за вр-

шење послова уговорне к о т р о л е квалитета и 
квантитета робе у међународном промету уписа-
не у регистар, те послове могу вршити и привред-
не организације које су у регистар уписане за вр-
шење посл ов? међунарздне шпедиције, ако испу-
њавају услове из члана 13. свог закона и за 
вршење послова уговорне контроле квалитета и 
квантитета робе у међу народ ном промету, и ако се 
за вршење послова уговорне контроле квалитета 
и квантитета робе у међународном промету по-
себно упишу у регистар. 

7. Извођење инвестицији« радова у иностранству 
Члан 82. 

Под извођењем инвестицисних радова у ино-
странству, у смислу овог закона, подразумева се 
нарочито: 

1) израда инвестиционог програма и инвести-
ционе техничке документације за грађевинске и 
друге објекте у иностранству; 

2) извођење грађевинских радова у иностран-
ству; 

3) вршење надзора над извођењем грађевин-
ских и других инвестиционих радова у иностран-
ству; 

4) извођење инсталација свих врста, постав-
љање, монтирање и стављање у погон делова по-
стројења или комплетних постројења односно 
опреме у објектима у иностранству, радови на одр-
жавању погона, као и стручна обука за рад инду-
стријских и енергетских објеката у иностранству; 

5) извођење геолошких, рударских, консолида-
циоиих, агромелиорационих, хидромелиорационих 
и других сличних радова у иностранству. 

Члан 83. 
Привредна организација која је у регистар 

уписана за извоз комплетних постројења одно-
сно за извоз опреме, може без посебног уписа у 
регистар вршити и послове монтирања построје-
ња односно опреме које је извезла. 

Члан 84. 
Привредна организација која је у регистар 

уписана за извођење инвестиционих радова у 
иностранству, може без посебног уписа у регистар 
извозити опрему, репродукциони и други матери-
јал и прибор потребан за инвестиционе радове 
које она изводи у иностранству, као и робу наме-
њену личној потрошњи радника својих погона у 
иностранству. 

Члан 85. 
Б л и ж е прописе о извођењу инвестиционих 

радова у иностранству доноси савезни Државни 
секретаријат за спољну трговину, у сагласности са 
Секретаријатом Савезног извршног већа за инду-
стрију. 

8. Заступање иностраних фирми 
Члан 86. 

Под пословима заступања иностраних фирми, 
у смислу овог закона, подразумева се: 

1) вршење у име и за рачун иностране фирме 
послова који претходе закљуживању уговора а ку-
повини и продаји робе или уговора о вршењу услу-
га, довођење у везу иностране фирме са привред-
ном организацијом ради закључивања тих угово-
ра, као и вршење послова који се односе на извр-
шавање тих уговора (посред ов ање); 

2) закључив&ње уговора о куповини или про-
даји робе или уговора о вршењу услуга у име и за 
рачун иностране фирме (трговинско заступни-
штво); 

3) вршење послова трговинског заступништва 
уз држање консигнационог складишта, вршење 
сервисне службе за одржавање увезене опреме и 
трајних добара за личну потрошњу и пружање 
техничких и других услуга (трговинско-техничко 
заступништво). 

Члан 87. 
Послове заступања иностраних фирми које се 

баве пружањем одређених услуга (међународна 
шпедиција, међународни транспорт робе, међуна-
родни саобраћајно-агенцијски послови, туристич-
ки послови са иностр&нетвом и сл.) могу вршити и 
привредне организације уписане у регистар за вр-
шење таквих услуга, ако испуњавају услове из 
члана 13. овог закона и за вршење послова засту-
пања иностраних фирми, и ако се за вршење по-
слова заступања иностраних фирми посебно упи-
шу у регистар. 

Члан 88. 
Уговор о заступању иностране фирме закљу-

чује се, по правилу, на више година. 
Заступање иностране фирме може се уговори-

ти и на пробу, е тим што пробни рок не може бити 
краћи од шест месеци. 

Члан 89. 
Привредна организација може уговор о засту-

пању закључити само са оном иностраном фир-
мом која јој повери и робу у консигнацију ради 
продаје, осим ако је предмет уговора о заступању 
роба за коју у међународном робном промету није 
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уобичајено продавање са консигнационог склади-
шта. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину, по прибављеном мишљењу Савезне при-
вредне коморе, даје, по потреби, објашњења о томе 
која се роба сматра таквом да у међународном роб-
ном промету није уобичајено њено продавање са 
конеигнационог складишта. 

Члан 90. 
Ако се на основу уговора о заступању продају 

опрема и трајна добра за личну потрошњу (члан 
50. став 2), привредна организација је дужна за 
такву робу иностране фирме коју заступа врши-
ти сервисну службу, пружати техничке и друге 
услуге- и држати на консигнационом складишту 
довољно резервних делова и прибора. 

Члан 91. 
Привредна организација која врши послове 

заступања иностране фирме може увозити само 
робу коју јој је инострана фирма поверила у кон-
сигнацију ради продаје. 

Привредна организација која врши послове 
заступања иностране фирме може извозити робу 
само за потребе иностране фирме коју заступа, и то 
на основу претходног одобрења савезног Државног 
секретаријата за спољну трговину. 

Робу из ст. 1. и 2. овог члана може привредна 
организација увозити односно извозити и без по-
себног уписа у регистар за вршење послова извоза 
и увоза робе. 

Члан 92. 
У Југославији може неку инострану фирму 

заступати само једна домаћа привредна организа-
ција. 

Привредне организације могу у пословима про-
мета робе заступати само иностране произвођача 
фирме, и то за све њихове производе. Изузетно, ако 
потребе домаћег тржишта захтевају, савезни Др-
жавни секретаријат за спољну трговину може одо-
брити домаћој привредној организацији да ино-
страну произвођачу фирму заступа и само за 
поједине њене производе. 

Ако потребе домаћег тржишта захтевају, са-
везни Државни секретаријат за спољну трговину 
може одобрити домаћој привредној организацији да 
заступа и инострану фирму која није произвођачка, 
ако та фирма представља инострану произвођачку 
фирму која ни фирмама других земаља не даје 
непосредно заступништво за своју робу. 

Члан 93. 
Савезни Државни секретаријат за спољну трго-

вину може одредити производе који не могу бити 
предмет посла заступања иностране фирме. 

Члан 94. 
Производна привредна организација може за 

инострану фирму чију лиценцу користи или са 
којом има уговор о производно-техничкој сарадњи 
вршити послове заступања у погледу производа из 
програма производње по лиценци односно из уговора 
о производно-техничкој сарадњи, ако испуњава 
услове из члана 13. овог закона и за вршење по-
слова заступања иностраних фирми, и ако се за 
вршење послова заступања иностраних фирми у 
погледу тих производа посебно упише у регистар. 

Послове заступања из става 1. овог члана може 
производна привредна организација под условима 
из тог става вршити и кад је у регистар уписана 
за вршење послова извоза и увоза. 

Производна привредна организација може од 
иностране фирме чију лиценцу користи или са ко-
јом има уговор о производно-техничкој сарадњи 

преузети као заступник само робу' на коју се односи 
програм производње по лиценци односно уговору 
о производно-техничкој сарадњи, и то у консигна-
цију. Преузимање те робе у консигнацију произ-
водна привредна организација може вршити и без 
посебног уписа за вршење послова заступања ино-
страних фирми у регистар. 

Одредбе овог члана сходно ће се примењивати 
и на пословна удружења у којима су учлањене 
само производне привредне организације. 

9. Послови предузећа за унапређивање 
спољнотрговинске размене 

Члан 95. 
За унапређивање и развијање спољнотрговин-

ске размене могу се оснивати предузећа за унапре-
ђивање спољнотрговинске размене. 

Предузећа за унапређивање спољнотрговинске 
размене могу се оснивати и само за одређена под-
ручја. 

Предузећа за унапређивање спољнотрговинске 
размене могу оснивати само државни органи, при-
вредне организације, Југословенска банка за спољ-
ну трговину и друге пословне банке. 

Члан 96. 
Предузећа за унапређивање спољнотрговинске 

размене могу: 
1) сарађивати са другим привредним организа-

цијама при организовању и остваривању трговин-
ске размене са иностранством, нарочито при купо-
вини сировина и другог репродукционог материјала 
потребног за производњу робе намењене извозу, 
као и при увозу и извозу сировина, полупроизвода 
и производа у циљу дораде односно прераде ради 
извоза односно увоза у дорађеном односно прера-
ђеном стању, а по потреби и својим финансијским 
средствима учествовати у овим пословима; 

2) помагати друге привредне организације у 
модернизовању средстава и рациона дизов ању посло-
вања — нарочито путем учешћа својим финансиј-
ским средствима, да би се остварила производња 
којом ће се повећати девизни приходи односно 
смањити девизни расходи земље; 

3) оснивати у иностранству комерцајално-тех-
ничке бирое, представништва и сл., и то сама или 
у заједници са домаћим производним и другим 
привредним организацијама или банкама; 

4) оснивати по посебним прописима предузећа 
у иностранству и учествовати у пословању иностра-
них предузећа; 

5) вршити послове међународног трговинског 
посредовања које својим прописом утврди савезни 
Државни секретаријат за спољну трговину; 

6) вршити послове заступања иностраних фир-
ми под условима одређеним овим законом; 

7) вршити и друге послове у промету робе и 
услуга са иностранством које им повери савезни 
Државни секретаријат за спољну трговину или за 
које она прибаве његову сагласност. 

Члан 97. 
Предузеће за унапређивање спољнотрго::инске 

размене мора, поред испуњавања услова из члана 
13. овог закона, располагати девизама потребним 
за вршење својих послова. 

Југословенска банка за спољну трговину цени 
да ли предузеће за унапређивање спољнотрговинске 
размене располаже девизама потребним за вршење 
својих послова и о томе предузећу, на његов захтев, 
издаје потврду. 

Против решења Југословенске банке за спол>ну 
трговину којим ускраћује давање потврде из става 
2. овог члана привредна организација може из ја-
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вити жалбу савезном Државном секретаријату за 
послове финансија у року од 15 дана од дана до-
стављања решења. * 

Члан 98. 
У вршењу кредитних и других банкарских 

послова на предузећа за унапређивање спољно-
трговинске размене примењују се прописи о кре-
дитним и другим банкарским пословима, ако овим 
законом или прописима донетим на основу њега 
није друкчије одређено. 

Члан 99. 
Предузеће за унапређивање спољнотрговинске 

размене учествује у пословима из члана 96. тач. 1. 
и 2. овог закона давањем кредита у динарима и 
девизама и продајом сопствених и других девиза 
којима располаже. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија може прописати посебне услове под којима 
предузећа за унапређивање спољнотрговинске раз-
мене могу давати кредите и продавати девизе. 

Члан 10-0. 
Предузеће за унапређивање 'спољнотрговинске 

размене стиче средства потребна за своје послова-
ње: из средстава која му обезбеђује оснивач, из 
средстава која оствари својим пословањем, из сред-
става кредита која добије непосредно од Југосло-
венско банке за спољну трговину или која од те 
банке добије преко других пословних банака у 
девизама и динарима и из средстава кредита која 
добије у иностранству по важећим прописима. 

Члан 101. 
При давању кредита и продаји девиза преду-

зећу за унапређивање спољнотрговинске размене, 
Југословенска банка за спољну трговину и друге 
пословне банке водиће рачуна о томе да ли преду-
зеће вршењем послова из члана 96. овог закона 
доприноси унапређивању и развијању спољнотрго-
винске размене. 

Члан 102. 
Ако Југословенска банка за спољну трговину 

утврди да предузеће за унапређивање спољнотрго-
винске размене не врши послове из члана 96. овог 
закона на начин који доприноси унапређивању и 
развијању спољнотрговинске размене, може од пре-
дузећа тражити да и пре истека уговореног рока 
врати, у целини или делимично, средства дата на ос-
нову уговора о кредиту, водећи при томе рачуна 
да не доведе у питање извршавање обавеза преу-
зетих од стране предузећа. 

Члан 103. 
Југословенска банка за спољну трговину и по-

словне банке могу појединим предузећима за уна-
р е ђ и в а њ е спољнотрговинске размене поверити да 
за њихов рачун врше одређене радње у вези са 
кредитима које су банке дале непосредно другим 
привредним организацијама. 

IV. ПОВЕРАВАЊЕ ЗАСТУПНИШТВА 
ИНОСТРАНИМ ФИРМАМА 

Члан 104. 
Производна привредна организација може ино-

страној фирми поверити да је заступа на иностра-
ним тржиштима. Производна привредна организа-
ција може иностраној фирми поверити робу у 
консигнацију само ако има право вршења послова 
извоза и увоза такве робе. 

Трговинска привредна организација која има 
право вршења послова извоза и увоза робе може 
иностраној фирми поверити да је заступа на ино-
страним тржиштима за робу коју извози у своје 

име и за свој рачун, као и за робу коју извози 
за рачун њеног произвођача ако са тим произвођа-
чем има закључен дугорочни уговор којим јој он 
поверава извоз робе за његов рачун. 

Привредне организације из ст. 1'. и 2. овог чла-
на могу иностраној фирми поверити робу и само 
ради продаје са консигнационог складишта. 

Члан 105. 
Ако се на основу уговора о заступању продају 

опрема и трајна добра за личну потрошњу (члан 
50. став 2), привредна организација која иностраној 
фирми поверава заступништво дужна је у уговору 
који закључује са том иностраном фирмом предви-
дети да ће инострана фирма за такву робу вршити 
сервисну службу, пружити техничке и друге услуге 
и држати на консигнационом складишту довољно 
резервних делова и прибора. 

V. САРАДЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПРИ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПРОМЕТА РОБЕ И 

УСЛУГА СА ИНОСТРАНСТВОМ 
Члан 106. 

Ради целисходнијег вршења промета робе и у-
слуга са појединим иностраним тржиштима, при-
вредне организације сарађују при закључивању и 
извршавању послова извоза и увоза и других спољ-
нотрговинских послова. 

Члан 107. 
Сарадњу ради целисходну ег вршења промета 

робе и услуга са појединим иностраним тржишти-
ма привредне организације остварују нарочито: 
оснивањем пословних удружења и закључивањем 
уговора о пословно-техничкој сарадњи ради зајед-
ничког вршења послова извоза и увоза и других 
спољнотрговинских послова; поверавањем од стра-
не више привредних организација појединим при-
вредним организацијама закључивања одређених 
послова извоза и увоза и других спољнотрговин-
ских послова у којима оне заједнички учествују, 
као и договорима привредних организација пости-
гнутим у надлежним органима Савезне привредне 
коморе, у складу са важећим прописима о удру-
живању у привреди и статутом те коморе. 

Члан 108. 
При давању кредита и гаранција и продаји 

девиза намењених за вршење спољнотрговинских 
послова, Југословенска банка за спољну трговину и 
друге банке водиће рачуна да ли привредне о р г а ^ 
низације у вршењу послова извоза и увоза и дру-
гих спољнотрговинских послова остварују сарадњу 
на начин из члана 107. овог закона. 

Банке могу давање кредита и гаранција и про-
дају девиза за вршење спољнотрговинских послова, 
а нарочито са одређеним тржиштима, условити 
остваривањем сарадње на један од начина из члана 
107. овог закона. 

Члан 109. 
Ако привредне организације у вршењу спољ-

нотрговинских послова не остварују потребну са-
радњу и тиме доводе у питање остваривање обима 
и структуре робне размене утврђених годишњим 
програмом извоза и увоза донетим на основу и у 
оквиру савезног друштвеног плана, а нарочито из-
вршавање тровинских и платних споразума и дру-
гих међународних уговора којима се регулише ро-
бна размена, савезни Државни секретаријат за 
спољну трговину може одредити да су Југословен-
ска банка за спољну трговину и друге банке дужне 
давање кредита и гаранција и продају девиза за 
вршење спољнотрговинскГих послова са одређеним 
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тржиштима на којима постоје посебни услови робне 
размене условити остваривањем сарадње на један 
од начина из члана 107. овог закона. 

Савезни Државни секретаријат за спољну трго-
вину може у случајевима из става 1. овог члана и 
непосредно одредити да су одређене привредне орга-
низације у вршењу спољнотрговинских послова са 
одређеним тржиштем на коме постоје посебни усло-
ви робне размене дужне поверити појединим при-
вредним организацијама закључивање неких посло-
ва извоза и увоза и других спољнотрговинских 
послова у којима оне заједно учествују, или одре-
дити предузеће које ће те послове за одређени број 
других привредних организација закључити одно-
сно и извршити, као и захтевати од Савезне при-
вредне коморе да стави на дневни ред седнице 
неког од својих органа одређена питања од инте-
реса за спољну трговину, е тим да их тај орган 
расправи и по њима донесе закључке. 

Члан 110. 
Ако су поједине привредне организације у вр-

шењу спољнотрговинских послова са појединим тр-
жиштима већ оствариле сарадњу на један од на-
чина из члана 107. овог закона, савезни Државни 
секретаријат за спољну трговину може одредити 
да су и друге привредне организације дужне, у 
вршењу тих послова са истим тржиштима, придр-
ж а в а м се већ постигнутих договора за та тржишта. 

VI. НЕЛОЈАЛНА УТАКМИЦА 

Члан 111. 
Прописи и правна правила који важе за не-

лојалну утакмицу у земљи, примењују се и на при-
вредне организације и иностране фирме при вр-
шењу спољнотрговинских послова. 

Члан 112. 
Нелојалном утакмицом сматраће се и сваки 

поступак привредне организације односно иностра-
не фирме противан добрим обичајима и здравој 
утакмици при промету робе и услуга са иностран-
ством, ако се њиме наноси или би се могла нанети 
штета другим привредним организацијама, друштве-
ној заједници, потрошачима или иностраним фир-
мама. 

Нелојалном утакмицом, у смислу става 1. овог 
члана, сматраће се нарочито: 

1) злоупотреба туђег имена, фирме, жига, озна-
ке или другог спољњег обележја; 

2) стављање неистинитих ознака о квалитету, 
пореклу или произвођачу робе; 

3) давање неистинитих података о сопственом 
значају, о сопственим услугама, о сопственој роби, 
односно о роби која се продаје, као и други по-
ступци којима се може створити заблуда о томе да 
ли су у питању сопствене или туђе услуге односно 
роба; 

4) изношење непосредно или преко другога не-
истинитих тврдњи или давање неистинитих пода-
така о конкурентском предузећу, његовом посло-
вању, његовим производима или његовим радни-
цима или службеницима; 

5) подмићивање радника или службеника кон-
курентског предузећа, као и наговарање радника 
или службеника конкурентског предузећа на раскид 
радног односа у циљу да се са њима заснује радни 
однос. 

Члан 113. 
Нелојалном утакмицом, у смислу овог закона, 

сматрају се и такви поступци домаће привредне 

организације који могу да буду штетни по опште 
друштвене интересе, а подобни су да тој привред-
ној организацији прибаве преимућства у односу на 
друге домаће привредне организације које послују 
у складу е тим интересима. 

Домаћа привредна организација чини дело не-
лојалне утакмице из става 1. овог члана нарочито: 

1) ако у промету робе и услуга са иностранством 
поступа противно начелима израженим у глави V 
овог закона; 

2) ако на јавним надметањима нуди робу к&јом 
не располаже или чију испоруку односно набавку 
није обезбедила; 

3) ако без оправданих разлога у спољнотрго-
винском промету продаје робу по ценама знатно 
нижим или је купује по ценама знатно вишим од 
текућих цена те робе, и ако закључује уговоре под 
условима знатно неповољнијим од оних који у том 
периоду владају на одређеном иностраном тржи-
шту; 

4) ако при извршавању уговора извози робу бо-
љег квалитета односно увози робу лошијег квали-
тета него што је уговорено, или мења остале усло-
ве уговора, не мењајући уговорену цену. 

Члан 114. 
Поред одговорности за привредни преступ, као 

и одговорности пред судом части због повреде до-
брих пословних обичаја, ако је таква одговорност 
прописима предвиђена, против привредне органи-
зације која је поступцима из чл. 112. и ИЗ. овог 
закона нанела или је могла нанети штету другој 
привредној организацији, оштећена односно угро-
жена привредна организација може надлежном при-
вредном суду поднети тужбу ради забране даљег 
нелојалног деловања, уклањања тиме створеног 
стања и накнаде причињене штете. 

Право на тужбу застарева у року од једне го-
дине од дана када је оштећена односно угрожена 
привредна организација сазнала за штету и за 
извршиоца дела, а најдоцније у року од три го-
дине од дана извршења дела. 

Према привредној организацији која трајно 
врши неко дело нелојалне утакмице, застарел ост 
права на тужбу почиње тећи од дана кад је ова 
привредна организација престала да врши то дело 
нелојалне утакмице. 

Захтев за накнаду штете због нелојалне утак-
мице може се поднети у поступку за привредни 
преступ. 

VII. ЧУВАЊЕ УГЛЕДА ПРИ ВРШЕЊУ СПОЉНО-
ТРГОВИНСКИХ ПОСЛОВА 

Члан 115. 
Привредне организације и њихови представ-

ници дужни су при вршењу спољнотрговинских 
послова чувати свој углед, односно углед привредне 
организације, као и углед земље у иностранству. 

Као повреда угледа привредне организације 
односно земље сматра се кад привредна организа-
ција поступи противно добрим пословним обичаји-
ма, савесности и поштењу и општем пословном 
моралу, као и кад занемарује моралне и имовинске 
интересе друштвене заједнице. 

Углед земље и привредне организације повре-
ђени су нарочито кад привредна организација у 
вези са вршењем спољнотрговинских послова из-
врши без оправданог разлога тежу повреду уго-
ворних обавеза, кад уговором неодговорно преу-
зима обавезе, кад е иностраним купцем закључи 
уговор о продаји робе чију испоруку није обезбе-
дила, и кад у свом спољнотрговинском пословању 
на било који начин поступа немарно. 
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Савезна привредна комора ће утврђивати и по-
времено објављивати шта се при вршењу спољно-
трговинских послова сматра противно добрим по-
словним обичајима, савесности и поштењу и општем 
пословном моралу, као и занемаривањем моралних 
и имовинских интереса друштвене заједнице. 

Члан Иб. 
Сматраће се да је углед земље односно при-

вредне организације повређен и кад привредна ор-
ганизација или њен представник приме од ино-
страног лица, у вези са спољнотрговинским посло-
вањем, неку имовинску корист, као што су: одре-
ђена ствар, новчани износ, провизија, подмирење 
трошкова боравка, вршење услуга и друга чинидба 
без накнаде. 

Имовинском коришћу из става 1 овог члана 
неће се сматрати примање од стране привредне 
организације или њеног представника мање имо-
винске корнета која, е обзиром на њену висину и 
природу, не прелази границе пригодних давања 
уобичајених у међународном спољнотрговинском 
пословању. 

Представник привредне организације дужан је 
о примљеној имовинској користи из става 2. овог 
члана обавестити раднички савет привредне ор-
ганизације који ће одлучити да ти ће имовинска 
корист остати представнику коме је дата или ће 
се са њом поступити на други начин. 

Члан 117. 
Представник привредне организације је сваки 

радник, службеник, заступник и пуномоћник при-
вредне организације, као и друго лице које у име 
привредне организације, а у вези е њеним спољно-
трговинским пословањем, долази у додир са, ино-
страним лицем. Ј 

Члан 118. 
Представник привредне организације који, про-

тивно одредби члана Иб. став 1 овог закона, прими 
од иностраног лица у вези са спољиотрговинским 
пословањем неку имовинску корист, казниће се за 
кривично дело примања мита из члана 325. Кри-
вичног законика. 

VITI. ГУБИТАК ПРАВА ВРШЕЊА СПОЉНО-
ТРГОВИНСКИХ ПОСЛОВА И ДРУГЕ МЕРЕ 

Члан 119. 
Ако привредна организација после уписа у ре-

гистар престане да испуњава услове у погледу 
уредног пословања, одређеног минимума средстава, 
одговарајуће техничке опреме и потребних струч-
них кадрова (члан 13), или у погледу минималног 
обима производње ако је тај обим прописан (члан 
26), губи право на вршење спољиотрговгшских по-
слова за које је била уписана у регистар. 

Члан 120. 
Кад Служба друштвеног књиговодства утврди 

да је привредна организација престала испуња-
вати услов у погледу уредног пословања или од-
ређеног минимума средстава, или кад републички 
орган управе надлежан за послове трговине утврди 
да је привредна организација престала испуњавати 
услов у погледу одговарајуће техничке опреме или 
у погледу потребних стручних кадрова, или кад 
орган управе општинског народног одбора надле-
жан за послове привреде утврди да привредна ор-
ганизација у протеклом периоду није остварила 
минималан обим производње ако је такав обим 
прописан, упозориће на то ту привредну органи-
зацију. 

Члан 121. 
Привредна организација може, у року од три 

месеца од дана пријема упозорења из члана 120. 
овог закона, поднети Служби друштвеног књиго-
водства, републичком органу управе надлежном за 
послове трговине односно органу управе општинског 
народног одбора надлежном за послове привреде до-
казе о томе да је поново испунила прописани услов 
који у време упозорења није испуњавала. 

Ако привредна организација у року из става 1. 
овог члана не поднесе доказе о поновном испуња-
вању услова, или ако Служба друштвеног књиго-
водсгва, републички орган управе надлежан за по-
слове трговине односно орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове привреде нађе 
да она није доказала да испуњава услове, донеће 
решење којим ће утврдити да привредна органи-
зација не испуњава услове прописане за вршење 
спољкотрговинских послова. 

Орган који је донео решење доставиће га при-
вредној организацији, а кад оно постане правосна-
жно односно коначно — и надлежном окружном 
привредном суду. На основу правоснажног односно 
коначног решења окружни привредни суд донеће 
решење којим се из регистра брише упис привредне 
организације за вршење спољнотрговинских по-
слова. 

Члан 122. 
Савезни Државни секретаријат за спољну трго-

вину може према привредној организацији изрећи 
меру забране вршења спољнотрговинских послова 
ja које је она уписана у регистар: 

1) ако је привредна организација пресудом над-
лежног привредног суда кажњена за привредни 
преступ из чл. 137. и 138. овог закона, а вршење 
спољнотрговинских послова је њена једина прив-
редна делатност; 

2) ако је привредна организација више од два 
пута за последње две године била кажњавана од 
стране привредног суда за привредни преступ; 

3) ако су према привредној организацији више 
од два пута за последње две године биле изречене 
мере из члана 127. овог закона од стране Суда части 
при Савезној привредној комори. 

Ка основу изречене мере забране вршења спо-
л.нотрговинских послова окружни привредни суд 
донеће решење којим се из регистра брише упис 
привредне организације за вршење спољнотрговин-
ских послова. 

Члан 123. 
У лакшим случајевима из члана 122. овог за-

кона, као и у СЕИМ другим случајевима кад је при-
вредна организација пресудом привредног суда ка-
жњена за привредни преступ из овог закона или 
кад је према њој изречена нека мера из члана 127. 
овог закона од стране "Суда части при Савезној 
привредној комори, савезни Државни секретаријат 
за спољну трговину може према привредној орга-
низацији, без обзира да ли јој је вршење спољно-
трговинских послова једина делатност — изрећи 
једну или више следећих мера: 

1) забранити вршење појединих врста спољно-
трговинских послова, ако је призоедна организа-
ција у регистар уписана за вршење две или више 
врста спољнотргоЕниских послова; 

2) забранити вршење извоза и увоза у поједи-
ним струкама, ако је привредна организација у ре-
гистар уписана за вршење извоза и увоза у две 
или више струка: 

3) забранити вршење извоза и увоза појединих 
производа; 

4) забранити вршење извоза и увоза за поје-
дина тржишта (подручја); 
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5) захтевати да се против одговорног лица у 
привредној организацији према којој је примењена 
једна од мера из чл. 122. и 123. овог закона поведе 
дисциплински поступак; 

6) захтевати од надлежног општинског народног 
одбора да распусти раднички савет и управни одбор 
привредне организације; 

7) захтевати од надлежног општинског народног 
одбора да смени директора привредне организације. 

Члан 124. 
Надлежни привредни суд доставиће савезном 

Државном секретаријату за спољну трговину при-
мерак правоснажне пресуде којом је привредној 
организацији изречена казна за привредни преступ 
због повреде одредаба овог закона, а Суд части при 
Савезној привредној комори доставиће примерак 
одлуке којом је изречена нека од мера из члана 
127. овог закона. 

Члан 125. 
Привредна организација чији је упис за врше-

ње спољнотрговинских послова брисан из регистра 
на основу изречене мере из члана 122. став 1. или 
из члана 145. овог закона не може бити поново 
уписана у регистар за вршење спољнотрговинских 
послова пре истека рока од три године од дана 
брисања. 

Члан 126. 

Савезни Државни секретаријат за спољну трго-
вину може у случајевима из чл. 122. и 123. овог 
закона и пре него што надлежни привредни суд 
донесе пресуду односно пре него што Суд части 
при Савезној привредној комори донесе одлуку, 
изрећи према привредној организацији меру при-
времене забране вршења појединог посла, ако по-
стоји знатнија опасност да ће из тог посла настати 
неотклоњива штета. 

Ако донесе решење из става 1. овог члана, са-
везни Државни секретаријат за спољну трговину 
дужан је у року од 15 дана од дана изрицања при-
времене забране поднети пријаву надлежном органу 
за покретање поступка код привредног суда односно 
Суда части, а може и сам поднети тужбу код Суда 
части. 

Ако савезни Државни секретаријат за спољну 
трговину не поднесе пријаву из става 2. овог члана 
или ако орган надлежан за покретање поступка 
код привредног суда односно Суда части одбаци 
пријаву савезног Државног секретаријата за спољну 
трговину, привремена забрана престаје да важи. 
Ако савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину у року из става 2. овог члана не поднесе 
пријаву, или ако орган надлежан за покретање по-
ступка одбаци поднету пријаву, или ако привредни 
суд односно Суд части утврди да привредна орга-
низација није одговорна, привредна организација 
према којој је изречена мера привремене забране 
вршења појединог посла може од савезног Држав-
ног секретаријата за спољну трговину захтевати да 
ЈОЈ накнади штету коју је претрпела услед изречене 
мере привремене забране. 

Члан 127. 

За повреде добрих пословних обичаја Суд части 
при Савезној привредној комори може, поред мера 
предвиђених у члану 93. Закона о удруживању и 
пословној сарадњи у привреди, изрећи следеће мере: 

1) привремену забрану учешћа у раду одгова-
рајућег органа Савезне привредне коморе; 

2) привремену забрану учешћа у јавном над-
метању при извозу поједине робе у одређену земљу 
односно при увозу поједине робе из одређене земље. 

Привремена забрана не може трајати дуже од 
три године. 

Суд части при Савезној привредној комори ду-
жан је доставити надлежном окружном привредном 
суду ради евидентирања у регистру примерак пра-
воснажне одлуке којом је према привредној орга-
низацији изрекао неку од мера из тачке 2. става 1. 
овог члана. 

Члан 128. 
Повреда добрих пословних обичаја за коју Суд 

части при Савезној привредној комори може према 
привредној организацији изрећи коју од мера из 
члана 127. овог закона постоји нарочито: 

1) ако се привредна организација не придржава 
договора постигнутих у надлежном органу Савезне 
привредне коморе у складу са важећим прописима 
о удруживању у привреди и статутом Коморе; 

2) ако привредна организација нелојално по-
ступа у свом пословању (нелојална утакмица); 

3) ако је привредна организација неким својим 
поступком односно пословањем нанела штету дру-
штвеној заједници или угледу земље у иностран-
ству. 

Члан 129. 
Тужбу Суду части при Савезној привредној ко-

мори против привредне организације ради изрицања 
које од мера из члана 127. овог закона могу поднети 
савезни Државни секретаријат за спољну трговину, 
органи одговарајућих инспекција, заинтересовани 
државни органи, установе, коморе, удружења и при-
вредне организације. 

IX. ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА СПОЉНОТРГО-
ВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА 

Члан 130. 
Привредна организација која врши спољнотрго-

винске послове дужна је водити контролник закљу-
чених спољнотрговинских послова. 

У контролник закључених спољнотрговинских 
послова привредна организација уноси податке о 
закључењу сваког спољнотрговинског посла, о ње-
говом v извршавању и о плаћањима у вези са тим 
послом. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија, у сагласности са савезним Државним се-
кретаријатом за спољну трговину, доноси ближе 
прописе о подацима који ће се уносите у контрол-
н и ^ као и о начину вођења контролним. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија, у сагласности са савезним Државним се-
кретар иј атом за спољну трговину, може прописати 
да су привредне организације поред контролника 
дужне водити и друге евиденције о својим спољно-
трговинским пословима. 

Члан 131. 
Савезни Државни секретаријат за спољну трго-

вину може прописати да су у одређеним случаје-
вима привредне организације које увозе робу ду-
жне у купопродајним уговорима предвидети оба-
везу иностраних продаваца да од надлежних_органа 
своје земље прибаве уверење о пореклу робе коју 
извозе оверено од југословенског конзуларног пред-
ставника у тој земљи. 

Савезни Државни секретаријат за спољну трго-
вину може прописати да су у одређеним случаје-
вима привредне организације које извозе робу ду-
жне у купопродајним уговорима предвидети обавезу 
иностраних купаца да од надлежних органа своје 
земље прибаве потврду о томе да ће се роба коју 
увозе утрошити у земљи у коју се непосредно увози. 
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Члан 132. 
Привредна организација која са иностраном 

фирмом закључи уговор о преузимању или повера-
вању застугншшгва или консигнације, дужна је у 
року од 15 дана од дана потписивања уговора ове-
рени препис тог уговора доставити Савезној при-
вредној комори ради евидентирања, Народној баици 
за потребе девизне контроле и Служби друштвеног 
књиговодства за потребе контроле у оквиру њене 
надлежности. 

Члан 133. 
Привредне организације које врше с п о љ н о трго-

винске послове дужне су сваки спор који намера-
вају да покрену против страног држављани на или 
страног правног лица, као и сваки спор који страни 
држављанин или страно правно лице покрене про-"" 
тив њих, пријавити Савезном јавном правобранила-
штву ради регистрована. 

По одредби става 1. овог члана поступиће при-
вредне организације без обзира на то да ли се спор 
води пред домаћим или страним судом или другим 
органом. 

При подношењу пријаве из става 1. овог члана 
привредне организације придржаваће се одредаба 
члана 20. Закона о јавном правсбранилаштву. 

Члан 134. 
Привредне организације које врше спољнотрго-

-4инске послове могу се непосредно или преко Саве-
зне привредне коморе обраћати Савезном јавном 
правобранилаштву ради добивања правних услуга 
у вршењу спољнотрговинских послова односно при 
вођењу спорова и ради заштите њихових имовин-
ских интереса у иностранству. 

Члан 135. 
Привредне организације могу упућивати у ино-

странство у вези са извршењем спољнотрговинских 
послова само раднике и службенике распоређене на 
она радна места са којих се они могу упућивати у 
иностранство. 

Радна места са којих се радници и службеници 
привредне организације могу упућивати у иностран-
ство, као и услове под којима се путовања у ино-
странстЕО одобравају, одређују се правилима при-
вредне организације односно посебном одлуком рад-
ничког савета. 

Члан 130. 
Послова инспекције у погледу вршења спољно-

трговинских послова који по важећим прописима 
нису стављени у надлежност Девизног инспектората 
и других органа надлежних за послове инспекције, 
врши Савезни тржишни инспекторат. 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
1. Привредни преступи 

Члан 137. 
Новчаном казном од 1,000.000 до 10,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација или самостална установа ако врши спољ-
нотрговинске послове за чије вршење није уписана 
у регистар (члан 6. став 1. и чл. 7. и 12), осим ако 
по одредбама овог закона нема претходно одобрење 
односно овлашћење да и без уписа у регистар врши 
те послове (чл. 47, 62. став 2, чл. 70, 83, 84, 91. став 
2. и члан 94. став 3). 

За коју од радњи из става 1. овог члана казни-
ће се новчаном казном од 50.000 до 300.000 динара и 
одговорно лице у привредној организацији или са-
мосталној установи. 

Члан 138. 
Новчаном казном од 500.000 до 5,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-

низација или самостална установа ако врши прет-
ходне и припремне радње у вези са спољнотрговин-
ским пословима а није уписана у регистар (члан 6. 
став 2. и члан 12), осим ако по од>редбама овог за-
кона нема претходно одобрење односно овлашћење 
да и без уписа у регистар врши те послове (чл. 47, 
56, 62. став 2. и чл. 70, 83, 84, 91. став 2. и члан 94. 
став 3) 

За коју од радњи из става 1. овог члана казни-
ће се новчаном казном од 40.000 до 200.009 динара 
и одговорно лице у привредној организацији или 
самосталној установи. 

Члан 139. 
Новчаном казном од 1,0§0.000 до 16,000.000 ди-

нара казниће се за привредни преступ привредна 
организација или самостална установа: 

1) ако у случају извоза опреме или комплетних 
постројења или извршења инвестиционих радова у 
иностранству на основу међудржавних или међу-
банкарских кредитних аранжмана поднесе понуду 
иностраном купцу или наручиоцу радова а није до-
била кредит или гаранцију од домаће банке која те 
аранжмане финансира, или ако је кредит односно 
гаранцију добила а није претходно обезбедила ку-
повину односне робе (члан 46); 

2) ако закључи посао извоза или увоза опојних 
дрога без претходног одобрења савезног Државног 
секретаријата за спољну трговину (члан 51); 

3) ако закључи уговор о прибављању и усту-
пању права индустријске својине у иностранству 
или уговор о пословно-техничкој сарадњи са ино-
странством противно прописаним условима или без 
потребне сагласности надлежног органа (члан 53); 

4) ако као трговинска привредна организација 
у вршењу послова извоза и увоза закључи са ино-
страном фирмом уговор о продаји или куповини 
робе за туђ рачун, а претходно није у земљи за-
кључила уговор на ону количину робе коју треба 
да прода или купи у иностранству (члан 59. став 1); 

5) ако као трговинска привредна организација 
врши послове међународног трговинског посредова-
ња за које савезни Државни секретаријат за спољ-
ну трговину није прописао да их она може вршити, 
или ако послове међународног трговинског посре-
довања врши противно условима које тај секрета-
ријат пропише (члан 62. ст. 1. и 3); 

6) ако не поступа по одредбама савезног Држав-
ног секретаријата за спољну трговину, у вези са 
иступањем привредних организација на одређеним 
иностраним тржиштима (члан 109. став 2. и члан 
ПО); 

7) ако изврши дело нелојалне утакмице (чл. 
112. и ИЗ); 

8) ако у спољнотртовинском пословању нанесе 
штету свом угледу или угледу земље у иностран-
ству (члан 115); 

9) ако при вршењу спољнотрговинских послова 
прими имовинску корист (члан 116. став 1). 

За коју од радњи из става 1. тач. 1. до 8. овог 
члана казниће се новчаном казном од 50.000 до 
300.000 динара и одговорно лице у привредној орга-
низацији или самосталној установи. 

Члан 140. 
Новчаном казном од 1,000.000 до 10,000.000 дина-

ра казниће се за привредни преступ инострана 
фирма: 

1) ако изврши неко дело нелојалне утакмице 
(члан 112); 

2) ако своје пословање у Југославен настави 
и после рока из члан# 161. овог закона, а то посло-
вање не саобрази одредбама овог закона. 

Члан 141. 
Новчаном казном од 500.000 до 5,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-
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низација или самостална установа ако уговор ко-
јим поверава извоз или увоз исте врсте робе за 
исто подручје у иностранству закључи са две или 
више тровинских привредних организација (члан 
59. став 3). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 40.000 до 200.000 динара и одго-
ворно лице у привредној организацији или само-
сталној установи. 

Члан 142. 
Новчаном казном од 500.000 до 5,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација или самостална установа: 

1) ако врши извоз или увоз без претходног јав-
ног надметања односно без претходног прикупљања 
понуда одређеног најмањег броја понуђача кад је 
претходно јавно надметање односно претходно при-
купљање понуда по одредбама овог закона, и про-
писима донетим на основу њега одређено (чл. 39. 40. 
став 2, чл. 41, 42. и 43), или ако на претходном јав-
ном надметању односно претходном прикупљању 
понуда н«? омогући учешће домаћим произвођачима 
(члан 44); 

2) ако врши извоз или увоз опреме или трајних 
добара за личну потрошњу противно прописаним 
посебним условима за њихов извоз и увоз (члан 50); 

3) ако се не придржава прописа о пословима 
увоза и извоза који се врше као компензациони по-
слови, послови вршења услуга при оплемењивању 
робе и послови увоза иностране робе условљеног 
извозом домаће робе (члан 52); 

4) ако не изврши обавезу коју пропише савезни 
Државни секретаријат за спољну трговину у вези 
са вршењем послова извоза и увоза са партнерима 
из земаља са којима су закључени билатерални тр-
говински и платни споразуми (члан 54); 

5) ако као трговинска привредна организација 
врши претходне и припремне радње у вези са за-
кључењем уговора о продаји или куповини робе са 
иностраном фирмом за туђ рачун, а претходно није 
у земљи закључила уговор на ону количину робе 
коју треба да прода или купи у иностранству (члан 
59. став 1); 

6) ако се не придржава прописа Савезног извр-
шног већа или органа који оно овласти, о вршењу 
послова извоза или увоза робе у малограничном 
промету (члан 61. став 2); 

7) ако врши послове заступања иностране фир-
ме са којом није закључила уговор о заступању, или 
ако са иностраном фирмом закључи уговор о засту-
пању који је противан одредбама овог закона или 
прописима донетим на основу њега (чл. 88, 89, 92, 
и 93); 

8) ако противно одредби члана 8*9. овог закона 
закључи уговор о заступању са иностраном фирмом 
која јој није поверила робу у консигнацију, или ако 
за опрему и трајна добра за личну потрошњу које 
на основу уговора о заступању продаје — не врши 
сервисну службу, не пружа техничке и друге услу-
ге или не држи у консигнационом складишту довољно 
резервних делова и прибора (члан 90); 

9) ако као предузеће за унапређивање спољно-
трговинске размене врши послове који по одред-
бама овог закона или прописима донетим на основу 
њега нису предмет пословања таквих предузећа 
(члан 96); 

10) ако противно одредбама чл. 104. и 105. овог 
закона повери иностраној фирми да је заступа на 
иностраном тржишту; 

11) ако поступи противно прописима о вршењу 
одређених послова у иностранству од стране дома-
ћих привредних организација (члан 163. став 2). 

За коју од радњи из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 40.000 до 200.000 динара и 
одговорно лице у привредној организацији или са-
мостално} установи. 

Члан 143. 
Новчаном казном од 200.000 до 2 000.000 динара 

казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација или самостална установа: 

1) ако противно прописима из члана 48. овог 
закона извози робу без ознаке о пореклу или без 
атеста односно цертификата; 

2) ако противно прописима из члана 49. овог 
закона увози робу која не одговара југословенски 
стандардима односно прописаном квалитету, или 
ако увози робу у амбалажи која није одређена тим 
прописима; 

3) ако у купопродајном уговору не предвиди 
обавезу иностраног продавца да прибави уверење 
о пореклу робе, односно ако не предвиди обавезу 
иностраног купца да прибави потврду о томе да ће 
се одређена роба коју увози утрошити у земљи у 
коју се непосредно увози, кад је то прописима из 
члана 131. овог закона одређено. 

За коју од радњи из става 1. овог члана казни-
ће се новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара 
и одговорно лице у привредној организацији или 
самосталној установи. 

Члан 144. 
Од учиниоца привредног преступа одузеће се 

имовинска корист прибављена привредним пре-
ступом. 

Члан 145. 
За привредне преступе предвиђене у члану 139. 

овог закона може привредни суд изрећи према при-
вредној организацији или самостално} установи за-
штитну меру забране вршења једне или више вр-
ста спољнотрговинских послова. 

Привредни суд не може изрећи заштитну меру 
из става 1. овог члана ако је привредној организа-
цији или самостално} установи вршење односне вр-
сте спољнотрговинских послова једини предмет по-
словања. 

2. Прекршаји 

Члан 146. 
Новчаном казном до 300.000 динара казниће се 

за прекршај привредна организација или самостал-
на установа: 

1) ако не располаже руководећим и стручним 
службеницима потребним за вршење њених спољ-
нотрговинских послова, или ако њени руководећи 
и стручни службеници на радним местима на ко-
јима се врше спољнотрговински послови не распо-
лажу стручном спремом прописаном за вршење тих 
послова (члан 24); 

2) ако не води контролник закључених спољно-
трговинских послова или не води прописану еви-
денцију о свом спољнотрговинском пословању 
(члан 130); 

3) ако у одређеном року не достави уговор о 
заступању или консигнацији закључен са иностра-
ном фирмом Савезној привредној комори, Народ-
ној банци и Служби друштвеног књиговодства 
(члан 132); 

4) ако Савезном јавном правобранилаштву не 
пријави спор који намерава да покрене против 
страног држављанина или страног правног лрца, 
као и спор који страни држављанин или страно 
правно лице покрене против привредне организа-
ције или самосталне установе (члан 133); 

5) ако у иностранство упућује службенике са 
радних места за које то није правилима или посе-
бном одлуком радничког савета предвиђено или 
противно условима под којима се службеници од-
носно радници могу упућивати у иностранство 
(члан 135). 
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1 
За коју од радњи из става 1. овог члана ка-

зниће се новчаном казном до 20.000 динара и одго-
ворно лице у привредној организацији или само-
сталној установи. 

Члан 147. 
Новчаном казном до 1,000.000 динара казниће 

се за прекршај привредна организација или само-
стална установа која је за ,вршење спољнотрговин-
ских послова уписана у регистар, ако повери вр-
шење спољнотрговинских послова лицу осуђеном за 
које од кривичних дела наведених у члану 152. овог 
закона или лицу осуђеном за привредни преступ 
наведен у члану 153. овог закона. 

Уз изречену казну наредиће се привредној ор-
ганизацији или самосталној установи да осуђено 
лице уклони са радног места на коме се врше спољ-
нотрговински послови. 

Члан 148. 
Новчаном казном до 300.000 динара казниће се 

за прекршај грађанин или инострано лице које се 
бави спољнотрговинским пословима. 

Члан 149. 
Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 

за прекршај представник привредне организације 
ако не пријави радничком савету привредне орга-
низације примање имовинске користи која не пре-
лази границе пригодних давања уобичајених у ме-
ђународном спољнотрговинском пословању (члан 
116. став 3). 

Члан 150. 
Од учиниоца прекршаја одузеће се имовинска 

корист прибављена прекршајем. 

Члан 151. 
Административно-казнени поступак по прекр-

шај има из овог закона у првом степену води Деви-
зни инспекторат. 

По жалби против решења Девизног инспекто-
рата решава савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија. 

3. Правне последице осуде 
Члан 152. 

У привредним организацијама или самосталним 
; установама које су за вршење спољнотрговинских 

послова уписане у регистар не могу бити на рад-
ним местима на којима се врше спољнотрговински 
послови запошљена лица која су осуђена за кри-
вична дела: 

1) против народа и државе (глава X Кривичног 
законика); 

2) против службене дужности (глава XIV Кри-
вичног законика); 

3) против народне привреде, осим за дела из 
чл. 220. и 243. до 248. Кривичног законика (глава 
XIX Кривичног законика); 

4) против друштвене и приватне имовине, осим 
за дела из чл. 254а, 256, 257. и 264. Кривичног за-
коника (глава XX Кривичног законика). 

Забрана из става 1. овог члана траје пет година 
после издржане, опроштене или застареле казне. 

"Одредбе ст. 1. и 2. .овог члана не односе се на 
условно осуђена лица и на лица осуђена на нов-
чану казну. 

Члан 153. 
Привредна организација или самостална уста-

нова која је за вршење спољнотрговинских посло-
ва уписана у регистар не може на радним местима 
на којима се врше спољнотрговински послови упо-

слити нити на тим радним местима задржати лиц 

која су осуђена за привредни преступ из члана 
139. овог закона нити лица која су на основу про-
писа о девизном пословању осуђена за привредни 
преступ на новчану казну од 50.000 динара или 
већу. 

Забрана из става 1. овог члана траје три го-
дине од дана правоснажности пресуде. 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 154. 

Привредне организације које су на дан ступа-
ња на снагу овог закона биле уписане у спољнотр-
говински регистар код Комитета за спољну трго-
вину односно код савезног Државног секретаријата 
за спољну трговину могу на основу раније изврше-
ног уписа наставити са вршењем спољнотрговин-
ских послова за које су уписане, и то највише шест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

После рока из става 1. овог члана спољнотрго-
винске послове могу вршити само привредне орга-
низације које испуне услове из овог закона и које 
се упишу у регистар код надлежног окружног при-
вредног суда по одредбама овог закона. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину може прописати и рок краћи од рока из 
става 1. овог члана за привредне организације које 
су у спољнотрговински регистар биле уписане за 
вршење појединих врста спољнотрговинских по-
слова односно за вршење увоза и извоза из поје-
диних спољнотрговинских струка. 

Члан 155. 
Савезни Државни секретаријат за спољну тр-

говину може привредној организацији која је била 
уписана у спољнотрговински регистар одобрити да 
уз пријаву за упис вршења спољнотрговинских по-
слова у регистар код окружног привредног суда не 
поднесе потврду Службе друштвеног књиговодства 
о испуњавању услова у погледу прописаног мини-
мума средстава. 

Привредна организација која је на основу одо-
брења из става 1. овог члана уписана у регистар 
код окружног привредног суда дужна је поднети 
окружном привредном суду потврду Службе дру-
штвеног књиговодства најдоцније до 30. јуна 1963. 
године. 

Ако привредна организација из става 2. овог 
члана не поднесе до 30. јуна 1963. године потврду 
Службе друштвеног књиговодства, суд ће брисати 
у регистру упис привредне организације за врше-
ње односних спољнотрговинских послова. 

Члан 156. 
Привредне организације које су до дана Сту-

пања на снагу овог закона биле уписане у спољно-
трговински регистар, а које се до истека рока из 
члана 155. овог закона не упишу за вршење спољ-
нотрговинских послова у регистар код суда, могу 
довршити послове које су до истека наведеног рока 
закључиле са иностраним фирмама и у прописа-
ном року пријавиле Народној банци. 

Члан 157. 
Привредној организацији која је до дана сту-

пања на снагу овог закона била уписана у спољно-
трговински регистар, а која нема прописани ми-
нимум средстава за вршење спољнотрговинских по-
слова, савезни Државни секретаријат за спољну 
трговину може одобрити да у тај минимум улазе 
и средства која је привредна организација дббила 
по ранијим прописима као дзггорочни кредит за 
основна и трајна обртна средства. 

Члан 158. 
Привредне организације које су до дала сту-

пања на снагу овог закона биле уписане у спољно-
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трговински регистар искључиво за вршење послова 
међународног трговинског посредовања, наставиле 
са радом као предузећа за унапређивање спољно-
трговинске размене, ако за то испуњавају услове 
прописане овим законом и ако од Југословениве 
банке за спољну трговину прибаве потврду да ра-
сполажу потребним девизама. 

Ако привредна организација која је била за 
вршење послова међународног трговинског посре-
довања уписана у спољнотрговински регистар не 
настави са радом као предузеће за унапређивање 
спол^нотрговинске размене, дужна је девизе које 
су јој по посебним прописима о вршењу послова 
међународног трговинског поседовања биле остав-
љене, као и девизе које су јој за вршење тих по-
слова биле додељене, продати Југословенско} банци 
за спољну трговину. 

Члан 159. 
Привредне организације уписане у спољнотрго-

вински регистар искључиво за вршење послова 
међународног трговинског посредовања, које наста-
ве са радом као предузећа за унапређивање спољ-
нотрговинске размене, продаће девизе које су им 
биле остављене по посебним прописима о вршењу 
међународног трговинског посредовања, као и де-
визе које су им за вршене тих послова биле до-
дељене, Југословенско} банци за спољну трговину, 
е тим што ће им та банка дати дугорочни девизни 
кредит у висини и у врстама девиза које су јој оне 
продале. 

Рокове за враћање кредита из става 1. овог 
члана и стопу по којој ће се камата на те кредите 
рачунати, прописаће савезни Државни секретари-
јат за послове финансија, у сагласности са савез-
ним Државним секретари јата за спољну трговину. 

Члан 160. 
Средства која су привредне организације упи-

сане за вршење послова међународног трговинског 
посредовања у спољнотрговински регистар, добиле 
од Народне банке као кредит, преносе се на Југо-
словенов банку за спољну трговину, е тим што 
ће од дана ступања на снагу овог закона повери-
лац по тим кредитима бити Југословенска банка 
за спољну трговину. 

Југословенска банка за спољну трговину, на 
коју су пренета средства из става 1. овог члана, 
може мењати услове под којима је кредит од стра-
не Народне банке дат само ако се таквом проме-
ном услова не доводи у питање извршење обавеза 
предузећа за унапређивање спољнотрговииске раз-
мене које потичу из ранијег пословања које је то 
предузеће раније вршило као предузеће за међу-
народно трговинско посредовање. 

Члан 161. 
Иностране фирме које, на основу дозвола из-

датих по ранијим прописима, на територији Југо-
славија послују преко својих заступништава или 
представништава, дужне су то пословање саобра-
зити одредбама овог закона до 31. децембра 1962. 
године. 

Савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину може рок из става 1. овог члана у поједи-
ним случајевима продужити. 

Инострана фирма која до одређеног рока не 
саобрази своје пословање одредбама овог закона, 
не може наставити пословање. 

Члан 162. 
До доношења прописа из члана 24. став 2. овог 

закона остаје на снази Правилник о стручној спре-
ми руководећих и стручних службеника привред-
них организација које се баве спољнотрговинским 
пословањем („Службени лист ФНРЈ", бр. 46/60). 
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До доношења прописа из члана 61. став 2. овог 
закона важе прописи који регулишу питања извоза 
и увоза у малограничном промету. 

Члан 163. 
Овлашћује се Савезно извршно веће да донесе 

прописе о пословању страних саобраћајних агенција 
у Југославији. 

Савезно извршно веће донеће посебне прописе 
о вршењу одређених послова у иностранству од 
стране домаћих привредних организација. 

Члан 164. 
Ближе прописе за спровођење овог закона до-

носи, по потреби, савезни Државни секретаријат за 
спољну трговину. 

Члан 165. 
Даном ступања на снагу овог закона престају 

да важе: 
1) Уредба о спољнотрговинском пословању 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/59, 52/59, 26/60 и 
51/61); 

2) Одлука о износима средстава у резервном 
фонду и кауција за вршење спољнотрговинских по-
слова („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/55); 

3) Одлука о пословању предузећа за међуна-
родно трговинско посред овање („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/59 и 22/62); 

4) Наредба о одређивању спољнотрговинских 
струка („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/54). 

Члан 166. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

347. 

На основу члана 71. Уредбе о девизном посло-
вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у споразуму 
са Државним секретари}атом за спољну трговину, 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА О ИЗВОЗУ И УВОЗУ 

РОБЕ 

1. Ради контроле наплате извезене и увоза пла-
ћене робе ко}у врши Народна банка, као и за по-
требе обраде статистичких података о спољној тр-
говини коју врше Савезни завод за статистику и 
Управа царина, извозници и увозници робе подносе 
надлежној царинарници, поред прописаних царин-
ских докумената, и посебну пријаву о извозу од-
носно увозу робе. 

Царинарница по прегледу докумената и робе 
проверава тачност података и оверава поднету при-
јаву о извозу односно увозу робе. 

По један примерак оверене пријаве из става 2. 
ове тачке царинарница доставља надлежној банци, 
Савезном ј^воду за статистику и извознику односно 
уводнику робе. 

2. За робу која се извози на сопствена и консиг-
национа складишта у иностранству, ради комиси-
оне продаје или ради тржишне продаје преко де-
легата у иностранству (свеже воће и поврће), као и 
за робу чији се квалитативни или квантитативни 
односно квалитативни и квантитативни пријем врши 
у иностранству, односно за робу чија се коначна 
вредност утврђује после извршене анализе узорка, 
потапи о вредности робе уносе се у пријаву о извозу 
робе на основу претходне калкулације извозника. 

Одредбе става 1. ове тачке у погледу робе чији 
се квалитативни или квантитативни односно квали-
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тативни и квантитативни пријем врши у земљи 
купца, или у погледу робе чија се коначна вредност 
утврђује после извршене анализе узорка, примењи-

.ваће се само ако је у питању роба из посебних листа 
робе, које прописује Државни секретаријат за 
спољну трговину. 

3. Ако се подаци о вредности робе продате у 
иностранству не слажу са подацима о вредности 
унетим у пријави о извозу робе, извозници су дужни 
ради утврђивања коначне вредности робе из тачке 
2. ове наредбе, у року од 3 дана од дана пријема 
документације, а најдоцније у року од 60 дана од 
дана извоза робе, поднети Народној банци докумен-
тацију којом се доказује коначна вредност те робе« 

Рокове из става 1. ове тачке може у оправданим 
случајевима Народна банка продужити. 

4. Техничко упутство о документ аци ји којом се 
доказује коначна вредност робе прописаће Народна 
банка. 

5. У погледу уношења података у пријаву о из-
возу односно увозу робе извозници односно увозници 
ће се придржава™ упутстава Савезног завода за 
статистику. 

6. Ова наредба не односи се на робу која се 
привремено извози односно увози, осим на робу ко-
ја се привремено извози' односно увози ради пре-
раде, дораде, обраде или оправке. 

7. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје 
да важи Наредба о подношењу пријава о извозу и 
увозу робе („Службени лист ФНРЈ", бр. 35/61, 45/61 
и 48/61). 

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

Бр. 09-14726/1 
8« јуна 1962. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Киро Глигоров, с. р. 

348. 

На основу члана 38. став 1. и члана 71, у вези 
са чланом 37. став 1. Уредбе о девизном пословању 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), у сагласности са 
савезним Државним секретариј атом за послове ф и -
нансија и Секретариј атом Савезног извршног већа 
за трговину и туризам, Државни секретаријат за 
спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ РОБЕ КОЈА СЕ УВОЗИ НА ОСНОВУ 

РЕСТРИКТИВНЕ ДОЗВОЛЕ 
1. У Наредби о утврђивању робе која се увози 

на основу рестриктивне дозволе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/61, 17/62 и 20/62) у тачки 1. под 28 на 
крају брише се тачка и после тога додаје се два-
наест нових бројева, који гласе: 

„29) грађевинске машине 
30) постројења и машине за млинове и млинску 

индустрију 
31) машине за геолошка бушења 
32) електрични генератори 
33) електричне ротационе машине 
34) трансформатори снаге 
35) све врсте акумулатора, осим акумулатора за 

фото-апарате 
36) разводне табле опремљене 
37) командне табле опремљене 
38) командни пултови опремљени 
39) ООО fi кондензатори 
40) машине за индустрију коже и гуме." 

2. У тачки 2. став 1. под 1 речи: „под 1, под 3 до 
20 и под 24 и 25" замењују се речима: „под 1, под 3 
до 20, под 24 и 25 и под 29 до 40". 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављрг-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3038 
22. јуна 19'62. године 

Београд 
Државни секретар 

за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

349. 

На основу члана 11. одељак III тачка 4. Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
пу б личких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
БРОЈУ И САСТАВУ ПОСАДЕ НА ПЛОВИЛИМА 

УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о броју и саставу посаде на пло-

вилима унутрашње пловидбе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 5/61) у члану 2, на крају, тачка се заме-
њује зарезом и додају се речи: „ако овим правил-
ником није друкчије одређено". 

Члан 2. 
Члан 3. мења се и гласи: 
„Пловило које нема број чланова посаде одре-

ђен овим правилником не сме испловити из при-
станишта." 

Члан 3. 
У члану 5. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Изузетно од одредаба става 1. овог члана, на 

радна места морнара могу се укрцати бродарци који 
не морају имати овлашћење за вршење послова 
звања морнара, и то на пловилима из тачке 1. под 
б) и в), тачке 2. под а), тачке 3. под а),_тачке 4. став 
1. под б) и в) и став 2, и тачке 5. под а) овог члана 
— по један морнар, а на пловилима из тачке 2. под 
б) и в) и тачке 3. под б) овог члана — по два мор-
нара." 

Члан 4. 
У члану 6. на крају тачке 2. тачка се замењује 

тачком и зарезом и после те тачке додаје се нова 
тачка 3, која гласи: 

„3) техничка пловила 
техничка пловила до 200 тона носивости која 

на радилишту служе као помоћна пловила при ба-
герским и хидротехничким радовима (оенкери, блат-
њаче и сл.): једног бродарца за радно место морна-
ра, који не мора имати овлашћење за вршење по-
слова звања морнара. 

Ако се ова пловила употребе за превоз матери-
јала на удаљености .од преко 10 км од радилишта, 
број посаде одређује се по тачни 1. под а) овог 
члана. 

Техничка пловила без кормиларског уређаја до 
200 тона носивости која служе као платформа при 
хидротехничким радовима (понтони и сл.) не морају 
имати посаду. О сигурности тих пловила стара се 
старешина пловила којим се радови изводе." 

Додаје се нови став 2, који гласи: 
„На радно место морнара из тачке 1. под б) и 

тачке 2. под б), као и на радно место једног морнара 
из тачке 1. под в), може се као члан посаде укрцати 
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5родарац који не мора имати овлашћење за вршење 
послова звања морнара." 

Члан 5. 
У члану 7. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
„2) преко 75 до 150 КС и 20 тона депласмана: 

управљача брода;". 
После тачке 2. додаје се нова тачка 3, која 

гласи: 
„3) преко 75 до 150 КС и 50 тона депласмана: 

управљача брода и једног бродарца за радно место 
морнара, који не мора имати овлашћење за врше-
ње послова звања морнара." 

Став 2. мења се и гласи: 
„Ако моторни чамац који има преко 10 тона де-

пласмана врши вучу, број чланова посаде из става 
1. тач. 1. и 2. овог члана повећава се за једног бро-
дарца за радно место морнара, који не мора имати 
овлашћење за вршење послова звања морнара." 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„Ако су на моторном чамцу преко 10 тона де-

пласмана уређаји за крмарење просторно одвојени 
од уређаја за управљање главним бродским мото-
ром, број чланова посаде из става 1. тачка 3. овог 
члана повећава се за једног бродског мотористу." 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 1109 

20. јуна 1962. године 
Београд 

Секретар 
за саобраћај и везе, 

Марин Цетинић, с. р. 

350. 

На основу члана 22. став 3. Основног закона о 
изградњи инвестиционих објеката („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/61), у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за индустрију, Секретари-
јат Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБЈЕКТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА И ЗА-
ШТИТУ ЗЕМЉИШТА ОД ЕРОЗИЈЕ, КОЈИ СЕ 

СМАТРАЈУ СПЕЦИФИЧНИМ 

1. Сви објекти за уређење бујица и заштиту 
земљишта од ерозије, у сливу и у кориту, који слу-
же за одбрану од штета које ерозија и бујице про-
узрокују мелиорационим и индустрии ским објекти-
ма, железничком, друмском и речном саобраћају, 
насељима и комуналним објектима, сматраће се спе-
цифичним објектима. 

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

Бр. 05-1452 
23. јуна 1962. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

351. 

На основу члана 13. став 2. Основног закона о 
изградњи инвестиционих објеката („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/61), у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за индустрију, Секретари-
јат Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОГРАМА КОЈЕ СУ ИНВЕСТИТОРИ ИЗ ОБЛА-
СТИ УРЕЂЕЊА БУЈИЦА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИ-
ШТА ОД ЕРОЗИЈЕ ДУЖНИ ДОСТАВЉАТИ ОР-
ГАНУ УПРАВЕ СРЕСКОГ НАРОДНОГ ОДБОРА 

I. Инвеститори који изграђују објекте за уре-
ђење бујица и заштиту земљишта од ерозије дужни 
су, ради евиденције о изградњи инвестиционих обје-
ката, у року од 10 дана од дана доношења инвести-
ционог програма, доставити у три примерка органу 
управе среског народног одбора надлежном за по-
слове уређења бујица и заштите земљишта од еро-
зије, а где не постоје срезови органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове уре-
ђења бујица и заштите земљишта од ерозије сле-
деће основне податке инвестиционог програма: 

д) Општи подаци 
1 Назив бујице односно инвестиционог објекта 
2 Место, општина и срез где се инвестициони 

објект гради 
3 Ерозионо подручје 
4 Пријемна река 
5 Дужина слива у км 
6 Површина слива у км2 

7 Део површине слива угрожен ерозијом у км1 

8 Површина слива коју обухвата инвестициони 
програм, у км2 

9 Назив инвеститора, његово седиште и при-
вредна грана 

10 Да ли је објект новоградња, реконструкција 
или велика оправка 

11 Ко је и кад донео инвестициони програм 
12 Основна концепција техничког решења инве-

стиционог програма. 
При том морају се истаћи: тип бујице, степен 

развоја ерозиоиих процеса, објекти и величина 
штета које им ерозија и бујице наносе и период 
трајања радова. Концепција се уцртава на карти у 
размери у којој је ова рађена за инвестициони 
програм. 

б) Натурални подаци 

1 Радови 
х Ѕ № ој § а « сј 

9 Ѕ Ч о 

^ ЈС 
£ а 
«о 41 о а ^ 

1.1 Радови у кориту 
1.2 Радови на сливу 
1.2.1 Технички радови 
1.2.2 Биолошки радови 
1.2.2.1 пољопривредни 
1.2.2.2 шумарски 
1.3 Остало и опрема — — 
1.4 Израда пројекта — — 
1.5 Укупно коштање 

целог објекта — — 
Н а п о м е н а : Кад се ради о регулацији корита, 

јединицу мере изразити у км. 

2 Радна снага за предвиђене радове укупно 
2.1 неквалификовани радници 
2.2 квалификовани радници 
2.3 висококвалификовани радници 
2.4 руководеће особље 
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3 Предвиђени извори финансирања 
милиони 
динара 

3.1 кредит „ 
3 2 сопствена средства „ 
3 3 средства без обавезе враћања „ 
3.4 остала средства „ 

4 Друштвена оправданост предвиђених радова 
Н а п о м е н а : Ако се инвестициони програм 

ради за серију бујица у неком ерозионом подручју, 
податке дати за сваку бујицу посебно и затим збир-
но за све бујице. 

II. По извршеној изградњи, техничком пријему 
и обрачуну инвестиционог објекта инвеститор ће до-
ставити надлежном органу управе из тачке I став 1. 
ове наредбе коначан обрачун за изграђене објекте 
наведене у тачки I став 1. под б) под 1 ове наредбе. 

III. Инвеститори који су донели инвестиционе 
програме после ступања на снагу Основног закона 
о изградњи инвестиционих објеката, тј. после 15. 
децембра 1961. године, а до дана ступања на снагу 
ове наредбе нису доставили основне податке, дужни 
су односне податке из инвестиционог програма из 
тачке I ове наредбе доставити у року од 10 дана од 
даша ступања на снагу ове наредбе. 

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

Бр. 05-1451 
23. јуна 1962. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

7 Прегледна ситуација подручја на коме се објект 
изграђује, са диспозицијом пројектног решења 

8 Рок изградње, од године до године 
9 Структура искоришћавања земљишта у ха: 

Пре После 
извршених радова 

352. 
На основу члана 13. став 2. Основног закона о 

изградњи инвестиционих објеката („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 45/61), у сагласности са Секретари]атом 
Савезног извршног већа за индустрију, Секретари-
јат Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОГРАМА КОЈЕ СУ ИНВЕСТИТОРИ ИЗ ОБЛА-
СТИ МЕ ДИОР АЦИ ЈЕ ЗЕМЉИШТА, РЕГУЛАЦИЈЕ 
РЕКА. ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА И ИЗГРАДЊЕ 

РИБЊАКА ДУЖНИ ДОСТАВЉАТИ ОРГАНУ 
УПРАВЕ СРЕСКОГ НАРОДНОГ ОДБОРА 

I. Инвеститори који изграђују објекте за мели-
орацију земљишта (одводњавање и наводњавање), 
регулацију река, заштиту од поплава и рибњаке, 
дужни су, ради евиденције о изградњи инвестици-
оних објеката, у року од 10 дана од дана доношења 
инвестиционог програма, доставити у три примерка 
органу управе среског народног одбора надлежном 
за послове пољопривреде, а где не постоје срезови 
органу управе општинског народног одбора надле-
жном за послове пољопривреде следеће основне по-
датке инвестиционог програма: 

а) Општи подаци 
1 Назив објекта и место изградње 
2 Грана привреде којој објект припада 
3 Назив инвеститора и његово седиште 
4 Да ли је објект новоградња, реконструкција или 

проширење 
5 Ко је и х. , а донео инвестициони програм 
6 Основне концепције техничког решења и искори-

шћава!-:^ система 

9.1 њиве ха 
9.2 вртови ха 
9.3 воћњаци ха 
9.4 виногради ха 
9.5 ливаде ха 
9.6 пашњаци ха 
9.7 мочваре ха 
9.8 шуме ха 
9.9 неплодно ха 

9.9.1 
бр. 

9.9.1 насеља — 

ха 
км 

9.9.2 путеви — 

ха 
км 

9.9.3 железничке пруге — 
ха 

9.9.4 остало ха 
10 Поседовна структура у 

ха: 
10.1 друштвени сектор ха 
10.2 задружни сектор ха 
10.3 приватни сектор ха 
11 Укупне инвестиције у 

ООО дин. 
по 1 ха Дин. 

11.1 Инвестиције за грађевин-
ске радове и опрему у-
купно у ООО дин. 
по 1 ха Дин. 

11.2 Инвестиције за припрему 
земљишта укупно у 
ООО дин. 
по 1 ха Дин. 

11.2.1 Основни радови ха у-
купно у ООО дин. 
по 1 ха Дин. 

11.2.2 Агропедолошке мелиора-
ције ха укупно у 
ООО дин. 
по 1 ха Дин. 

11.2.3 Равнање земљишта ха..-
укупно у ООО дин. 
по 1 ха Дин. 

11.2.4 Мрежа путева км 
укупно у ООО дин. 
по 1 ха Дин. 

12 Извори финансирања у 
ООО дин. 

12.1 сопствена средства 
12.2 кредит 
12.3 средства без обавезе вра-

ћања 
12.4 остали извори 
13 Годишња вредност бруто 

продукта производње у 
ООО динара: 

13.1 пре извршених радова 
13.2 после извршених радова 
14 Годишњи трошкови про-

изводње у ООО дин. 
14.1 пре извршених радова 
14.2 после извршених мели-

орација 
15 Годишњи трошкови мели-

орационог система у 000 
дин. 

15.1 амортизације 
15.2 одржавање 
15.3 погон 
15.4 управни трошкови 
16 Чист приход у ООО дин. 
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Пре После 
извршених радова 

чист приход 
У % 

Вредност 

е 5 
17 Стопа рентабилитета 

укупна средства 
Напомена: Шифра 13 до 17 одно-

си се на укупну мелиорацио-
ну површину. 

б) Посебни подаци 
1 Регулација река и заштита 

од поплава 
1.1 Назив водотока 
1.2 Назив подручја 
1.3 Дужина нерегулисаног ко-

рита км 
1.4 Дужина регулисаног ко-

рита км 
1.5 Поплавна површина ха 
1.6 Површина која се штити 

од поплава ха 
1.7 Просечне површине које 

се годишње плаве и штете 
1.7.1 пољопривредне ха Дин. 
1.7.2 путеви км „ 
1.7.3 железничке пруге км „ 
1.7.4 - број насеља и број 

кућа „ 
1.7.5 број индустријских 

објеката - » 
1.7.6 остало „ 

& £ = 
1.8 Инвестиције укупно 
1.8.1 регулационе грађевине км 
1.8.1.1 ископ ООО мѕ 

1.8.1.2 речне грађевине км 

1.8.2 Одбрамбени насипи 

1.8.3 Телефонске линије 

1.8.4 Зграде укупно 

1.8.4.1 управне 
1.8.4.2 секцијске 
1.8.4.3 чуварске 
1.8.4.4 привредне 

1.8.5 Облоге насипа 

1.8.6 Заштитна шума 
1.8.7 Остало 
1.8.7.1 Експропријација 
1.8.7.2 Студије и пројектовање 
1.8.7.3 Управа и надзор 
1.9 Структура инвестиција 
1.9.1 Везана (уграђена) опрема 
1.9.1.1 домаћа 
1.9.1.2 увозна 
1.9.2 остало 
2 Одводњавање 
2.1 Назив водотока 
2.2 Назив подручја 
2.3 Површина подручја ха 
2.4 Одбрана од брдских во-

да ха 
2.5 Одбрана од унутрашњих 

'вода ха 
2.6 Начин одводњавања 
2.6.1 -гравитација ха 
2.6.2 црпљење ха 
2.7 Каналска мрежа 

к м 
ООО м 3 

к м 
б р 

к м 
ООО м 2 

к м / х а 

2.9.6 Уставе 

Вредност 2 9 7 С и ф о н и 

з _ а - ИЈ 3 
* 2.9.8 Црпне станице 0 Ф 

2.9.8.1 зграде 
2.9.8.2 опрема 

— број агрегата 
— црпке 
— мотори. 
— остало 

2.9.9 Зграде 

2.9.9.1 управне 

2.9.9.2 секцијске 

2.9.9.3 чуварске 

2.9.9.4 привредне 
2.9.10 Телефонске линије 

" 2.9.11 Остало 
2.9.11.1 Експропријацијо 
2.9.11.2 Пројектовање и студије 
2.9.11.3 Управа и надзор 

3 Наводњавање 
ЗЛ Назив водотока 
3.2 Назив подручја 
3.3 Извориште вода 
3.3.1 река м3/сек 
3 3.2 водојажа м3/сек 
3 3 3 подземне воде м3/сек 
3.3.4 канал м3/сек 
3.4 Површина подручја ха 
3.5 Начин наводнувања 
3.5.1 површински х а 
3 5.2 к и т е њ е ха 
3.5.3 подземно ха 
3.6 Просечан хидромодул 

1/сек/ха 

® ц а 2 ft * » « gg 

2.7.1 отворени канали км и 
м/'xa 

2.7.2 дренажа км и м/ха 
2.8 Просечни хидромодул — 

1/сек/ха 
2.9 Укупне инвестиције 

2.9.1 Отворени канали 

2.9.1.1 основна мрежа 
2.9.1.2 детаљна мрежа 
2.9.2 Дренажна мрежа 
2.9.2.1 колектори 
2.9.2.2 сисачи 
2.9.3 Мостови и' пропусти 
2.9.3.1 дрвени 
2.9.3.2 зидани 
2.9.3.3 бетонски и армирано-бе-

тонски 
2.9.3.4 гвоздени 
2.9.4 Каскаде 

2.9.5 Облоге 

к м 
ООО м 3 

км 
км 
км 
ком/м 
ком/м 
ком/м 

ком/м 
ком/м 
ком. 
км 
м2 

ком. 
мѕ/сек 

ком. 
м"/сек 
_ком. 
м3/сек 
м2 

м3/с ек 
KS./KW 

хом^ 
м 2 ~ 

ком^ 
м2 

ком. 
м 

ком._ 
м2 

км 
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Вредност 

3.7 Водојажа: 
3.7.1 бруто запремина у 
3.7.2 нето запремина у 
3.7.3 врста конструкције 
3.7.4 висина бране у м 

3.8 Укупне инвестиције Дин. 
по 1 ха Дин. 

3.8.1 Водозахват-брана-водоја-
жа Дин. 

3.8.1.1 грађевински радови Дин. 
3.8.1.2 опрема Дин. 

— увозна „ 
— домаћа » 

3.8.1.3 остало » 

3.8.2 Црпке 
3.8.2.1 зграде м2 

3.8.2.2 опрема 
— број агрегата 
— црпке 
— мотори 
— остало 

3 8.3 Каналска мрежа км 
3.8.3.1 доводни канали км 

— ископ ООО м3 

— облоге ООО м8 

3.8.3.2 детаљна мрежа 
— ископ ООО мѕ 

— облоге ООО мѕ 

3 8.4 Цевна мрежа км 
3.8.4.1 доводни цевоводи км 

— ископ ООО мѕ 

— цеви км 
3.8.4.2 разводни цевоводи км 

— ископ ООО м8 

— цеви км 
ком. 

3.8.5 Сифони 

3. 
3.8. 
3.8. 
3.8, 

3 
? 0 

3 8 

к а 

1) 2 

м и л . 
мил. 

о? | а £ ЈТ Ѕ 2 

бруто нето 

I S 5 s 

м '7 сек 
KS/KW 

3.8.6 Уставе 

м3/сек 

м3/сек 
7 Расподелне грађевине ком. 
.8 Ревизиона окна ком. 
.9 Каскаде ком. ( 
10 Мостови и пропусти 

ком/м 
10.1 дрвени ком/м 
10.2 зидани ком/м 
10.3 бетонски ком/м 
10.4 гвоздени ком/м 
11 Уређаји за к и т е њ е 
11.1 цеви м 

3.8.11.2 агрегати 

3.8.12 Зграде 

ком 

1 сек 

бр. 

бр. 
3.8.12.1 управне 

м2 

бр. 
3.8.12.2 секцијске 

м2 

3.8.12.3 чуварске 
бр. 

бр. 
3.8.12.4 привредне 

м2 

3.8.13 Телефонска мрежа км 
3.8.14 Остало 
38.14.1 Експропријација 
3.8.14.2 Студије и пројектовање 
3.8.14.3 Управа и надзор 

4 Слатководна, рибњаци 
4.1 Назив водотока 
4.2 Назив рибњака 
4.3 Извориште вода 
4.3.1 река м3/сек 
4.3.2 водојажа м3 

4.3.3 подземна вода м3/сек 
4.3.4 канал м3/сек 
4.4 Одводни реципијент 
4.5 Површина рибњака уку-

пно ха 
4.5.1 пред гр е јан ха 
4.5.2 матичњаци ха 
4.5.3 мрестилишта ха 
4.5.4 радилишта ха 
4.5.5 младичњаци ха 
4.5.6 товилишта ха 
4.5.7 зимовници ха 
4.5.8 карантин ха 
4.6 Инвестиције укупно Дин. 

по 1 ха Дин. 
4.6.1 Водозахват Дин. 
4.6.1.1 грађевински радови Дин. 
4.6.1.2 опрема: 

— увозна Дин 
— домаћа „ 
— остало „ 

4.6.2 Црпне станице 
4.6.2.1 зграде 
4.6.2.2 опрема 

— број агрегата 
— мотори 
— остало 

4.6.3 Насипи 

а Ѕ 
гс а> ѕ а СГ Ч) 

§ I 
>> 

KS/KW 

4.6.4 
4.6.4.1 

4.6.4.2 

Каналска мрежа 
доводни канали 
— ископ ООО м3 

— облоге ООО м2 

одводни канали 
— ископ 000 м3 

— облога ООО м2 

4.6.5 Сифони 

км 
км 

км 
м3/сек 

4.6.6 Уставе м3/сек 
4.6.7 Расподелио грађевине ком. 
4.6.8 Каскаде ком. 
4.6.9 Мостови и пропусти ком/м 
4.6 9.1 дрвени ком/м 
4.6.9.2 зидани ком/м 
4.6.9.3 бетонски ком/м 
4.6.9.4 гвоздени ком/м 

4.6.10 Зграде 
бр. 
м2 
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4.6.10.1 управне 

4.6.10.2 секцијске 

4.6.10.3 чуварске 

4.6.10.4 привредне 

4.6.11 Телефонска мрежа км 
4.6.12 Остало i 
4.6.12.1 Експропријација 
4.6.12.2 Студије и пројектовање 
4.6.12.3 Управа и надзор 

II. По извршеној изградњи, техничком пријему 
и обрачуну инвестиционог објекта, инвеститор ће 
доставити надлежном органу управе из тачке I 
став 1. ове наредбе коначан обрачун за изграђене 
објекте наведене у тачки I ове наредбе. 

III. Инвеститори који су донели инвестиционе 
програме после ступања на снагу Основног закона 

, о изградњи инвестиционих објеката, тј. после 15. 
; децембра 1961. године, а до дана ступања на снагу 
' ове наредбе нису доставили основне податке, дужни 
су основне податке инвестиционог програма из тач-
ке I ове наредбе доставити у року од 10 дана од 
дана ступања на снагу ове наредбе. 

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

Бр. 05-1450 г-
< 23. јуна 1962. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

353. 
На основу члана 43. став 3. Закона о Југосло-

венској лутрији („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), 
Секретаријат Савезног извршног већа за законо-
давство и организацију прописује 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ОДНОСНО О ИМЕ-
НОВАЊУ ПРВИХ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЈУГО-

СЛОВЕНСКА ЛУТРИЈЕ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
1. Избори односно именовања првих органа 

управљања Југословенско лутрије спроводе се по 
одредбама овог упутства. 

II. ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊА ПРВИХ ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА ЈУГОСЛОВЕНСКА ЛУТРИЈЕ 

1. Избор чланова савета радног колектива пословне 
јединице 

а) Одржавање и расписивање избора 
2. Избори за чланове првог савета радног ко-

лектива пословне јединице извршиће се најдоцније 
до 8. септембра 1962. године. 

У року из става 1. ове тачке, савет општинског 
народног одбора надлежан за послове опште управе 
на чијем се подручју налази седиште пословне је-
динице одредиће дан избора за чланове првог савета 
радног колектива пословне јединице. 

б) Одређивање броја чланова првог савета пословне 
јединице 

3. У први савет радног колектива пословне је -
динице свака пословна јединица која има од 15 до 
30 радника и службеника бира пет чланова. Послов-
на јединица која има више од 30 радника и слу-
жбеника повећава овај број чланова савета радног 
колектива пословне јединице за два члана на сва-
ких даљих започетих 30 радника и службеника. 

4. У пословној јединици која има мање од 15 
радника и службеника не врше се избори за савет 
радног колектива, него права и дужности савета 
радног колектива пословне јединице врше сви чла-
нови радног колектива који имају бирачко право. 

в) Органи за спровођење избора 
5. Изборе за први савет радног колектива пос-

ловне јединице спроводе: изборна комисија, коми-
сија за израду спискова бирача и бирачки одбор. 

6. Изборна комисија састоји се од 2 до 4 члана. 
Изборна комисија руководи изборима, потвр-

ђује списак бирача, утврђује и проглашава резул-
тат избора. 

Изборна комисија води записник о свом раду. 
7. Комисија за израду спискова бирача има 3 

до 5 чланова. Ова комисија бира се истовремено 
кад и изборна комисија. 

8. Изборну комисију и комисију за израду спис-
кова бирача бира скупштина радника и службеника 
пословне јединице из реда радника и службеника 
јединице који имају бирачко право. 

Скупштину сазива директор пословне јединице 
најдоцније осам дана пре дана одређеног за одр-
жавање избора за избор чланова савета радног 
колектива пословне јединице. 

9. Радом скупштине радника и службеника пос-
ловне јединице сазване ради избора изборне ко-
мисије и комисије за израду спискова бирача ру-
ководи председништво од три члана. 

Избор чланова комисија врши се јавно, диза-
њем руке, ако скупштина друкчије не одреди. 

10. Изборна комисија одређује бирачки одбор 
из реда радника и службеника пословне јединице 
који имају бирачко право. 

Бирачки одбор састоји се од три члана. 
Бирачки одбор руководи изборима у пословној 

јединици, води записник о свом раду и предаје 
изборни материјал изборној комисији. 

г) Бирачко право и списак бирача 
11. Бирачко право имају сви радници и службе-

ници пословне јединице који су према важећим 
прописима засновали радни однос и који имају 
опште бирачко право. 

Ради утврђивања бирачког права за избор са-
вета радног колектива пословне јединице, комисија 
за израду спискова бирача саставља списак бирача 
у пословној јединици. 

У списак бирача неће се уносити, иако имају 
опште бирачко право: 

1) радници и службеници којима до дана избора 
или на дан избора престаје радни однос; 

2) лица у хонорарном радном односу. 
Списак бирача оверавају сви чланови комисије 

за израду спискова бирача. 
12. Списак бирача мора се изложити на "видном 

месту у згради пословне јединице, и то најдоцније 
три дана пре дана одређеног за одржавање избора. 

Сваки радник и службеник запослен у послов-
ној јединици може учинити приговор на списак 
бирача. 

О приговорима из става 2. ове тачке решава 
комисија за израду спискова бирача. Ако комисија 
не уважи приговор, доставља га на решавање из-
борној комисији. 

I 
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д) Кандидоеање 
13. Избор чланова савета радног колектива 

пословне јединице врши се на скупштини радника 
и службеника пословне јединице. 

Дан одржавања скупштине мора се објавити 
на видном месту у згради пословне јединице на ј -
доцније осам дана пре дана одређеног за одржа-
вање избора. 

14. Изборима за избор чланова савета радног 
колектива пословне јединице руководи изборна ко-
мисија. 

15. Председник изборне комисије објасниће да 
сваки радник и службеник пословне јединице може 
усмено предложити највише једног кандидата за 
члана савета радног колектива пословне јединице, 
а група од 5 радника и службеника — највише оно-
лико кандидата колико се чланова бира у савет 
радног колектива, и позваће раднике и службенике 
да предложе кандидате. 

16. Не могу се кандидовати за чланове савета 
радног колектива пословне јединице: 

1) чланови који нису уписани у списак бирача; 
2) чланови изборне комисије; 
3) директор и помоћник директора пословне 

Јединице. 
17. По завршеном предлагању кандидата, из-

борна комисија сачиниће списак предложених кан-
дидата, и то по реду којим су предложени, про-
читаће списак кандидата и одмах ће припремити 
гласачке листиће. 

У гласачки листић уносе се имена свих пред-
ложених кандидата, према реду њиховог канди-
дован^. 

18. У просторији где се гласа морају бити: сто 
са изборним материјалом, списак бирача, онолико 
гласачких листића колико има бирача и гласачка 
кутија. 

У просторији где се гласа мора бити изложен 
на видном месту списак кандидата. 

ђ) Гласање 
19. Кад бирач уђе у просторију где се гласа, 

казује своје име предееднику бирачког одбора, који 
проверава да ли је бирач уписан у списак бирача. 

Ако бирач није уписан, у списак бирача, пред-
седник га неће пустити да гласа. 

Председник затим предаје бирану гласачки 
листић и објашњава му начин гласања. 

20. На гласачком листићу бирач означава кан-
дидате за које гласа на тај начин што заокружава 
бројеве испред имена кандидата. Бирач гласа, по 
правилу, за онолико кандидата колико се чланова 
савета радног колектива бира. Бирач не може до-
писивати на гласачком листићу имена лица за која 
жели да гласа. 

Затим бирач пресавија гласачки листић, при-
лази председнику, показује му да има само један 
гласачки листић и спушта листић у кутију за гла-
сање. После тога бирач напушта гласачко место. 

21. По закљученом гласању бирачки одбор 
утврђује колико је било бирача по списку, колико 
их је гласало и колико је гласова добио сваки 
кандидат. Ове чињенице бирачки одбор утврђзтје 
записнички и са осталим изборним материј алом за-
писник предаје изборној комисији. 

е) Утврђивање резултата гласања 
22. Резултат избора утврђује изборна комисија. 
23. Ако је бирач означио већи број кандидата 

него што износи број чланова савета радног ко-
лектива пословне јединице, које треба изабрати, 
приликом утврђивања резултата гласања узеће се 
у обзир број чланова које треба изабрати, рачуна-

јући од кандидата који је као први заокружен од 
стране бирача у гласачко?/! листићу. 

24. За чланове савета радног колектива послов-
не јединице изабрани су они кандидати који су 
добили највећи број гласова. 

25. Изборна комисија проглашава одмах резул-
тат избора и сваком изабраном кандидату издаје 
уверење о томе да је изабран. 

О резултату избора изборна комисија обавешта-
ва Југословенску лутрију и општински народни од-
бор на чијем се подручју налази седиште пословне 
јединице. 

ж) Први састанак савета радног колектива послов-
не јединице 

26. Први састанак савета радног колектива пос-
ловне јединице одржаће се најдоцније у року од 
седам дана од дана одржаних избора. 

На првом састанку чланови савета радног ко-
лектива пословне јединице бирају из своје средине 
председника и потпредседника савета. 

27. Гласање за избор председника и потпред-
седника савета радног колектива врши се јавно, 
дизањем руке. 

28. За председника и потпредседника савета 
радног колектива пословне јединице изабрани су 
они кандидати који су добили више од половине 
гласова свих чланова савета радног колектива по-
словне јединице. 

2. Избор чланова првог савета радног колектива 
Југословенске лутрије 

29. Избори за чланове првог савета радног ко-
лектива Југословенско лутрије извршиће се нај-
доцније до 8. септембра 1962. године. 

30. У први савет радног колектива Југосло-
венско лутрије бира се најмање један члан савета 
на сваких 20 радника и службеника, рачунајући у-
купан број радника и службеника свих пословних 
јединица Ју гос ловен ске лутрије. 

31. Савет радног колектива Југословенске лу-
трије бирају делегати радника и службеника свих 
пословних јединица Југословенов лутрије. 

Пословна јединица Југословенско лутрије која 
има до 30 радника и службеника бира два деле-
гата. Пословна јединица која има више од 30 рад-
ника и службеника овај број делегата повећава за 
једног делегата на сваких даљих започетих 30 рад-
ника и службеника. 

32. Кандидовање и избор делегата за избор чла-
нова првог савета радног колектива Југословенске 
лутрије врши скупштина радника и службеника 
сваке пословне јединице на начин који је овим 
упутством предвиђен за избор чланова савета рад-
ног колектива пословне јединице. 

33. Скупштина радника и службеника пословне 
јединице издаје изабраним делегатима уверење о 
томе да су изабрани за делегате. 

34. Дан одржавања скупштине делегата послов-
них јединица за избор чланова првог савета радног 
колектива Југословенов лутрије одређује савет 
општинског народног одбора надлежан за послове 
опште управе на чијем се подручју налази се-
диште Југословенске лутрије. 

35. Позив за скупштину делегата пословних 
јединица мора бити писмено саопштен свим иза-
браним делегатима пословних јединица најдоцније 
осам дана пре дана за који је сазвана скупштина. 

36. Ради утврђивања исправности мандата сво-
јих чланова, скупштина делегата пословних једи-
ница бира из своје средине верификациону коми-
сију од три члана. 

Верификациона комисија испитује правилност 
уверења издатих делегатима од стране скупштина 
радника и службеника пословних јединица и свој 
извештај подноси скупштини делегата пословних 
јединица, која о њему решава. 



N .Четвртак, 5. јул 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 27 — Страна 515 

37. У погледу кандидован^, гласања и утврђи-
вања резултата избора за чланове савета радног 
колектива Југословенско лутрије сходно се приме-
њују одредбе овог упутства о начину кандидован^, 
гласања и утврђивања резултата гласања за избор 
чланова првог савета радног колектива пословне 
јединице. 

38. Први састанак савета радног колектива Ју-
гословенско лутрије одржаће се најдоцније у року 
од седам дана од дана одржаних избора за чланове 
савета. 

На првом састанку, чланови савета радног ко-
лектива Југословенско лутрије бирају из своје 
средине председника и потпредседника савета. 

У погледу начина гласања сходно се приме-
њују одредбе овог упутства о начину гласања за 
избор председника и потпредседника савета рад-
ног колектива пословне јединице. 

39. За члана савета радног колектива Југосло-
в е н о в лутрије не могу бити бирани: главни ди-
ректор Југословенске лутрије, заменик главног ди-
ректора Југословенско лутрије, директори послов-
них јединица Југословенов лутрије и њихови 
помоћници. 

3. Именовање чланова управног одбора Југословен-
о в лутрије 

40. Управни одбор Југословенске лутрије сас-
тоји се од 17 чланова. 

Управни одбор именује Савезно извршно веће 
из редова чланова организација које учествују у 
расподели прихода Југословенов лутрије и других 
лица која могу доприносити раду Југословенов 
лутрије. 

Главни директор Југословенске лутрије и 
председник савета радног колектива Југословенске 
лутрије су чланови управног одбора по свом по-
ложају. 

41. Први састанак управног одбора Југословенов 
лутрије одржаће се најдоцније у року од седам 
дана од дана именовања чланова управног одбора. 

На првом састанку, чланови управног одбора 
бирају из своје средине председника и потпред-
седника. 

За председника и потпред сед ника управног од-
бора не могу бити бирани главни директор и 
председник савета радног колектива Југословенов 
лутрије. * 

42. У погледу начина гласања за избор пред-
седника и потпредседника управног одбора Југо-
словенов лутрије сходно се примењују одредбе овог 
упутства о начину гласања за избор председника 
и потпредседника савета радног колектива послов-
не јединице. 

4. Постављење главног директора Југословенов 
лутрије 

43. Главног директора Југословенов лутрије 
поставл»а управни одбор Југословенов лутрије, у 
сагласности са Савезним извршним већем, најдоцни-
је у року од седам дана од дана конституисања 
управног одбора. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
44. Ово упутство ступа на снагу даном објав-

љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 592 
28. јуна 1962. године 

Београд 
Секретар 

за законодавство и организацију, 
Џемал Биједић, с. р. 

354. 

На основу члана 29. став 3. Закон* о југосло-
венским стандардима („Службени ли«* ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКООТ 

СТАНДАРДУ ЗА ПИВО 
1. У југословенски стандарду Пиво — JUS 

Е.М2.050, који је донет Решењем о југословенскоот 
стандарду за пиво („Службени лист ФНРЈ*, бр. 
11/59), у тачки 8. Означавање, тачка 8.1 мења се и 
гласи: 

„8.1 На пивској буради морају бити видно озна-
чени следећи подаци: 

— назив и место произвођача и, по могућности, 
заштитни жиг, 

— назив и врста производа, 
— текст: Садржај екстракта у основној сладо-

вини: 
— датум пуњења, 
— ознака JUS Е.М2.050. 
Уколико је пиво пастеризовано додаје се још и 

ознака „пастеризовано"." 
2. Ово решење ступа на снагу 1. јануара 1963. 

године. 
Бр. 09-3803 

13. јуна 1962. г о д и н е 
Београд 

Директор 
Југословенског завода 

за стандардизацију, 
инж Славољуб Виторовић, с. р. 

355. 

На основу члана 16. Уредбе о организацији за-
вода за социјално осигурање („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/55), члана 7. Статута Савезног завода 
за социјално осигурање („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 24/56, 51/58 и 25/60) и чл. 35. и 147. став 2. Закона 
о здравственом осигурању („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 22/62), у сагласности са Савезним заводом за 
здравствену заштиту и са Управом за фармацеутску 
службу и медицинско снабдевање, Скупштина Са-
везног завода за социјално осигурање прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ПРОШИРИВАЊА, ИЗДАВАЊА И НА-
ПЛАЋИВАЊА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ПРОПИСУЈУ 

ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА 
Члан 1. 

Лицима осигураним по Закону о здрг.вственом 
осигурању (у даљем тексту: осигурана лица), кад 
трошкови здравствен заштите падају на терет фон-
да здравственог осигурања, лекови се прописују, из-
дају и наплаћују па начин предвиђен овим правил-
ником, као и Упутством о прописиван^ и издавању 
лекова („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/56) ако овим 
правилником није друкчије одређено. 

Члан 2. 
Привремено, до прописивања новог обрасца, ре-

цепт мора да садржи ове податке: 
1) назив завода за социјално осигурање код ко-

га је осигурано лице регистровано; 
2) категорију осигураног лица (заокружује се 

одговарајућа категорија одштампана на рецепту); 
3) број здравственог картона односно лекароот 

дневника; 
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4) рођено и породично име осигураног лица; 
5) сродство са лицем од кога члан породице из-

води право на здравствено осигурање, ако се лек 
прописује за члана породице (податак се уноси у 
рубрику: „Родбински однос"); 

6) број здравствено легитимације осигураног 
лица; 

7) општину и назив органа, организације, уста-
нове или послодавца код кога је осигураник запо-
шљен (катастрални број и шифра привредне делат-
ности из здравствен легитимације), односно зани* 
мање осигураник^, на пример: адвокат, уметник, за-
натлија итд. (податак се уноси у рубрику: „Назив 
обвезника доприноса"). 

На рецепту који се издаје за дете до навршене 
петнаесте године живота, морају се назначити и го-
дине живота детета. 

До прописивања новог обрасца рецепта, за про-
писиван^ лекова употребљаваће се образац који је 
сада у употреби. 

Члан 3. 
Лекар који је прописао лек мора рецепт да 

потпише и да испод потписа утисне печат са сво-
јим именом. 

Члан 4. 
На рецепту мора бити утиснут и печат здрав-

ствено установе. 
Печатима и обрасцима рецепта снабдева лекаре 

здравствена установа у којој они раде. 

Члан 5. 
На један рецепт може се прописати само један 

лек за једно лице. Као саставни део лека сматра се 
и помоћни материјал који служи за употребу про-
писаног лека (на пример: капаљка, стаклени шта-
пић, редестилована вода за раствор и друго). 

На полеђини рецепта не смеју се прописивати 
лекови. 

Члан б. 
Ако се рецепт пише у уникату, лекар је дужан 

прописани лек са скраћеним називом завести у 
здравствени картон односно у лекарски дневник. 

Члан 7. 
На обрасцу рецепта из члана 2. овог правилника 

не могу се осигураним лицима прописивати: 
1) лекови за које у смислу Уредбе о лековима 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 45/53) није дато одо-
брење да се могу ставити у промет у Југославији; 

2) лекови за чију је примену потребна непо-
средна интервенција стручног здравственог радника 
(лекови који се примењују у виду поткожне, му-
скул арне или интравенозне инјекције; материјал 
који се употребљава у здравственој установи за 
превијање рана или за стављање чврстог завоја; 
средства-која се примењују путем специјалних уре-
ђаја здравствених установа: инхалатора, аеросол-
апарата и сл.); 

3) лекови који се дају осигураним лицима док 
су на лечењу у стационари©] здравстЕеној установи; 

4) увезени инострани лекови, ако има у промету 
одговарајућих лекова домаће производње истог са-
става и дејства; 

5) дијететски препарати, осим оних који се у 
смислу члана 8. Уредбе о лековима сматрају леко-
вима. При прописиван^ дијететскпх препарата, на 
рецепту се мора назначити дијагноза. 

Члан 8. 
Лекове наведене у члану 7. тач. 2. и 3. овог 

правилника за осигурана лица дз^жна је набављати 
здравствена установа. Изузетно, ако је у питању 
хитан случај а здравствена установа из оправданих 
разлога не може сама да набави лек наведен у 
члану 7. тачка 2. овог правилника, лекар ће такав 
лек прописати на посебном обрасцу здравствено 
установе. На овим обрасцима, поред ознаке хитности 
којом се обезбеђује издавање лека без икакве на-
плате од примаоца лека, уписивањем назива здрав-
ствено установе као корисника и потписом лекара 
потврђује се да је обвезник плаћања здравствена 
установа. 

Члан 9. 
На један рецепт лек се може прописати у ко-

личини која је према стању болесника и природи 
обољења довољна за коришћење .до следећег за-
казаног лекарског прегледа, а наиме: 

1) код акутних оболења или стања, количина 
прописаног лека по једном рецепту, по правилу, не 
може бити већа од дозе лека довољне за пет дана; 

2) код хроничних обољења или стања, кад је у 
питању стална употреба одређеног лека, количина 
тог лека прописаног по једном рецепту не може 
бити већа од дозе лека довољне за петнаест дана, 
а највише за тридесет дана (на пример: код ше-
ћерне болести, код туберкулозе и сл.). 

Кад лек прописује у количини већој од дозе 
лека довољне за пет дана, лекар је дужан у здрав-
ствени картон осигураног лица унети укратко раз-
логе за црописивање такве количине лека. 

Члан 10. 
Приликом издавања лека прописаног на обрасцу 

рецепта из члана 2. овог правилника, апотека на-
плаћује за сваки издати лек износ у висини утврђе-
ној Одлуком о висини учешћа осигураних лица у 
трошковима за коришћење издатих лекова („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 26/62). 

Кад здравствена установа уместо апотеке издаје 
лекове осигураним лицима без рецепта, на основу 
уговора са заводом за социјално осигурање, ако тим 
уговором није друкчије одређено, наплату сталног 
износа за сваки издати лек вршиће на начин пред-
виђен за апотеке у ставу 1. овог члана. 

Члан 11. 
Наплаћене износе апотеке односно здравствене 

установе обрачунавају са заводима за социјално оси-
гурање на начин утврђен међусобним уговорима. 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-6640/1 
21. јуна 1962. године 

Београд 

Савезни завод за/социјално осигурање 

Директор, Потер ед сед ник, 
Зденко Хас, с. р. др Јерко Радмиловић, с. р. 



N .Четвртак, 5. јул 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 27 — Страна 515 

РЕШЕЊА 
На основу члана Ј66. Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 
39. став 3. Закона о државној управи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/57 и 22/62) у вези е чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 

САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 

Разрешавају се дужности помоћника секретара 
у Секретари јату Савезног извршног већа за опште 
привредне послове Војислав Ракић и Владимир 
Церић и постављају у Кабинет потпре^ сед ника Са-
везног извршног већа и председника Одбора Саве-
зног извршног већа за привредну ^ординацију , са 
положајем помоћника секретара у Савезном извр-
шном већу. 

Б. бр. 51 
29. јуна 1962, године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу чл. 27, 28. и 30. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/57 и 
22/62) у вези е чланом 33. Уредбе о организацији и 
раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 
И ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРА ЗА 

СПОЉНУ ТРГОВИНУ 
У Државном секретару ату за спољну трговину 

постављају се, и то: 
за државног подсекретара: Руди Колак, доса-

дашњи државни под секрет ар укинутог Комитета за 
спољну трговину; 

за помоћнике државног секретара: Вујица Га-
јиновић, Никола Шушњар и Видомир Крунић, доса-
дашњи помоћници председника укинутог Комитета 
за спољну трговину. 

Б. бр. 49 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), чл. 27, 
28. и 39. Закона о државној управи („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/56, 44/57 и 22/62) у вези е чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 
И ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У СЕКРЕТ АРИ ЈА ТУ 
САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ТРГОВИНУ И 

ТУРИЗАМ 

У Секретари јату Савезног извршног- већа за тр-
говину и туризам постављају се, и то: 

за државног подсекретара: Милка Куфрин, са-
везни народни посланик — досадашњи државни 
потсекретар укинутог савезног Државног секрета-
ријата за послове робног промета; 

за помоћнике секретара: Ђуро Узелац, Душан 
Вуковић и Јосип Гарван, досадашњи помоћници 
државног секретара укинутог савезног Државног 
секретаријата за послове робног промета. 

Б. бр. 48 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар. Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 
39. став 3. Закона о државној управи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/57 и 22/62) у вези е чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТ АРИ ЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА САВЕЗНИ БУЏЕТ И ОПШТУ УПРАВУ 

За помоћнике секретара у Секретар^ ату . Саве-
зног извршног већа за савезни буџет и општу упра-
ву, постављају се, и то: 

Мијушко Шибалић, досадашњи помоћник секре-
тара у укинутом Секретаријату Савезног извршног 
већа за општу управу; 

Александар Радаковић, досадашњи помоћник 
секретара у укинутом Секретаријату Савезног из-
вршног већа за општу управу; 

Мухамед Гребо, досадашњи помоћник секретара 
Савезног извршног већа. 

Б бр. 52 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар. Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 
39. став 3. Закона о државној управи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/57 и 22/62), у вези е чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉАЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТАРИ ЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ОПШТЕ ПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ 

Поставља се за помоћника секретара у Секрета-
ри] ату Савезног извршног већа за опште пресретне 
послове Слободан Урошевић, досадашњи секретар 
Савезне инду етри јеке коморе. 

Б. бр. 47 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар. Потпрецседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 
39. став 3. Закона о државној управи („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 13/56, 44/57 и 22/62) у вези е чланом 
33. Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТ АРИ Ј АТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ 

За помоћнике секретара у Секретаријату Са-
везног извршног већа за народно здравље и соци-
јалну политику, постављају се, и то: 

др Радомир Герић, досадашњи помоћник секре-
тара у Секретари јату Савезног извршног већа за 
народно здравље; 

Бранку Савић, досадашњи помоћник секретара 
у Секретаријату Савезног извршног већа за социјал-
ну политику и комунална питања; 

Божидар Павловић, досадашњи помоћник се-
кретара у Секретари]ату Савезног извршног већа за 
социјалну политику и комунална питања. 

Б. бр. 50 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 37. став 1. тачка 7), у вези е 
чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИ-

ХВАТ ИСЕЉЕНИК А-ПОВРАТНИКА 
I. Образује се Савезна комисија за прихват исе-

љеника-повратника на које се односи Закон о амне-
стији од 13. марта 1962. године („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/62), као координациони орган одгова-
рај ућих републичких комисија. 

II. Комисија ће разматрати питања и проблеме 
исељеника-повратника и давати предлоге за њихо-
ва решења у погледу прихвата, запошљавања, стам-
беног збрињавања и обезбеђења финансијских сред-
става за ове сврхе. 

III. У Комисију се именују, и то: 
За председника: 
1. Јосип Колар, државни подоекретар — пред-

седник Савета за питања исељеника. 
За секретара: 
2. Бранко Павић, секретар Савета за питања 

исељеника. 

За чланове: 
3. Петар Ивићеви^, државни подсекретар у Са-

везном извршном већу; 
4. Јован Поповић, помоћник секретара у Секре-

тари! ату Савезног извршног већа за рад; 
5. Божидар Павловић, помоћник секретара у 

Секретари јату Савезног извршног већа за народно 
здравље и социјалну политику; 

6. Никола Мандић, начелник Конзуларног оде-
љења у Државном секретари јату за иностране 
послове; 

Четвртак, 5. јул 1962. 

7. Драго Ђиновић, начелник управе у Државном 
секрзтаријату за унутрашње послове; 

8-13. председниче републичких комисија за 
прихват исељеника-повратника. 

Б. бр. 46 
23. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у број^ 18. од 10. маја 1962. године 
објављују: 

Одлуку о измени Одлуке о висини дневница, 
накнаде због одвојеног живота од породице и кило-
метраже за службенике републичких органа и уста-
нова; 

Решење о именовању чланова Републичких ко-
мисија за спровођење прописа о расподели чистог 
прихода привредних организација и установа; 

Решење о изменама у Решењу о именовању 
председника, секретара и чланова Комисије за фи-
зичку културу; 

Наредбу о одређивању висине маржи у трговини 
на велико. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

346. Указ о проглашењу Закона о промету 
робе и услуга са иностранством — — — 493 
Закон о промету робе и услуга са ино-
странством — — — — — — — — 493 

347. Наредба о подношењу пријава о извозу и 
увозу робе — — — — — — — — 509 

348. Наредба о измени и допуни Наредбе о 
утврђивању робе која се увози на основу 
рестриктивне дозволе — — — — — 510 

349. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о броју и саставу посаде на пло-
вилима унутрашње пловидбе — — — 510 

350. Наредба о објектима за уређење бујица и 
заштиту земљишта од ерозије, који се 
сматрају специфичним — — — — — 511 

351. Наредба о основним подацима инвестици-
оног програма које су инвеститори из об-
ласти уређења бујица и заштите земљи-
шта од ерозије дужни достављати органу 
управе среског народног одбора — — — 511 

352. Наредба о основним подацима инвестици-
оног програма које су инвеститори из об-
ласти мелиорације земљишта, регулације 
река, заштите од поплава и изградње риб-
њака дужни достављати органу управе 
среског народног одбора — — — — — 512 

353. Упутство о спровођењу избора односно о 
именовању првих органа управљања Ју-
гословенско лутрије •— — — — — — 515 

354. Решење о измени Решења о ју ^словен-
ском стандарду за пиво — — — — — 517 

355. Правилник о начину прописиван^, изда-
вања и наплаћиван^ лекова који се про-
писују осигураним лицима — — — — 518 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


