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БЕОГРАД 

БРОЈ 28 ГОД. XVIII 

356. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАВРШНОМ РА-
ЧУНУ О ИЗВРШЕЊУ САВЕЗНОГ БУЏЕТА ДА 

1961. ГОДИНУ 

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 Закон о завршном 
рачуну о извршењу Савезног буџета за 1961. годину, 
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. 27 

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 ЗАВРШНОМ РАЧУНУ О ИЗВРШЕЊУ САВЕЗ-

НОГ БУЏЕТА ЗА 1961. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Доноси се завршни рачун о извршењу Савезног 

буџета за 1961. годину. 
Остварени приходи и извршени расходи по Са-

везном буџету за 1961. годину износе, и то: 
Приходи — — — — Динара 547.254,016.311 
Расхода — — — — Динара 568.533,613.775 
Вишак расхода над при-
ходима — — — — — Динара 21.279,597.464 

Члан 2. 
Вишак извршених расхода над оствареним при-

ходима Савезног буџета за 1961. годину у износу од 
Динара 21.279,597.464 покрива се кредитом Народне 
банке. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

357. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О АМОРТИЗАЦИИ 
ОБВЕЗНИЦА 3 Д Р Ж А В Н О Г КОНВЕРТОВАНОГ 

ДУГА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власта, проглашава се Закон о аморти-
з а ц и и обвезница 3"/t државног, конвертованог дуга, 

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. 24 
2. јула 1962. године 

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

Потпредседник 
Саг;?зне народне скупштине, 

Владимир Симић, с. р. 

З А К О Н 
О АМОРТИЗАЦИИ! ОБВЕЗНИЦА 3% ДРЖАВНОГ 

КОНВЕРТОВАНОГ ДУГА 

Члан 1. 
Све неамортизоване обвезнице 3% државног 

конвертованоѓ дуга, издате на основу Закона о кон-
верзији предратних унутрашњих државних дугова 
и обавеза („Службени лист ФНРЈ", бр. 61/46), до-
спевају за исплату 1. октобра 1962. године, од кот 
дана престаје да тече камата по шима. 

Ове обвезнице застарева ју за наплату у року од 
две године од 1. октобра 1962. године. 

Члан 2. 
У року из члана 1'. став 2. овог закона имају се 

поднети ради наплате и обвезнице 3% државног 
конвертованог дуга извучене за амортизацију 1960. 
и 1961. год ине. 

Члан 3. 
По истеку рока из члана 1. став 2. овог закона 

застаревају сва права по обвезницама 3% државног 
конвертованог дуга. 

Члан 4. 
Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 

послове финансија да донесе ближе прописе за 
примењивана овог закона. 

Члан 5. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

358. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 
О БУЏЕТИМА И ФИНАНСИРАЊУ САМОСТАЛ-

НИХ УСТАНОВА 
На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 

о основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југос лави је и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о допуни 
Закона о буџетима и финансирању самосталних 
установа, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 30. јуна 1*862, 
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године и ва седници Већа произвођача од 30. јуна 
1962. године. 

П.Р. бр. 25 
2. јула 1962. године 

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

Потпред сед ник 
Савезне народне скупштине, 

Владимир Симић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТИМА И ФИНАН-

СИРАЊУ САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА 

Члан 1. 
У Закону о буџетима и финансирању самостал-

них установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 
23/61 и 52/61) у члану 195. додаје се нори став 2, ко-
ји гласи: 

„Изузетно, до доношења прописа из члана 15. 
став 3. овог закона и става 1. овог члана, Савезно 
извршно веће може за поједине установе према ко-
јима врши право оснивача, а републичко изв инио 
веће за поједине од установа према којима Саве-
зно извршно веће не врши право оснивача, одредити 
да се те установе финансирају по принципима до-
хотка, и одредити да се оне ослободе од обавезе 
плаћања доприноса из дохотка, доприноса дру-
штвеним инвестиционим фондовима и камате на по-
словни фонд." 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

У „Службеном листу ФНРЈ". 

359. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА 
О ПРИВРЕДНИМ ПРЕСТУПИМА 

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 Закон о измени 
Закова о привредним преступима, који је усвојила 
Савезна на)родна скупштина на седници Савезног 
већа од 30. јуна 1962. године и на седници Већа про-
извођача од 30. јуна 1962. године. 

П. Р. бр. 23 
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 ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ 

ПРЕСТУПИМА 

Члан 1. 
У Закону о привредним преступима („Службени 

лист ФНРЈ4*, бр. 16/60) у члану 17. став 2. износ: 
„10.000* замењује се износом: „50.000", а износ: 
»5,000.000" замењује се износом: „10,000.000". 

У ставу 3. износ: „1.000" замењује се износом: 
»З.ООО", а износ: „100.000" замењује се износом: 

t ̂ 300.000". 

Члан 2. 
У члану 124. став 2. из«ос: „200.000" замењује 

се износом: „1,000.000". 

Члан 3. 
У члану 125. став 3. износ: „100.000" замењује 

се износом: „1,000.000". 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу ДАНОМ објавлзивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

360. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕНТИМА И ТЕХ-

НИЧКИМ УНАПРЕЂЕН* ИМ А 

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 Закон о изменама 
и допунама Закона о патентима и техничким уна-
пређењима, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 30. јуна 1962. го-
дине и на седници Већа произвођача од 30. јуна 
1962. године. 

П. Р. бр. 26 
2. јула 1962. године 

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

Потпр е д седник 
Савезне народне скупштине, 

Владимир Симић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАТЕН-

ТИМА И ТЕХНИЧКИМ УНАПРЕЂЕЊИМА 

Члан Г. 
У Закону о патентима и техничким унапређе-

њима („Службени лист ФНРЈ", бр. 44/60) у члану 19. 
у ставу 1. тачка 2. брише се а досадашња тачка 3. 
постаје тачка 2. 

Став 3. брише се, а досадашњи став 4. постаје 
став 3. 

Члан 2. 
У члану 64. додају се нова два става, који гласе: 
„Објављивање регл стро в ан ог патента састоји се 

из објављиван^ извода из регистра издатих пате-
ната и објављивање патентног списа (описа прона-
ласка, нацрта и усвојених патентних захтева). 

Ближе прописе о објављивању регистрованих 
патената доноси Секретаријат Савезног извршног 
већа за индустрију." 

Члан 3. 
У члану 66. после става 3. додаје се нови став 4, 

који гласи: 
„Кад се патент потпуно поништи, сматраће се 

да лије ни постојао, а кад се поништи само дели-
мично, сматраће се да вије постојао део кој«« је по-
ништен.44 

Члан 4. 
У члану 73. додају се два нова става, који гласе! 
„Кад је Државни секретаријат за послове на-

родне одбране издао патент за проналазак који се 
односи на народну одбрану, па накнадно нађе да 
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тај проналазак више не треба сматрати поверљи-
вим. он ће о томе донети решење и доставити га 
Управи за патенте заједно са решењем о издавању 
патента и патентним списима, ради уписа тог па-
тента у регистар издатих патената (члан 63). 

Од дана кад се проналазак престао сматрати 
поверљивим настаје обавеза плаћања таксе и тро-
шкова одређених за објављивање патената и за 
његово одржавање у важности (члан 77). Ова такса 
плаћа се у износу прописаном за одговарајућу го-
дину трајања патента." 

Члан 5. 
После члана 75. додаје се нови члан 75а, који 

гласи: 
„Решење којим се захтев за издавање патента 

за поверљиве проналаске потпуно или делимично 
усваја или се потпуно одбија, не објављује се. Про-
тив овог решења не може се ставити приговор 
(члан 60)." 

Члан 6. 
У члану 76. став 1 мења се и гласи: 
„За поверљиве проналаске заштићене патентом 

припада проналазачу једнократна правична нак-
нада, и то без обзира да ли се проналазак искори-
шћава и у ком обиму од стране Државног секрета-
ријата за послове народне одбране односно савезног 
органа на чији је захтев проналазак проглашен по-
верљивим, или лица коме су они то право уступили 
(члан 76а)." 

Члан 7. 
После члана 76. додаје се нови члан 76а, који 

гласи: 
„Право искоришћавања поверљивих пронала-

з а к и право њихове заштите у иностранству при-
падају искључиво Државном секретари јату за по-
слове народне одбране односно савезном органу на 
чији је захтев проналазак проглашен поверљивим. 

Органи из става 1. овог члана могу та права 
уступити другима." 

Члан 8. 
У члану 77. испред речи: „одржавање" додају 

се речи: „објављивање патента,". 
У истом члану додаје се нови став 2, који гласи: 
„Секретаријат Савезног извршног већа за инду-

стрију, у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, може донети бли-
же прописе о наплати трошкова из става 1. овог 
члана." 

Члан 9. 
У члану 95. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Правилник из става 1. овог члана — о технич-

ким унапређењима која се испитују и примењују у 
Југословенској народној армији, доноси Државни 
секретаријат за послове народне одбране." 

Члан 10. 
У члану 105. после става 2. додаје се нови став 

3, који гласи: 
„Ако поводом захтева за претварање пронала-

зачког сведочанства издатог за проналазак који се 
односи на народну одбрану, Државни секретаријат 
за послове народне одбране нађе да тај проналазак 
више не треба сматрати поверљивим, донеће о томе 
решење и доставиће га са списом Управи за па-
тенте на поступак." 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 11. . 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
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361. 

На основу чла/на 79. став 1. тачка 1. Уставног 
закона, у вези са чланом 11. став 1. тачка 1. Закона 
о народној одбрани („Службени лист ФНРЈ41, бр. 
30/55, 14/57 и 44/61), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О СНИМАЊУ ИЗ ВАЗДУХА 

Члан 1. 
Снимање из ваздуха територије Југославије (у 

даљем тексту: снимање из ваздуха) може се вршити 
за потребе премера земљишта по фотограметриј-
ском методу или за остале потребе привреде или 
науке. 

Члан 2. 
За снимање из ваздуха потребно је одобрење, 

које издаје Државни секретаријат 'за послове на-
родне одбране. 

Одобрење за снимање из ваздуха за потребе 
премера земљишта по фотограметријском методу, 
даје Државни секретаријат за послове народне од-
бране приликом одобравања годишњег плана так-
вог снимања, који саставља Савезна геодетска 
управа. 

Одобрење за снимање из ваздуха за остале по-
ј е б е привреде или науке издаје Државни секре-
таријат за послове народне одбране појединачно за-
интересованим државним органима, установама и 
организацијама преко Војно-географског института. 

Члан 3. 
Приликом издавања одобрења за снимање из 

ваздуха Државни секретаријат за послове народне 
одбране наредиће да се материјал добивен снима-
њем из ваздуха користи и чува као материјал који 
представља војну тајну, ако сматра да ће тај ма-
теријал садржати податке војног карактера. 

Члан 4. 
Снимање из ваздуха за потребе премера земљи-

шта по фотограметријеком методу врши Војно-гео-
графски институт или друга установа коју за то 
овласти Савезно извршно веће. 

Снимање из ваздуха за остале потребе привреде 
или науке врши Војно-географски институт или 
други државни орган, установа или организација 
коју Државни секретаријат за послове народне од-
бране овласти да такво снимање изврши. 

Члан 5. 
Захтев за снимање из ваздуха могу поднети др-

жавчи органи, установе и организације. 
Захтев за снимање из ваздуха за потребе пре-

мера земљишта по фотограметријеком методу, под-
носи се Савезној геодетско] управи преко републич-
ког (покрајниског, обласног) органа управе надле-
жног за послове геодетске службе. * 

Захтев за снимање из ваздуха за остале потребе 
привреде или науке, подноси се Државном секре-
таријату за послове народне одбране преко Војно-
географског института. 

Члан 6. 
Захтев за снимање из ваздуха мора да садржи: 

означење земљишта или објекта који треба да се 
сними; назначење потребе ради које се земљиште 
или објект снима; техничке податке за снимање из 
ваздуха (размер, уздужно и попречно преклапање, 
фото-камера); предлог подносиоца захтева о томе 
који би орган, установа или организација могла да 
изврши развијање и даљу обраду фото-материјала 
добивеног снимањем из ваздуха, и место где би се 
ови послови извршили; податке о начину и обиму 
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коришћења фото-материјала; назначење органа, у -
станове или организације која ће после коришћења 
чувати фото-материјал добивен снимањем из ва-
здуха. 

Члан 7. 
Годишњи план снимања из ваздуха за потребе 

премера земљишта по фото гр ам етри јеком методу, 
саставља Савезна геодетска управа на основу прим-
љених захтева за снимање из ваздуха. Овај план 
саставља се за наредну годину и доставља се на 
одобрење Државном секретари} ату за послове на-
родне одбране до 31. јануара године за коју се са-
ставља план. 

По одобрењу овог годишњег плана снимања из 
ваздуха од стране Државног секретаријата за по-
слове народне одбране, Савезна геодетска управа 
дужна је да о томе обавести све подносиоце захтева 
за снимање из ваздуха. 

О одобрењу снимања из ваздуха за остале по-
требе привреде или науке, Војно-географски инсти-
тут непосредно обавештава подносиоце захтева за 
такво снимање из ваздуха. 

Члан 8. 
Филмове или плоче са којима је извршено сни-

мање из ваздуха за потребе премера земљишта по 
фотограметријеком методу, могу да развијају Вој^ 
ко-географски институт Завод за фотограметрију у 
Београду и орган управе надлежан за послове гео-
детске службе 

Који ће од органа из става 1. овог члана извр-
шити развијање ових филмова и плоча одређује 
Државни секретаријат за послове народне одбране 
приликом издавања одобрења за снимање из ваз-
духа 

Ако развијање филмова или плоча врши Завод 
за фотограметрију или орган управе надлежан за 
послове геодетске службе, он може од сваког филма 
или плоче да изради само по једну фото-копију, 
без даље обраде, које заједно са негативима фил-
мова или плоча доставља на преглед Војно-географ-
ском институту. 

По извршеном прегледу Војно-географски ин-
ститут задржава фото-копије без накнаде, а нега-
тиве филмова или плоча враћа Заводу за фотогра-
метрију односно органу управе од кога их је "при-
мио, да се користе за потребе ради којих је извр-
шено снимање из ваздуха. 

Члан 9. 
Државни секретаријат за послове народне од-

бране или орган који он овласти може, на захтев 
државног органа, установе или организације, овла-
стити орган управе надлежан за послове геодетске 
службе код кога се налазе негативи филмова или 
плоча са којима је извршено снимање из ваздуха 
за потребе премера земљишта по фотограметриј-
ском методу, да изради фото-матеоијал (фото-ко-
пије, фото-скице, фото-планове, фото-мозаике. ди-
јапозитиве) и за потребе подносиоца захтева, иако 
је снимање из ваздуха извршено за потребе другог 
државног органа, установе или организације. 

Захтев за издавање овлашћења из става 1. овог 
члана мора да садржи податке о називу подносиоца 
захтева, врсти и количини потребног фото-матери-
јала, сврси у коју ће се кооистити овај фото-мате-
ријал, као и о називу органа, установе или органи-
зације код ког ће се чувати фото-материјал после 
коришћења. 

Евиденцију о датим овлашћењима из става 1. 
овог члана води орган управе надлежан за послове 
геодетске службе. 

Члан 10. 
Бој но-географски институт, Завод за фотогра-

метрију и орган управе надлежан за послове гео-
детске службе који развију филмове и плоче са 
којима је извршено снимање из ваздуха за потребе 
премера земљишта по фотограметријском методу, 
дужни су да воде евиденцију о овим филмовима и 
плочама, као и о осталом развијеном фото-матери-
јалу (фото-копијама. фото-скицама, фото-планови-
ма, фото-мозаицима, дијапозитивима), и да се ста-
рају да се тај материјал користи за потребе ради 
којих је извршено снимање из ваздуха. 

Члан 11. 
Завод за фотограметрију и орган управе надле-

жан за послове геодетске службе који развију фил-
мове и плоче са којима је извршено снимање из 
ваздуха за потребе премера земљишта по фотограф 
метри јеком методу, дужни су да одмах по испоруци 
фото-материјала наручиоцу, негативе тих филмова 
и плоча доставе надлежном републичком органу 
управе надлежном за послове геодетске службе. 

Републички орган управе надлежан за послове 
геодетске службе дужан је да негативе ових фил-
мова и плоча чува код себе. 

Члан 12. 
Филмове и плоче са којима је извршено сни-

мање из ваздуха за остале потребе привреде или 
науке развија, по правилу, Војно-географски ин-
ститут. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране може развијање ових филмова и плоча пове-
рити и другом органу, установи или организацији. 

Ако ови филмови и плоче садрже податке вој-
ног карактера и ако је њихово развијање поверено 
другом органу, установи или организацији, Држав-
ни секретаријат за послове народне одбране може, 
ради спречавања одавања тих података, да одреди 
услове под којима ће се извршити развијање. 

Члан 13. 
Негативе филмова и плоча са којима је извр-

шено снимање из ваздуха за потребе премера зем-
љишта по фотограметријском методу — размере 
1 :10.000 или крупније размере, а које је развио 
Војно-географски институт, овај Институт доставља 
републичком органу управе надлежном за послове 
геодетске сл улеб е, а остале негативе филмова и 
плоча задржава и чува код себе. 

Члан 14. 
Државни органи, установе и организације који 

користе фото-материјал добивен снимањем из ва-
здуха, дужни су да овај фото-материјал користе 
искључиво за потребе ради којих је одобрено и из-
вршено снимање из ваздуха. 

Ови органи, установе и организације на смеју 
добивени фото-материјал отуђити, копирати или ма 
на који други начин умножавати. 

Члан 15. 
Фото-материјал добивен снимањем из ваздуха 

не сме се објављивати. 
Изузетно, Државни секретаријат за послове на-

родне одбране или орган који он одреди може одо-
брити да се фото-материјал добивен снимањем из 
ваздуха објави у научне и друге сврхе, ако овај 
фото-материјал не садржи податке војног карак-
тера. 

Члан 16. 
Државни органи, установе и организације код 

којих се на дан ступања на снагу ове уредбе налазе 
развијени неѓативи филмова или плоча са којима 
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Је извршено снимање из ваздуха дужни су да ове 
негативе одмах после коришћења предају на чу-
вање републичком органу управе надлежном за по-
слове геодетске службе, односно Војно-географском 
институту — ако су те негативе добили од тог Ин-
ститута. 

Члан 17. 
Овлашћује се Државни секретаријат за послове 

народне одбране да донесе ближе прописе о чувању 
и заштити фото-материјала добивеног снимањем из 
ваздуха. 

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

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 134 
29. јуна 1962. године 

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

362. 

На основу тачке 1. Одлуке о овлашћењу Савез-
ног извршног већа за доношење прописа о кори-
шћењу друштвених средстава за путничке аутомо-
биле („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/61), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О КОРИШЋЕЊУ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА 

У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ 

Члан 1. 
Државни органи, самосталне установе, при-

вредне и друге самоуправи© организације који у 
свом пословању користе путничке аутом обиле ду-
жни су .посебним актом одредити за које послове 
односно делатности се ови аутомобили могу кори-
стити и начин њиховог коришћења. 

Акт из става 1. овога члана у самосталним 
установама, привредним и другим самоуправним 
организацијама доноси највиши орган управљања. 

Овим актом не могу се аутомобили давати на 
личну употребу. 

Члан 2. 
Изузетно од одредбе члана 1. став 3. ове уред-

бе, члановима Савезног извршног већа, савезним 
државним подсекретарима и функционерима њихо-
вог положаја могу се ставити на располагање пут-
нички аутомобили. 

Посебним решењем Савезног извршног већа 
одређују се функционери из става 1. овог члана ко-
јима се стављају на располагање путнички ауто-
мобили, као и услови и начин коришћења аутомо-
била. 

Члан 3. 
Републичко извршно веће прописује на који ће 

начин путничке аутомобиле користити одређени 
функционери у народној републици. 

Посебним решењем републичког извршног већа 
одређују се функционери из става 1. овог члана, нао 
и услови и начин коришћења аутомобила. 

Члан 4. 
Овлашћује се Државни секретаријат за посло-

ве народне одбране да пропише којим се лицима у 
Југословенској народној армији и органима народне 

одбране могу ставити на располагање путнички 
аутомобили, као и услови и начин коришћења ау-
томобила. « 

Овлашћује се Државни секретаријат за ино-
стране послове да пропише којим се лицима у ди-
пломатским и конзуларним представништвима Ју-
гославије у иностранству могу ставити на распола-
гање путнички аутомобили, као и услове и начин 
коришћења аутомобила. 

Члан 5. 
Друштвена правна лица не могу купова™ пут-

ничке аутомобиле и моторна пловила од грађана и 
грађанских правних лица, еко посебним савезним 
прописом није друкчије одређено. 

Члан 6. 
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара 

казниће се за прекршај одговорно лице у друштве-
ном правном лицу ако за потребе тог друштвеног 
правног лица купи путнички аутомобил или мотор-
но пловило противно одредби члана 5. ове уредбе. 

Путнички аутомобил или моторно пловило које 
је предмет прекршаја из става 1. овог члана оду-
зеће се од купца без накнаде. 

Члан 7. 
Даном почетка примењивања ове уредбе пре-

стаје да важи Уредба о коришћењу друштвених 
средстава за путничке аутомобиле („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 3/62 и 16/62). 

Члан 8. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. августа 1962. године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 131 

29. јуна 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосир Броз Тито, с. р. 

363. 
На основу члана 79. став 1. тачка 7. Уставног 

закона и члана 195. Закона о буџетима и финанси-
рању самосталних установа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/59, 23/61 и 52/61), Савезно извршно веће до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ЗАВОДУ ЗА ШКОЛСКУ ОПРЕМУ 

Члан 1. 
Завод за школску опрему, основан Решењем о 

оснивању Завода за школску опрему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 37/52) као установа са самостал-
ним финансирањем, наставља са радом као само-
стална установа, под истим називом. 

Седиште Завода за школску опрему је у Загребу. 

Члан 2. 
Завод за школску опрему (у даљем тексту: За-

вод) има за задатак да проучава школску опрему 
и грађење школа и других образовно-васпитних у-
станова, да израђује нацрте и прототипове школске 
опреме, грађевинске програме, инвестиционе елабо-
рате, педагошке, хигијенске и техничке елементе 
за грађење школа, да путем изложби, предавања 
и публикација пропагира примену савремене школ-
ске опреме, као и да врши услуге у оквиру свог 
делокруга. 

Члан 3. 
Завод има својство правног лица. 

г 
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Члан 4. 1 

Органи управљања Завода јесу: савет, управни 
одбор и директор. 

Члан 5. 
Савет Завода врши следеће послове: 
1) доноси правила Завода; 
2) утврђује план и програм рада и даје опште 

смернице за рад Завода; 
3) утврђује тарифу за услуге које прз^жа Завод; 
4) даје сагласност на финансијски план, завр-

шни рачун, висину накнаде за услуге и правилник 
о расподели чистог прихода; 

5) претреса извештај о раду Завода; 
6) поставља и разрешава руководеће службе-

нике за које је то правилима Завода одређено. 

Члан 6. 
Савет Завода има тринаест чланова. 
Два члана именује Савезно извршно веће из 

реда јавних радника, по једног члана делегирају 
Савезни завод за проучавање школских и просве-
тних питања и републички заводи за унапређивање 
школства, а три члана бира радни колектив Завода 
из своје средине. 

Директор Завода је по свом положају члан 
савета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може бити председник савета. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор Завода управља непосредно по-

словима Завода у складу са важећим прописима, 
правилима Завода и смерницама савета, и врши на-
рочито ове послове: 

1) у сагласности са саветом доноси финансиј-
ски план. завршни рачун и правилник о расподели 
чистог прихода' и одређује висину накнада за услуге; 

2) утврђује предлог правила и предлог плана и 
програма рада; 

3) доноси правилник о радним односима и пра-
вилник о личним дохоцима; 

4) на предлог директора поставља и разрешава 
службенике и раднике Завода и решава о пригово-
рима против аката о радним односима које доноси 
директор. 

Члан 9. 
Управни одбор има највише девет чланова. . 
Чланове управног одбора бира радни колектив 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две го-

дине. 
Директор Завода је по свом положају члан 

управног одбора. 
Председника управног одбора бира управни од-

бор из реда својих чланова. 
Директор Завода не може бити председник у-

правног одбора. 

Члан 10. 
Савет и управни одбор Завода доносе закључке 

на седницама већином гласова чланова савета од-
носно чланова управног одбора. 

Члан 11. 
Директор Завода руководи непосредно радом 

Завода на основу важећих прописа, правила Заво-
да и закључака савета и управног одбора, и орга-
низује овај рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
службеника и радника Завода за која ј е овлашћен, 
издаје решења о постављењу и отказу службени-
цима и радницима које поставља савет односно у-
правни одбор и дисциплински је старешина слу-
жбеника и радника Завода. 

Директор представља и заступа Завод. 
Директор помаже председницима савета и у-

правног одбора у припремању седница савета и 
управног одбора и спроводи закључке савета и у-
правног одбора. 

Директор је дужан да привремено обу стави, од 
извршења закључке савета и управног одбора ако 
сматра да су у супротности са законом, другим ва-
жећим прописима и правилима Завода, и да их. за-
једно са својим решењем, достави на решавање ор-
гану управе који врши надзор над законитошћу 
рада Завода. 

Ако овај орган не донесе решење у року од 30 
дана од дг-на пријема закључка, закључак савета 
односно закључак з^правног одбора остаје на снази. 

Директора поставља Савезно извршно веће на 
предлог савета. 

Члан 12. 
Завод има своја правила. 
Правила садрже нарочито одредбе о организа-

цији и раду Завода, о правима и дужностима ор-
гана ynj т љ а њ а и о њиховим међусобним односима, 
о начину избора чланова управног одбора и чла-
нова савета које бира радни колектив и о начину 
њиховог опозива, као и одредбе о финансирању и 
финансијском пословању Завода. 

Члан 13. 
Завод се финансира по прописима о финанси-

рању самосталних установа. 

Члан 14. 
Завод остварује своје приходе продајом нацрта 

и прототипова школске опреме, накнадама за услу-
ге које врши у оквиру свог делокруга, издавањем 
стручних публикација и из других извора. 

Висина накнада за услуге утврђује се тарифом 
или уговором између Завода и корисника односно 
наручиоца услуге. 

Члан 15. 
Завод не обрачунава и не плаћа камату на по-

словни фонд. допринос из дохотка и допринос дру-
штвеним инвестиционине фондовима. 

Члан 16. 
Надзор над законитошћу рада Завода врши Се-

кретаријат Савезног извршног већа за просвету 
и културу. * ч 

Члан 17. 
До образовања савета и управног одбора Завода 

по чл. 6. и 9. ове уредбе, послове савета и управ-
ног одбора из чл. 5. и 8. ове уредбе врши савет 
чије чланове именује Савезно извршно веће. 

Члан 18. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје 

да важи Решење о оснивању Завода за школску 
опрему. 

Члан 19. 
Организација и рад Завода саобразиће се од-

редбама ове уредбе до 31. децембра 1962. године. 



Среда 11. јул 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 28 — Страна 527 
• - ј , ^ 

Члан 20. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

»Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 133 
29. јуна 1962. године 

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

364. 
На основу чл. 197. и 201. Закона о радним одно-

сима („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
0 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ИЗНОСИМА 
ГАРАНТОВАНОГ ЛИЧНОГ ДОХОТКА И МИНИ-
МАЛНОГ ЛР1ЧНОГ ДОХОТКА РАДНИКА ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
| Члан 1. 

У Уредби о износима гарантованог личног до-
хотка и минималног личног дохотка радника при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
14/61) у члану 1. бруто износи гар антов а ног личног 
дохотка мењају се и гласе: 

Месечно 

„за I групу привредних делатности 15.900 
за II групу привредних делатности 17.600 
за III груну привредних делатности 19.100 
за IV групу привредних делатности 20.600 
^ У Til гругти привредних делатности додаје се 

нова тачка 15, која гласи: 
„15) Туристичке привредне организације чији 

је предмет пословања искључиво или претежно 
спољнотрговинског карактера." 

Члан 2. 
1 Члан 8. мења се и гласи: 

„Минимални лични доходак радника, у смислу 
члана 201. Закона о радним односима, износи 12.700 
динара бруто месечно, а 61 дин ао бруто по часу." 

Додаје се нови став 2, који гласи: 
„Општински народни одбор може за све при-

вредне организације, за привредне организације по-
јединих привредних делатности или за поједине 
привредне организације на свом подручју повећати 
илои смањити износе минималног личног дохотка из 
става 1. овог члана до 20л/о." 

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

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јула 1962. године. 

Савезно извршно веће 
Р п. бр. 132 

29. јуна 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

365. 
На основу члана 79. став 1. тачка 1. у вези 

е чланом 9. став 1. алинеја 3. Уставног закона и 
чл. 11. и 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ АМБАСАДЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У АЛЖИРУ 

1. Отвара се Амбасада Федеративне Народне 
Републике Југославије у Алжиру, Република 
Алжир. 

$ 2. Државни секретар за иностране »слове пре-
дузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", е тим што се 3. 
јул 1962. године — дан стицана независности Ал-
жира — сматра као дан отварања Амбасаде ФНРЈ. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 135 

2. јула 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

366. 
На основу члана 34. став 3. Уредбе о организа-

цији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58ч 21/59 и 25/62), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ОДБОРА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА ЗА ПИТАЊА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ1 

РАДА 

1. Оснива се Одбор Савезног извршног већа за 
питања научноистраживачког рада. 

2. У делокруг Одбора Савезног извршног већа 
за питања научноистраживачког рада спадају, у 
оквиру надлежности федерације, питања политике 
развитка области научноистраживачког рада и са-
радње између органа и друштвених тела федера-
ције и народних република у тој области, као и 
питања координације рада савезних органа и дру-
штвених тела федерације који се баве организаци-
јом научноистраживачког рада. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 128 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

367. 

На основу чл. 35. и 36. Уредбе о организацији 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25^62), Савезно извршио 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ САСТАВА ОДБОРА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ПИТАЊА НАУЧНОИСТРА-

ЖИВАЧКОГ РАДА 

I. За председника Одбора Савезног извршног 
већа за питања научноистраживачког рада име-
нује се Милентије Поповић, члан Савезног извр-
шног већа. 

II. Чланови Одбора јесу: 
1. Председник Савезне комисије за нуклеарну 

енергију; 
2. Секретар Савезног извршног већа за просве-

ту и културу; 
3. Председник Савезног савета за научни рад; 
4. Генерални директор Савезног завода за при-

вредно планирање; 
5. Председник Савета Југословенско народне 

армије за научни рад; 
6. Представник Савезне привредне коморе; 
7. Директор Савезног завода за здравствену за-

штиту. 
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ГО. Ради ускладувања научноистраживачке де-
латности у народним републикама, чланови Одбора 
су и чланови извршних већа или други функцио-
нери које за то одреде извршна већа народних ре-
публика. 

Р. п. бр. 128/2 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

368. 

На основу члана 3. став 1. Закона о ревалори-
зацији основних средстава и средстава заједничке 
потрошње привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 12/62), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПО-

ТРОШЊЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. Опште одредбе 
1'. Привредне организације дужне су у смислу 

Закона о ревалоризацији основних средстава и 
средстава заједничке потрошње привредних орга-
низација, извршити ревалоризацију ових средстава 
са стањем на дан 30. јуна 1962. године, а на начин 
и по поступку који су предвиђени овом одлуком. 

Ревалоризацијом се усклађују књижне вредно-
сти ствари које чине основна средства и ствари које 
чине средства заједничке потрошње са текућим це-
нама ових ствари, применом коефицијената одре-
ђених у Привременој табели коефицијената. која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни 
Део. 

2. Под привредним организацијама, у смислу 
тачке 1. ове одлуке, подразумевају се предузећа и 
радње, задруге, пословна удружења, банке и оси-
гуравајући заводи. 

Обавези ревалоризације подлеже и привредне 
организације у изградњи или у поступку ликвида-
ција 

3. Ревалоризацији подлеже ствари које чине 
основна средства и ствари које чине средства за-
једничке потрошње. 

Ствари из става 1. ове тачке подлеже ревало-
ризацији и када су ван употребе, или су у изград-
њи или у фази монтаже. 

Ревалоризацији не подлеже: 
1) вредност земљишта; 
2) вредност земљишних мелиорационих радова; 

вредност истраживачка радова; 
3) вредност крупног алата, инструмената, лабо-

раториско опреме и погонског, пословног и непо-
словног инвентара; 

4) вредност основног стада; 
5) вредност патената и лиценци; 
6) оснивачка улагања. 
За земљишта која немају књижну вредност 

утврдиће се та вредност, и то: 
1) за непољопривредна земљишта — по једин-

ствен ој цени од 20 динара за један квадратни метар; 
2) за пољопривредна земљишта — по процени 

комисије коју одреди сама привредна организација. 
Процена овог земљишта извршиће се према књи-
жној вредности сличних земљишта исте или друге 
пољопривредне организације. 

4. Привредна организација мо^ке одлучити да 
вредност појединих ствари које чине основна сред-
ства и средства заједничке потрошње не ревало-
ризује ако су те ствари трајно ван употребе (трајно 
нефункционална средства). 

У случају из става 1. ове тачке привредна 
организација је дужна посебно исказати вредност 
ствари које се не ревалоризују, према књижном 
стању на дан 30. јуна 1962. године. 

Одлуку о одређивању ствари које се не рева-
лоризују доноси раднички савет привредне органи-
зације, у сагласности са среском комисијом за ре-
валоризацију. Ако за срез није .образована коми-
сија, сагласност даје орган управе среског народног 
одбора надлежан за привредну грану којој при-
вредна организација припада. Ако укупна неотпи-
сана вредност ових ствари, према стању на дан 30. 
јуна 1962. године, износи преко 10 милиона динара, 
потребна је сагласност републичке комисије за ре-
валоризацију основних средстава. 

5. Ако је цела група основних средстава (према 
групама из Одлуке о стопама амортизацијо основ-
них средстава привредних организација) отписана 
у целини или је неоттшсани део вредности основних 
средстава које сачињавају једну групу мањи од из-
носа петогодишње амортизацијо, привредна органи-
зација може одлучити да ревалоризоване книго-
водствен е отпиев таквих ствари умањи тако да не-
отписани део вредности не премаши износ који од-
говара пето годишњим отписима применом одгова-
р а ј у ћ а прописаних амортизационото стопа. Одлуку 
о томе доноси раднички савет привредне органи-
зације. 

6. Стање основних средстава и средстава зајед-
ничке потрошње на дан 30. јуна 1962. године, чини 
стање утврђено пописом (инвентарисањем) на дан 
31: децембра 1961. године у вези са доношењем за-
вршних рачуна привредних организација за ту го-
дину, кориговано променама овог стања насталим 
до 30. јуна 1962. године. 

Стање основних средстава и средстава зајед-
ничке потрошње допуниће се стварима које нису 
биле евидентиране у привредној организацији, без 
обзира на терет којих средстава су ове ствари при-
бављене. Процену вредности ових ствари извршиће 
комисија коју 'образује управни одбор привредне 
организације. 

II. Ревалоризација грађевинских објеката и дугого-
дишњих засада 

7. Ревалоризација вредности грађевинских обје-
ката врши се исправком њихове књижне вредности, 
и то применом прописаног коефицијента за одно-
сну врсту објеката за годину у којој је објект из-
грађен, на књижну набавну вредност и на отписани 
део вредности (исправка вредности). 

Исправка књижне набавне вредности грађевин-
ских објеката чија је изградња трајала више го-
дина, врши се на тај начин што се на вредност 
улагања из сваке године, према стању књиговод-
ства, примењује одговарајући коефицијент. 

Исправка отписаног дела вредности грађевин-
ских објеката из става 2. ове тачке врши се приме-
ном ггондерисаног коефицијента, који се добија кад 
се ревалоризована књижна набавна вредност по 
ставу 2. ове тачке подели књижном набавком вред-
ношћу објекта пре ревалоризације, или кад се на 
аликвотне делове отписаног дела вредности сраз-
мерно годишњим улагањима примене одговарајући 
коефицијент^ 

Ако је најмање 80% од укупне вредности гра-
ђевинског објекта изграђено у једној години, рева-
лоризација вредности тог објекта у целини, моше се 
извршити применом ко еф ицн ј ента прописаног за ту 
годину. 
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Вредност грађевинских објеката који су 1953. 
односно 1954. године били завршени и као такви 
пописани и процењени по прописима о процени о-
сновних средстава привредних предузећа, ревало-
ризују се применом коефицијента прописаног за од-
носну врсту грађевинских објеката за годину 
„1953-а". 

Вредност грађевинских објеката који су 1953. 
односно 1954. године као незавршени пописани и 
процењени ревалоризује се на тај начин што се на 
део вредности објекта процењеног 1953. односно 1964. 
године, примењује коефицијент за годину „1953-а", 
а на вредност улагања извршених у наредним го-
динама, примењују се коефициенти који важе за 
односне године. 

Вредност грађевинских објеката увећана адап-
тацијом или доградњом, ревалоризује се на тај на-
чин што се на вредност објекта пре адаптације од-
носно доградње примењује коефицијент по ст. 1. до 
6. ове тачке, а на део вредности остварен адапта-
цијом односно доградњом — коефицијент који важи 
за годину у којој је адаптација односно доградња 
извршена. 

8. Ревалоризација вредности дугогодишњих за-
сада извршиће се према одредбама ове одлуке које 
наже за грађевинске објекте. 

III. Ревалоризација опреме 
9. Ревалоризација вредности опреме пописане и 

процењене 1953. односно 1954. године, по прописима 
о процени основних средстава привредних преду-
зећа, врши се применом јединственог коефицијента 
од 1,20 на књижну набавну вредност и на отписани 
део те вредности. 

10. Ревалоризација вредности опреме набављене 
из домаће производње, која није била процењена 
1953. односно 1954. године, врши се применом кое-
фицијент^ прописаног за односну врсту опреме и 
за годину у којој је набавка извршена, и то на 
књижну набавну вредност и на отписани део те 
вредности. 

11. Ревалоризација вредности опреме увезене 
после 1953. године, врши се исправком књижне на-
бавне вредности и отписаног дела те вредности. 

Ревалоризација књижне набавне вредности вр-
ши се на тај начин што се: 

1) део набавне вредности основног средства, пла-
ћен у страној валути, прерачунава по јединственом 
обрачунском курсу који је важио на дан 31. децем-
бра 1961. године; 

2) део набавне вредности ко"ји представља износ 
коефицијент а, плаћен приликом набавке, замењује 
износом царине која је била на снази за односну 
врсту опреме на дан 31. децембра 1961. године; 

3) део набавне вредности^ који представља пла-
ћени порез на промет, трошкове допреме, монтаже 
и евентуално друге трошкове плаћене динарским 
средствима, не мења. 

Исправка отписаног дела опреме увезене из 
иностранства врши се применом пондерисаног кое-
фицијента, који се добија кад се исправљена књи-
жна набавна вредност опреме подели набавком књи-
жном вредношћу пре р ев а лориз аци ј е. 

Ако се услед непостојана увозних докумената 
не може утврдити износ стране валуте плаћен за 
опрему, р ев ал ориз аци ја такве опреме ће се извр-
шити сходно одредбама ове одлуке за ревалориза-
цију опреме из домаће производње. 

Опрема увезена 1962. године не ревалоризује се. 
12. Ревалоризација вредности опреме рекон-

струисане у периоду од процене 1953. односно 1954. 
године до 30. јуна 1962. године или чија је рекон-
струкција у току, врши се на та ј начин што се по-

себно ревалоризује део вредности опреме који је 
постојао пре реконструкције, а посебно део вред-
ности опреме додат реконструкции јом. Део вредности 
опреме пре реконструкције ревалоризује се приме-
ном коефицијента прописаног за ту врсту опреме и 
за годину у којој је тај део вредности опреме при-
бављен. Ако је овај део опреме процењен 1953. од-
носно 1954. године, примењује се коефицијент 1,20. 
Део вредности опреме додат реконструкцијом рева-
лоризује се на начин одређен овом одлуком за ре-
валоризацију опреме из домаће производње одно-
сно увоза (тач. 10. и И). 

13. Ревалоризација књижне набавне вредности 
пловних објеката поморске пловидбе извршиће се 
путем процене. Овлашћује се Централна комисија 
за ревалоризацију да у ту сврху претходно изврши 
измене и допуне Номенклатуре основних средстава 
са ценовником по коме ће се ова процена извршити. 

Рев ал ориз аци ја књиговодствених отписа сред-
става из става 1. ове тачке извршиће' се коефици-
ј е н т ^ који се добија кад се ревалоризована набав-
на вредност подели књижном набаЕном вредношћу 
пре ревалоризације. 

IV. Рсвалоризација основних средстава и средстава 
заједничке потрошње прибављени^ путем преноса 

уз накнаду 
14. Ревалоризација вредности ствари које чине 

основна средства и средства заједничке потрошње, 
а које привредна организација стекне путем пре-
носа уз накнаду од друге привредне организације 
код које су ове ствари биле на коришћењу или од 
другог друштвеног правног лица, врши се по одред-
бама ове одлуке које важе за рез ал ориз аци ју вред-
ности опреме из домаће производње односно грађе-
винских објеката, применом коефицијента за одно-
сну врсту средстава за годину у којој је пренос из-
вршен. 

V. Поступак спровођења ревалоризације 

15. Привредне организације дужне су ревало-
ризацију ствари основних средстава и средстава за-
једничке потрошње извршити до 15. септембра 1962. 
године. 

Резултате ревалоризације привредне организа-
ције исказаће на посебно прописаним обрасцима. 

До рока наведеног у ставу 1. ове тачке, при-
вредне организације дужне су прелати Служби дру-
штвеног књиговодства при Народној банци на чијем 
је подручју седиште привредне организације резул-
тате ревалоризације на прописаним обрасцима У 
потребном броју примерака. 

16. Сл улеб а друштвеног књиговодства дужна је: 
1) предузима™ мере да све привредне органи-

зације са њеног подручја благовремено изврше ре-
валоризацију и поднесу материјал о ревалориза-
цији, а ако привредна организација до 15. септем-
бра 19G2. године не поднесе материјал о ревћлори-
зацији — покренути против ове привредне органи-
зације поступак због привредног преступа; 

2) проверити да ли је примљени материјал о ре-
валоризацији потпун и формално исправан, па а-ка 
није, позвати привредну организацију да у одређе-
ном року, који не може бити дужи од 5 дана, от-
клони утврђене недостатке; 

3) проверити: 
а) да ли је у материјалима о р евал ориз аци ји 

исказана укупна вредност свих основних средстава 
и средстава заједничке потрошње са стањем на дан 
30. јуна 1962. године; 

б) да ли је правилно извршена ревалоризација 
свих средстава која подлеже ревалоризацији при«« 
меном мерила прописаних овом одлуком, . 
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1,7. По извршеном прегледу материјала Служба 
друштвеног књиговодства издаће привредној орга-
низацији потврду о извршеној ревалоризацији, ако 
на њега нема примедбе. 

Ако Служба друштвеног књиговодства сматра 
да ребалоризација није правилно извршена, саоп-
штиће привредној организацији своје примедбе и 
захтеваће од ње да изврши потребне исправке у 
материјалу о ревалоризацији. 

Служба друштвеног књиговодства дужна је из-
дати потврду односно саопштити своје примедбе по 
ст. 1. и 2. ове тачке до 31. октобра 1962. године. 

Привредна организација дужна је поступити по 
примедбама Службе друштвеног књиговодства. 

Ако привредна организација сматра да примедбе 
Службе друштвеног књиговодства нису основане, 
може у року од 15 дана од дана пријема примедаба, 
спорна питања изнети пред републичку комисију 
за ревалоризацију основних средстава. 

Став републичке комисије по спорним питањи-
ма је коначан. 

18. Свођење резултата ревалоризације по при-
вредним делатностима, а на основу материјала о 
ревалоризацији који прими Служба друштвеног 
књиговодства, извршиће се по поступку који про-
пише Централна комисија за ревалоризацију у 
свом техничком упутству. 

VI. Комисија за ревалоризацију 
19. Ради спровођења ревалоризације образују 

се Централна комисија за ревалоризацију и репу-
бличке комисије за ревалоризацију. 

Срески народни одбори могу основати среске 
комисије за ревалоризацију. 

20. Чланове Централне комисије за ревалори-
зацију именује Секретаријат Савезног извршног ве-
ћа за опште привредне послове. 

21. Централна комисија за ревалоризацију: 
I 1) организује припреме за спровођење ревало-

ризације основних средстава и средстава заједнич-
ке потрошње код привредних организација; 

2) прописује техничка упутства за спровођење 
ревал оризаци ј е; 

3) координира рад републичких комисија, у ци-
љу једнообразног спровођења ревалоризације; 

4) врши анализу резултата ревалоризације. 
22. Републичка комисија за ревалоризацију: 
1) предузима мере ради благовремених припре-

ма за ревалоризацију код привредних организација; 
2) стара се о правилном спровођењу ревалорм-

зације и за ту сврху даје, по потреби, објашњења. 
По важнијим и принципијелним питањима репу-
бличка комисија споразумева се претходно са Цен-
тралном комисијом за ревалеризацију; 

3) решава спорна питања ради чијег решавања 
јој се обраћају привредне организације, а која су 
настала на основу примедаба Службе друштвеног 
књиговодства на материјал о ревалоризацији (тач-
ка 17); 

4) врши анализу резултата ревалоризације. 
Среске комисије за ревалоризацију пружају по-

моћ привредним организацијама у спровођењу ре-
валори задије. 

VII. Казнене одредбе 
23. Привредна организација казниће се за при-

вредни преступ новчаном казном до 5,000.000 динара: 
1) ако посебно не искаже вредност ствари које 

се не ревалоризују (тачка 4. став 2); 
2) ако не прибави сагласност одређених органа 

кад укупна неотписана вредност ствари које се не 

ревалоризују износи преко 10,000.000 динара (тачка 
4. став 3); 

3) ако не допуни стање ствари које су предмет 
ревалоризације вредношћу ствари које нису биле 
евидентирано у привредној организацији, без обзи-
ра на терет којих средстава су ове ствари набав-
љене (тачка 6. став 2); 

4) ако не изврши ревалоризацију основних сред-
става и средстава заједничке потрошње до 15. сеп-
тембра 1Ѕ62. године, ако резултате не искаже на 
прописаним обрасцима, или исте не преда у одре-
ђеном року надлежној Служби друштвеног књиго-
водства (тачка 15. ст. 1, 2. и 3); 

5) ако не поступи по примедбама Службе дру-
штвеног књиговодства (тачка 17. став 4). 

За коју од радњи из става 1. ове тачке казниће 
се и директор односно руководилац привредне ор-
ганизације, као и руководилац привредно-рачун-
ске службе, новчаном казном до 50.000 динара. 

VIII. Прелазне и завршне одредбе 
24. Прекњижавање резултата ревалоризације 

основних средстава и средстава заједничке потро-
шње извршиће привредне организације са 31. де-
цембром 1962. године према посебним прописима ко-
је доноси савезни Државни секретаријат за послове 
финансија. Приликом прекњижавања резултата ре-
валоризације, привредне организације могу у окви-
ру добивених групних резултата ревалоризације 
применом исте серије коефицијената, разлику по 
ревалоризапији појединих ствари кориговати нај-
више за 10°/е. 

25. Ближе прописе за спровођење ове одлуке 
доноси, по потреби, Секретаријат Савезног извршног 
већа за опште привредне послове. 

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

Р. п. бр. 144 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

ПРИВРЕМЕНА ТАБЕЛА КОЕФИЦИЈЕНАТА 
I. Грађевински објекти и дугогодишњи засади 

Г о д и н а 
Број сј, 

серије сп чо v-> 
ON 

«о 
ON 

On 
ON 

O *-» vo v© 
ON 

Г-1 1,09 1,28 1,28 1,24 1,18 
Г-2 1,18 1,38 1,38 1,25 1,25 
Г-3 1,24 1,45 1,38 1,36 1,35 
Г-4 1,26 1,47 1,47 1,47 1,43 
Г-5 1,29 1,51 1,51 1,45 1,35 
Г-6 1,35 1,58 1,58 1,58 1,55 
Г-7 1,45 1,70 1,60 1,50 1,45 
Г-8 1,49 1,75 1,65 1,60 1,50 
Г-9 1,49 1,76 1,65 1,25 1,25 
Г-10 1,49 1,75 1,75 1,75 1,60 
Г-11 1,60 1,88 1,70 1,55 1,40 
Г-12 1,60 1,88 1,85 1,70 1,60 
Г-13 1,85 2,17 2,05 1,80 1,70 
Г-14 1,86 2,18 2,00 1,80 1,70 
Г-15 2,25 2,64 2,35 2,15 2,05 
3-16 1,80 1,80 1,80 1,80 1,70 

Г-1 — Челични: мостови, 
ци и далеководи; 

1,18 
1.20 
1,33 
1,43 
1,30 
1,55 
1,40 
1,50 
1,08 
1,60 
1,30 
1,50 
1,65 
1,65 
1,80 
1,60 

1Д4 
1,16 
1,31 
1,40 
1,28 
1,52 
1,35 
1.45 
1,08 
1,50 
1,20 
1,40 
1.46 
1,58 
1,75 
1,40 

1,00 
1,13 
1,26 
1,37 
1,21 
1,37 
1,33 
1,30 
1,05 
1,40 
1,16 
1,32 
1,35 
1,48 
1,66 
1,25 

1,00 
1,12 
1,15 

Г1Ж 
1,03 
1,22 
1,31 
1,15 
1,05 
1,20 
1,11 
1,12 
1,17 
1,17 
1,25 
1,15 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
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Г-2 — ЅЅ линије: канализације, апарати и 
спољни уређаји; 

Г-3 — Тунели и галерије; масивни мостови, ви-
ј а д у к т и надвожњаци; провизорни мо-
стови; доњи строј пруга; опрема пруга; 
јаме за чишћење локомотива; товарне 
јаме; 

Г-4 — Контактна мрежа" електричних желез-
ница и градског саобраћаја; 

Г-5 — Челичне хале и зграде са скелетом од 
челика; 

Г-6 — Зидане бране од камена и бетона; масив-
не оперативне обале; каптажне грађе-
вине; инсталације за пречишћавање воде; 
водоводни доводи и разводна мрежа; ка-
нализација; механичка опрема хидро-
електрана; фискултурни објекти; дале-
ководи — бетонски стубови; 

Г-7 — Горњи строј пруга, заједно са скретни-
цама; 

Г-8 — Мрежа ниског напона надземна и под-
земна; 

Г-9 — Ваздушне тт линије; 
Г-10 — Цеви под притиском и тлачни канали; 

строј арнице отворене и у каверни; дери-
вациона електрана испод 2.000 kW; бе-
тонски канали за довод и одвод воде; 
каптажне грађевине за подземну воду; 
водоводни резервоари; главни одводни 
канализациони колектори од бетона и 
цеви; ватросталне грађевине; творнички 
димњаци; далеководи — дрвени стубови; 

Г-11 Рударски радови (без истраживачких 
радова); 

Г-12 — Хале и хангари од армираног бетона; 
зграде са скелетом од бетона; зидане 
привредне зграде, силоси, хладњаче и 
цистерне; резервоари за гориво; зграде 
трговинске, угоститељства и туризма; 
стамбене зграде; . културно-просветне 
зграде и зграде здравствено делатности; 
остале зграде друштвеног стандарда; пу-
теви; складишта; магацини; радионице; 
гараже; управне привредне зграде; 

Г-13 — Пољопривредни грађевински објекти; 
зграде од дрвета; 

Г-14 — Насуте бране (земљане и камене); тунели; 
саобраћајнице; дрвени мостови; ископи у 
широким профилима и хидротехнички 
тунели; 

Г-15 — Ископи за објекте, уског профила; бу-
нари; шахтови; ископи у коси и тунели 
за цевоводе; 

3-16 — Дугогодишњи засади (воћњаци, виногра-
ди и хмељаници). 

II. Опрема 

Г о д и н а 
Број * 

серије 
0\ 

чо «п Ох о\ 
00 «г> о\ 

о\ »п OS S <Ј\ 

0 - 1 
0 - 2 
О-З 
0-4 
0-5 
О-б 
0-7 
0 - 8 
0-9 
0-10 
0 - 1 1 
0 - 1 2 

1,00 
1,00 
1,10 
1Д4 
1,15 
1,15 
1,20 
1,30 
1,30 
1,30 
1,40 
1,40 

1,00 
1,00 
1,10 
1.14 
1.15 
1,15 
1,20 
1,30 
1,30 
1,30 
1,40 
1,40 

1,00 
1,00 
1,10 
1.14 
1.15 
1,15 
1,20 
1,30 
1,30 
1,30 
1,40 
1,40 

1,00 
1,20 
1,10 
1.14 
1.15 
1,15 
1,20 
1,30 
1,25 
1,30 
1,40 
1,40 

1,00 
1,20 
1,10 
1Д4 
1,10 
М 5 
1Д7 
1,20 
1,20 
1,30 
1,30 
1,40 

1,00 
1,20 
1,05 
1.14 
1,10 
1.15 
1Д4 
1,20 
1,15 
1,30 
1.2)0 
1,35 

1,00 
1,10 
1,05 
1Д4 
1,05 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,23 
1,10 
1,35 

1,00 
1,10 
1,05 

r s 
1,05 
1.04 
1,00 
1.05 
1,12 
1,00 
1,20 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

0-1 — Мотори са унутрашњим саторевањем (33); 
моторна друмска транопортна средства 
(662 до 664); 

0 -2 — Пољопривредне машине и оруђа; 
О-З — Уређаји за индустрију, опште намене (48); 
0-4 — Грађевинске (и рударске) машине и уре-

ђаји (41); транспортни уређаји, опште 
н а м е н е - ^ Ш ; 

0-5 — Парни котлови и гасни генератори (31); 
електромотори (36); остали покретачи (37); 
остали енергетски уређаји (39); машине 
за обраду разних материјала (45 и 46); 
пећи и сушионице (47, осим 471 до 475); 
машине и уређаји за текстилну инду-
стрију (56); машине, уређај и и постројења 
за остале индустрије; 

О-б — Машине радилице за обраду метала (43), 
машине радилице за обраду дрвета (44); 
опрема која се не може vbocthth ни у 
једну групу категорије IV (49); машине, 
уређаји и постројења за екстрактивну 
индустрију ч— осим бушаћих гарнитура 
(51); уређаји и постројења за металур-
гију (523 и 524); специфичне и специјал-
не машине за Обраду и прераду матери-
јала — за металну и електроиндуетрију 
(53); машине и уређаји за прехрамбену 
индустрију (55, осим 554); машине и уре-
ђаји за производњу коже. обуће и гуме 
(57); 

0-7 — Шинска возила: теретна, путничка и са-
лонска кола. кола за спавање и руча-
вање; службена и поштанска кола. ин-
спекциона и остала специјална кола; 

0-8 — Топлотни и примарни покретачи на па-
ру (32); постројења и уређаји за произ-
водњу шећера (554); 

0-9 — Електро ген оратори (35); трансформатори 
(38); пећи и сушио нице (47, осим 476 до 
479); упеђаји и постројења за металур-
г а у (52. осим 5?3 и 524); машине и уре-
ћаји за прераду неметалних минерала 
(58); 

0-10 — Локомотиве (парне, електричне, дизел); 
тендери; моторни и електрични возови 
(шинобуси); електрична друмска возила 
(661); 

0-11 — Водни покретачи (34); бушаће гарнитуре 
(511); специфичне машине, уређаји и по-
стројења за хемијску индустрију, инду-
стрију папира, хемијску прераду дрвета, 
плинаре, коксаре и рафинерије нафте 
(54); телефонске централе; 

0-12 — Пловни објекти речног и језерског сао-
браћаја. 

Н а п о м е н е : 1. За грађевинске објекте одно-
сно опрему који нису напред означени или не при-
падају ниједној напред наведеној серији, примениће 
се коефициенти нај сродни је серије, е тим што је 
за то потребна сагласност републичке комисије за 
ревалоризацију ако укупна неотписана вредност 
пре ревалоризације таквих ствари премаша 10 ми-
лиона динара. 

2. Групе означене у заградама јесу групе одре-
ђене у Номенклатури основних средстава Савезне 
комисије за процену основних средстава — издање 
1953. године. 
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369. 
На основу чл. 14. и 17. Закона о кредитним и 

другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ КРЕДИТА ОД 

СТРАНЕ НАРОДНЕ БАНКЕ И ПОСЛОВНИХ 
БАНАКА 

1. Народна банка може одобравати банкама 
народних република кредите ради давања креди-
та резервном фонду народне републике и резерв-
ним фондовима општина (заједничким резервама 
привредних организација), ако у тим фондовима 
нема довољно средства за санирање привредних 
организација и ако банка народне републике 
нема слободних средстава за давање оваквих 
кредита. 

Кредите из става 1. ове тачке Народна банка 
може одобравати највише до 50% од износа сред-
става по завршним рачунима привредних срганм-
зација за 1961. годину уплаћених у резервне фон-
дова народне републике по основу заједничких 
резерви привредних организација. 

Кредити из става 1. ове тачке имају се вра-
тити по доношењу завршних рачуна привредних 
организација за 1962. годину, а најдоцније до 31. 
марта 1963. године. 

2. Пословне банке могу привредним организа-
цијама које су у циљу санације користиле сред-
ства заједничких резерви привредних организаци-
ја продужити рок враћања кредита за повремена 
обртна средства до пет година. 

Одлуку из става 1. ове тачке пословне банке 
доносе на основу поднетих захтева и потребне 
документације привредних организација. 

Пословне банке које продуже рокове враћа-
ња кредита у смислу става 2. ове тачке, могу тра-
жити од банке код које користе кредите проду-
жење рокова својих кредита, ако не могу ове 
кредите да врате из својих банкарских средстава. 

3. Привредним организацијама за које лослов-
не банке утврде да немају средстава за измирење 
дуговања на посебном рачуну код Народне банке 
насталог применом Одлуке о измирењу одређених 
дуговања и потражиЕања привредних организаци-
ја („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/62) и Одлуке о 
начину регулисања потраживања и дуговања на 
посебним рачунима код Народне банке, насталих 
применом Одлуке о измирењу одређених дугова-
ња и потраживања привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/62), комуналне 
банке могу одобрити кредит з<а измирење овог 
дуговања највише до износа текућег прилива 
средстава амортизацијо у 1962. години односних 
привредних организација. Ако комуналне банке 
немају расположт«!«их средстава за давање тих 
кредита, потребна средства обезбедиће им, путем 
кредита банка народне републике, а ако банка на-
родне републике нема довољно средстава, сред-
ства која им недостају обезбедиће Народна банка. 

Кредити из става 1. ове тачке могу се одобра-
вати са роком враћања до краја 1962. године. 

4. Кредити по овој одлуци могу се одобравати 
До 30. септембра 1962. године, а у погледу осталих 
услова примењиваће се општи прописи за одобра-
вање и коришћење кредита за повремена обртна 
средства. 

5. Ближе прописе за спровођење ове одлуке 
доноси, по потреби, савезни Државни секретаријат 
За послове финансија. 

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

Р. п. бр. 147 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

370. 

На основу члана 8. став 2. Закона о образовању 
Јединствених привредних комора („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/62) Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА 

У 1962. ГОДИНИ 

1. До краја 1962. године финансирање Савезне 
привредне коморе вршиће се из средстава распоре-
ђених финансијским плановима за ту годину рани-
јих савезних комора, савеза комора и Главног са-
веза земљорадничких задруга Југославије. 

2. Управни одбори секција за поједине области 
привреде и управни одбор секције за унапређивање 
задругарства (задружни савез) Савезне привредне 
коморе имаће у 1962. години, ако управни одбор Ко-
море друкчије не одлучи, иста права у погледу ко-
ришћења средстава која су имала раније савезне 
коморе, савези комора односно Главни савез зем-
љорадничких задруга Југославије. 

3. До краја 1962. године не могу се повећати 
средства утврђена финансијским плановима саве-
зних комора и савета грана, савеза комора и Главног 
савеза земљораднички задруга Југославије. 

4. Доприноси који су уплаћивани савезним ко-
морама и саветима грана, савезима комора и Глав-
ном савезу земљораднички задруга Југослав^ е 
уплаћиваће се на досадашњи начин. 

5. До доношења закона о привредним коморама, 
финансирање републичких привредних комора и 
привредних комора других политичкотериторијал-
них јединица регулисаће републичка извршна већа. 

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

Р. п. бр. 149 
29. ју нп 1С62. године 

Београд 
Савезне извршно веће 

Секретар, Потпре д сед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

371. 
На основу одредбе става 1. тачке 17. одељка II 

главе XIII Савезног друштвеног плана за 1962. го-
дину и чл. 14. и 35. став 2. Закона о кредитним и 
другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), у вези са чланом 2. став 1. Закона 
о Савезном фонду за научни рад („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 24/60), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ У 1962. ГОДИНИ СРЕД-
СТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИ-
ЦИЈА У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНО-

СТИ 

1. Средства Општег инвестиционог фонда пред-
виђена у одредби под 2. тачке 12. одељка II главе 
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ХИТ Савезног друштвеног плана за 1962. годину у 
износу од 1.500 милиона динара за финансирање 
инвестиција у . научноистраживачкој делатности, 
преносе се без обавезе враћања у Савезни фонд за 
научни рад. 

2. Из средстава наведених у тачки 1. ове одлуке 
Савезни фонд за научни рад одобраваће, преко Ју-
гословенско инвестиционе банке, кредите за набавку 
опреме за научноистраживачки рад, под условима 
које одреди управни одбор Савезног фонда за на-
учни рад. 

3. Ова -одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 151 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
**ељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

372. 

На основу тач. 2. и 7. Одлуке о одређивању 
средстава којима ће федерација помагати изградњу 
и опремање одређених универзитетских објеката од 
1961. до 1965. године („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61) и тачке 3. Одлуке о смањењу одређених ра-
схода Савезног буџета за 1962. годину („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 22/62), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕД-
СТАВА САВЕЗНОГ БУЏЕТА КОЈИМА ФЕДЕРА-
ЦИЈА УЧЕСТВУЈЕ У 1962. ГОДИНИ У ИЗГРАДЊИ 
И ОПРЕМАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ФАКУЛТЕТА, ВИ-

СОКИХ ШКОЛА И ИНСТИТУТА 

1'. Средствима предвиђеним у разделу 19. делу 
3. партији 3—263 Савезног буџета за 1962. годину, 
федерација учествује у 1962. години у трошковима 
изградње објеката и набавке опреме за пољопри-
вредне, шумарске, ветеринарско, техничке, фило-
зофске и природи о-математичк е факултете и шима 
одговарајуће високе школе, као и за хемијске и 
физичке институте који служе универзитетима У 
целини, износом од 2.500 милиона динара. 

2. Средства федерације за намене из тачке 1. 
ове одлуке могу се користити: 

милиона 
динара 

1) у НР Србији до износа од — — — 950 
2) у НР Хрватској до износа од — — 52.5 
3) у НР Словенији до износа од — — 200 
4) у НР Босни и Херцеговини до из-

носа од — — — — — — 400 
5) у НР Македонији до износа од — — 325 
6) у НР Црној Гори до износа од — — 100 

У средства из става 1. ове тачке упачунавају се 
и средства која су у 1961. години одобрена поједи-
ним народним републикама према закључку Саве-
зног извршног већа од 31. октобра 1961. године на 
терет средстава којима федерација учествује у 1962. 
години у изградњи и опремању одређених универ-
зитетских објеката. 

3. Објекте на које ће се утрошити средства пред-
виђена овом одлуком одредиће републичка извршна 
већа, у складу са развојем школства предвиђеним 
републичким друштвеним плановима. 

4. Народне републике могу користити средства 
федерације предвиђена овом одлуком ако из својих 
средстава или из средстава осталих инвеститора 
који учествују у изградњи и опремању одговарају-
ћим објеката претходно исплато најмање 50®/в од 

износа ситуација односно фактура за извршене ран 
дове или набавке предвиђене за 1961. и 1962. годину 
за сваки објект појединачно. 

5. Ближе прописе за спровођење ове одлуке до-
неће, по потреби, савезни Државни секретаријат за 
послове финансија, у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за просвету и културу. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1962. године. 

Р. п. бр. 138 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, е. р Едвард Ќардел* е. ри 

373. 
На основу чл. 14. и 17. Закона о кредитним * 

другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61) и одредаба главе XIV Савезно* 
друштвеног плана за 1962. годину („Службени лис* 
ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОЗАЈМИЦАМА ФОНДОВИМА ЗА СТАМБЕНУ 
ИЗГРАДЊУ РАДИ УБРЗАВАЊА СТАМБЕНЕ ИЗ-

ГРАДЊЕ У 1962. ГОДИНИ 
1. У циљу убрзавања стамбене изградње. Народ-

на банка ће у 1962. години одобравати банкама на-
родних република краткорочне позајмице до укуп-
ног износа од 10.000 милиона динара. 

2. Из средстава која добију од Народне банке 
по тачки 1. ове одлуке, банке народних република 
могу одобравати фондовима за стамбену изградњу 
краткорочне позајмице највише до висине, обавезне 
резерве коју сви фондови за стамбену изградњу на 
територији народне републике издвајају у 1962. го-
дини по одредбама чл. 1. до 5. Закона о уста ловље-
њу обавезних резерви фондова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 23/61 и 52/61) и става 1. тачке 1. главе 
XVI Савезног друштвеног плана за 1962. годину. 

3. Позајмице по овој одлуци могу се одобравати 
са роком враћања до 31. децембра 1962. године, 
е тим што се позајмице по тачки 2. ове одлуке имају 
обрачунати до 10. јануара 1963. године, а позајмице 
по тачки 1. ове одлуке — до 15. јануара 1963. године. 

4. Остале услове за одобравање позајмица по 
овој одлуци одредиће Народна банка — за позај-
мице које она одобрава банкама народних републи-
ка, а банке народних република — за позајмице 
које оне одобравају фондовима за стамбену изград-
њу, при чему ће се давати првенство кредитира«^ 
индустријске производње станова. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 153 
29. јуни 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседниж, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, е. Џ. 

374. 
На основу члана 17. Закона о кредитним и дру-

гим банкарским пословима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61) и тач. 6. и 7. главе XIV Савезног дру-
штвеног плана за 1962. годину („Службени лис* 
ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕ-
РАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТЕ КРЕДИТИ* 

ПОЛИТИКЕ У 1962. ГОДИНИ 
1. У Одлуци о мерама за спровођење опште кре-

дитне политике у 1962, години (»Службени дис* 
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ФНРЈ", бр. 6/62) у тачки 12. етав 3. замењује се са 
два нова става, који гласе: 

„Средства која Народна банка пренесе у сми-
слу става 1. ове тачке на Југословенску инвести-
циону банку употребиће се до износа од 20.000 ми-
лиона динара за одобравање кредита за набавку 
одређене домаће опреме серијске производње, за 
инвестиције којима се повећава производња за из-
воз, као и за увоз опреме из земаља у којима се 
у већој мери располаже страним средствима пла-
ћања. 

Од износа средстава из става 3. ове тачке Ју-
гословенска инвестициона банка употребиће 10 000 
милиона динара за давање кредита за набавку од-
ређене домаће опреме серијске производње, а оста-
так распоредиће за остале намене наведене у ставу 
3 ове тачке, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија.". 

' 2. У тачки 14. после става 3. додаје се нови став 
4, који гласи: 

„Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија може, на предлог Народне банке, проду-
жити рок из става 2. ове тачке до 30. септембра 
1962. године." 

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

Р. п. бр. 146 
29. јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, 

Вељко Зековић, с. р. 
Потпредседник, 

Едвард Кардељ, с. р. 

376. 

На основу одредбе под 1 тачке 1. главе ХУИ Са-
везног друштвеног плана за 1962. годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИ-
ШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА ТРУПЦЕ ЗА ЉУ-
ШТЕЊЕ И РЕЗАЊЕ, РУДНИЧКО (ЈАМСКО), 
ЦЕЛУЛОЗНО, ТЕХНИЧКО ОБЛО И ИНДУСТРИЈ-
СКО (ДЕСТИЛАЦИОНО И ТАНИНСКО) ДРВО 
ЈЕЛЕ И СМРЧЕ, БУКВЕ, ХРАСТА И КЕСТЕНА 

1. У Одлуци о одређивању највиших продајних 
цена за трупце за љуштење и резање, рудничко 
(јамско), целулозно, техничко обло и индустриско 
(дестилационо и танинско) дрво, јеле и смрче, бу-
кве, храста и кестена („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/61) у тачки 1. став 3. брише се. 

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

Р. п. бр. 150 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

375. 
На основу члана 13. Закона о банкама („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 10/61), на предлог Народне 
банке, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ МАКСИМАЛ-
НИХ ПРОВИЗИЈА И НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ У 
ВРШЕЊУ КРЕДИТНИХ И ДРУГИХ БАНКАРСКИХ 

ПОСЛОВА 

1. У Одлуци о Тарифи максималних провизија 
и накнада за услуге у вршењу кредитних и других 
банкарских послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/61 и 16/62) тачка 9. мења се и гласи: 

„9. Обрачунавање провизије по кредитима у 
периодима утврђеним тарифним ставовима, врши 
се по систему који важи за обрачунавање камате.44 

2. У Тарифи максималних провизија и накнада 
за услуге у вршењу кредитних и других банкар-
ских послова, која је саставни део одлуке из тач-
ке 1. ове одлуке, у тарифном ставу број 3 стопа: 
„2%" замењује се стопом: „1,5%". 

3. Ова одлука примењиваће се на уговоре о 
кредитима закључене од 1. јула 1962. године, као 
и на уговоре о кредитима закључене пре 1. јула 
1962. године ако је то повољније за корисника кре-
дита. 

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

Р. п. бр. 148 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

377. 
На основу тачке 13. Одлуке о стопама доприноса 

за социјално осигурање („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/59, 27/60, 44/60, 8/61 и 52/61), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ ОПШТИХ 
СТОПА ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРА-

ЊЕ НА СТОПЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ГРАНЕ 
ОСИГУРАЊА 

1. У Одлуци о распореду општих стопа допри-
носа за социјално осигурање на стопе за поједине 
гране осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/59, 
24/60 и 10/61) у тачки 2. став 1. у осмом реду, 
речи: „за 1961. годину" замењују се речима: „за 
1962. годину". 

2. У тачки 4. број: ..I960." замењује се бројем: 
„1961.". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се у целој 1962. години. 

Р. п. бр. 152 
29. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. р 

Потпредседник. 
Едвард Кардељ, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Потпредсед ник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

зу чл. 9. и 11. Закона о образовању ко-
мисија за спровођење прописа о расподели чистог 
прихода привредних организација и установа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 15/62), Савезно извршно веће 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О 
СПРОВОЂЕЊУ НАЧЕЛА И ОПШТИХ МЕРИЛА 
ЗА РАСПОДЕЛУ ЧИСТОГ ПРИХОДА У ПРАВШ1-

НИЦИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Упутству о спровођењу начела и општих 
мерила за расподелу чистог прихода у правилници-
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ма привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/62) у тачки 27. после става 2. додају 
се четири нова става, који гласе: 

„Привредне организације ће за друго полугође 
у 1962. години укупан износ личних доходака утвр-
ђен после усклађивања са општим мерилима и кре-
тањем трошкова живота по одредбама ст. 1. и 2. ове 
тачке посебно повећати и средства добивена тим 
повећањем употребити искључиво за повећање лич-
них доходака радника е нижим износима личних 
доходака. 

Повећање средстава за личне дохотке из става 
3. ове тачке може износити до јј°/о од укупног из-
носа полазних основица одређених радницима на 
основу правилника о расподели личних доходака 
чија новчана вредност не прелази појединачно 25.000 
динара нето месечно. Процент повећања средстава 
за личне дохотке у границама до 3°/о, одређује при-
вредна организација. 

Повећање личних доходака радника по ст. 3. и 
4. ове тачке извршиће се повећањем основица по 
радним местима које су по правилнику о расподели 
личних доходака одређене радницима као полазне 
основице за утврђивање њихових личних доходака 
зависно од постишутих резултата, а које за пуно 
радно време износе до 25,000 динара нето месечно. 

Укупан износ средстава за повећање личних 
доходака по ст. 3. и 4. ове тачке привредна органи-
зација ће распоредити тако што ће највећи износ 
повећања, по правилу, одредити радницима е нај-
нижим полазним основицама, смањујући постепено 
износ повећања радницима е полазним основицама 
изнад најниже. 

Најнижи износ повећања треба да добију рад-
ници е полазном основицом од 25.000 динара нето 
месечно. При томе треба водити рачуна да се пове-
ћањем полазних основица тих радника битније не 
мењају односи према полазним основицама већим 
од 25.000 динара нето месечно." 

2. Привредне организације дужне су повећање 
личних доходака радницима е најнижим личним до-
хоцима извршити у поступку за измене и допуне 
правилника по тачки 28. Упутства о спровођењу 
начела и општих мерила за расподелу чистог при-
хода у правилеицима привредних организација. 

Да би се омогућило потпуније и непосредније 
учешће чланова радног колектива у доношењу из-
мена и допуна правилника, у смислу4 члана 1*9. За-
кона о средствима привредних организација и чла-
на 330. Закона о радним односима, рок за измене и 
допуне правилника који је упутством наведеним у 
ставу 1. ове тачке одређен до 30. јуна 1962. године 
продужује се до 31. јула 1962. године. 

Привредне организације ће ово повећање по-
себно образложи ти у документацији уз измене и 
допуне правилника. 

3. Повећани лични дохоци на основу измењених 
правилника привредних организација по овом упут-
ству припадају радницима од 1. јула 1962. године. 

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

Р. п. бр. 145 
29. јуна 1862. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, с. р. 

379. 

На основу тачке 2. Одлуке о употреби средстава 
резервног фонда трговинеких привредних органи-
зација за снижење цена робе на залихама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/62), у сагласности са Се-
кретари ј атом Савезног извршног већа за трговину 
и туризам, савезни Државни секретаријат за посло-
ве финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ СРЕД-
СТАВА РЕЗЕРВНОГ ФОНДА ТРГОВИНСКИХ 
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СНИЖЕЊЕ 

ЦЕНА РОБЕ НА ЗАЛИХАМА 

1. Под трговинском привредним организацијама 
унутрашње трговине које. по одредбама тачке 1. 
Одлуке о употреби средстава резервног фонда т р о -
винских привредних организација за снижење цена 
робе на залихама (у даљем тексту: Одлука), могу 
средства овог резервног фонда употребити за сни-
жење цена робе коју имају на залихама у 1962. го-
дини, подразумевају се трговинске привредне орга-
низације које су по Номенклатури за распоређива-
ње привредних и других организација и државних 
органа по делатностима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/62) сврстане у грану 611-00 — Трговина на 
мало и грану 612-00 — Трговина на велико. 

О снижењу цена робе на залихама и употреби 
средстава резервног фонда за покриће разлике у 
цени настале тим снижењем одлучује раднички са-
вет трговинске привредне организације, унутрашње 
трговине, а у трговинском привредним организаци-
јама унутрашње трговине које немају раднички 
савет — њихов највиши орган управљања. 

2.Ј1од робом на залихама у 1962. години при 
чијем се-снижењу цена може, по одредбама Одлуке, 
употребљавати до 50% од расположивих средстава 
резервног фонда подразумева се роба коју су трго-
винске привредне организације из тачке 1. овог 
упутства набавиле у 1962. години, а која је код њих 
затечена на залихама на дан снижења цена. 

Трговинске .привредне организације унутрашње 
трговине које на залихама у 1962. години имају и 
робу која потиче од залиха утврђених пописом на 
дан 31. децембра 1961. године, могу снижење цена и 
покриће разлике у ценама такве робе вршити по 
одредбама Одлуке о отписивању разлике v ценама 
појединих врста робе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/62) и Упутства „ за извршење Одлуке о отписи-
вању разлике у ценама појединих врста робе („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 28/62). 

3. Као средства резервног фонда од којих трго-
винске привредне организације унутрашње трго-
вине могу употребљавати до 50°/о за покриће раз-
лике у ценама настале снижењем цена робе из тачке 
2. став 1. овог упутства, сматра се износ средстава 
резервног фонда према стању на дан 31. децембра 
1961. године, односно износ средстава резервног 
фонда затечен у тренутку доношења одлуке рад-
ничког савета о снижењу цена робе и о коришћењу 
тих средстава, ако су пре тога средства резервног 
фонда делимично већ утрошена за исте или друге 
сврхе. 

4. Трговинске привредне организације унутра-
шње трговине могу средства резервног фонда упо-
требити за покриће разлике у ценама робе која је 
набављена v 1962. години и затечена на залихама на 
дан снижења цена ако је та разлика настала: 

1) услед тога што је роба затечена на залихама, 
набављена у 1962. години по ценама вишим од цена 
по којима се роба исте врсте и квалитета набавља у 
текућем периоду исте године тако да се роба зате-
чена на залихама не може продати ни ло набавним 
ценама; 
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2) услед тога што је роба, набављена у 1962. го-
дини, затечена на залихама постала некурентна, па 
је треба распродати по ценама нижим од набавних 
цена. 

Под набавним ценама, у смислу става 1. ове 
тачке, подразумевају се цене утврђене индивидуал-
ним кал кул аци јама састављеним на основу фактур-
ите« цена добављача (продавца) увећаних трошко-
вима допреме, ускладиштења и другим зависним 
трошковима и порезом на промет који није садржан 
у цени фактурисаној од стране добављача. 

Ако је роба исте врсте и квалитета, затечена на 
залихама у 1962. години, у тој години набављена по 
различитим набавним ценама, трговинске привредне 
организације; унутрашње трговине утврдиће за та* 
кву робу просечну набавну цену. 

5. Трговинска привредна организација унутра-
шње трговине која средства резервног фонда упо-
требљава за покриће разлике у ценама настале сни-
жењем цена робе на залихама у 1962. години, изра-
диће у два примерка преглед података о снижењу 
цена робе, који садржи: 

1) редни број; 
2) назив робе затечене на залихама у 1962. го-

дини којој се снизују цене; 
3) количина робе затечене на залихама (под 2) 

у јединицама мере; 
4) вредност робе затечене на залихама (под 3) 

по набавним ценама; 
5) вредност робе затечене на залихама по но-

вим (сниженим) ценама; 
6) разлика између вредности робе по набавним 

ценама и вредности робе по сниженим ценама (из-
нос под 4 мање износ под 5); 

7) расположива средства резервног фонда; 
8) употребљени део средстава резервног фонда; 
9) рок у коме ће се употребљена средства ре-

зервног фонда вратити у тај фонд. 
6. Средства резервног фонда из тачке 5. под 8 

овог упутства, употребљена за покриће разлике у 
ценама настале снижењем цена робе затечене на за-
лихама, трговинске привредне организације уну-
трашње трговине дужне су вратити у резервни фонд 
у року од три године од дана њиховог искоришћења 
а најдоцније до краја 1964. године. Употребљена 
средства могу се резервном фонду враћати у једна-
ким или различитим годишњим износима, о чему 
одлучује раднички савет трговинске привредне ор-
ганизације унутрашње трговине. 

7. Један примерак прегледа из тачке 5. овог 
упутства трговинска привредна организација уну-
трашње трговине доставиће заједно са одлуком рад-
ничког савета надлежној Служби друштвеног књи-
говодства у року од 8 дана од дана доношења одлу-
ке радничког савета. 

8. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 12-15923/1 
3. јула 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 

(з&о.Ј 
11а^бснову тачке 7. Одлуке о отписивању раз-

лике у ценама појединих врста робе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/62), савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОДЛИКЕ ПОТПИСИВАЊУ РАЗ-
ЛИКЕ У ЦЕНАМА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РОБЕ 

1. Привредне организације, без обзира на то ко-
јом се делатношћу баве, могу до 31. октобра 1962. го-

дине поново проценити вредност и снизити цене 
робе (готових производа, полупроизвода, недоврше-
них производа, сировина и материјала) по одред-
бама Одлуке о отписивању разлике у ценама поје-
диних врста робе (у даљем тексту: Одлука). 

Под привредним организацијама, у смислу овог 
упутства, подразумевају се и установе и друге орга-
низације које се таквима сматрају по члану 12. За-
кона о средствима привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/61), тј. које послују као 
привредне организације и образују резервни фонд. 

О ПОДОБНОМ процењивању вредности и снижењу 
цена "робе одлучује у предузећима раднички савет, 
у задругама — задружни савет, а у установама и 
другим организацијама које немају те органе управ-
љања — њихов управни одбор (у даљем тексту: над-
лежни орган управљања). 

2. Под робом коју привредне организације могу 
до 31. октобра 1962. године поново проценити и сни-
зити јој цене, подразумевају се залихе робе при-
вредне организације утврђене пописом на дан 31. 
децембра 1961. године, без обзира да ли се та роба 
затекла на залихама на дан поновног процењиван^ 
и снижења цена или је у међувремену продата. 

3. Ако надлежни орган управљања одлучи да 
привредна организација поново процени вредност 
и снизи цене робе, стручну комисију из тачке 3. Од-
луке одредиће по одредбама Упутства о спровођењу 
пописа (инвентарисања) код привредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/56, 50/59, 49/60 
и 50/61). Ова комисија оцениће"којој врсти робе од 
укутпгих залиха робе утврћених пописом на дан 31. 
децембра 1961. године, треба снизити цене, односно 
за робу која је у међувремену продата — отписати 
разлику у цени по одредбама Одлуке. За робу чије 
се цене имају снизити комисија ће саставити списак 
на основу елабората о извршеном попису (инвента-
рисању) и књиговодствених и осталих евиденција, 
и овако пописане залихе са извештајем и предло-
гом ће доставити радничком савету ради доношења 
одлуке. 

4. Разлика између вредности залиха робе обра-
чунате по ценама утврђеним на дан 31. децембра 
1961. године и вредности те робе обрачунате по це-
нама утврђеним поновним ^оцењивањем, односно 
по тржишним ценама за робу која је у међувремену 
продата, отписаће се, у смислу тачке 2. став 2. Од-
луке, на терет средстава резервног фонда и на терет 
укупног прихода. 

Ако је укупан износ разлике коју треба отпи-
сати мањи од 50% од средстава резервног фонда 
исказаних по завршном рачуну (по решењу о за-
вршном рачуну) за 1961. годину, привредна органи-
зација дужна је целу разлику отписати и покрити 
на терет средстава резервног фонда. 

Ако је укупан износ разлике коју треба отпи-
сати већи од 50% од средстава резервног фонда, 
привредна организација дужна је за покриће те 
разлике употребити најмање 50°/о од средстава ре-
зервног фонда, а остатак разлике који није могла 
покрити тим делом средстава резервног фонда, по-
криће — према свом избору — на терет средстава 
резервног фонда или на терет укупног прихода. Овај 
остатак разлике привредна организација може по-
крити на терет остатка резервног фонда или на те-
рет укупног прихода текуће године, а може га по-
крити на терет тих средстава и путем временских 
разграничена најдоцније до краја 1966. године. 

Део разлике у ценама који привредна органи-
зација у смислу става 3. ове тачке распоређуј е на 
више година, отписује се на терет резервног фонда 
односно прихода привредне организације у једнаким 
или различитим годишњим износима, чија се ви-
сина смањује од прве до последње године. Ове из-
носе за сваку поједину годину утврђује надлежни 
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орган управљања, који Је дужан том приликом ут-
врдити и изворе средстава за покривање тих износа 
у односним годинама. 

5. Привредна организација која снижава цене 
робе по одредбама Одлуке, израдиће и уз одлуку 
свог надлежног органа управљања о снижењу цена 
приложиће v два примерка преглед података о сни-
жењу цена робе, у коме ће дати следеће податке: 

1) редни број; 
2) назив робе затечене на залихама на дан 31. 

децембра 1961. године којој се снизују цене; 
3) количина робе затечене на залихама (под 2) 

— у јединицама мере; 
4) вредност робе затечене на залихама (под 3) — 

по ценама утврђеним при попису (инвентарисању) 
на дан 31. децембра 1961. године; 

5) вредност дела робе затечене на залихама 
(под 2), продатог од 1. јануара 1962. године до понов-
ног процењивања и снижења цена, рачуната по це-
нама постигнутим у продаји; 

6) вредност дела робе затечене на залихама (под 
2), који ће се продавати по новим, сниженим цена-
ма, рачуната, по тим ценама; 

7) укупна вредност робе затечено на залихама 
(под 2), рачуната по сниженим ценама (износ под 5 
плус износ под 6); 

8) разлика између износа под 4 и износа под 7; 
9) разлика исказана под 8 покриће се: 
а) из средстава резервног фонда у 1962.. години 

са динара и у наредним годинама, закључно до 
196 . године, са динара; 

б) на терет укупног прихода у 1962. години са 
динара и у наредним годинама, закључно до 196 . 
године, са динара; 

10) стање резервног фонда на дан 31. децембра 
1961. године. 

6. Један примерак прегледа из тачке 5. овог 
упутства привредна организација ће са одлуком 
надлежног органа управљања доставити надлежној 
Служби друштвеног књиговодства у року од 8 дана 
од дана доношења одлуке надлежног органа управ-
љања. 

7. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 12-15642/1 
30. јуна 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 

381. 
На основу члана 71. Уредбе о девизном посло-

вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61) у вези са 
тачком 2. став 2. Наредбе о подношењу пријава о 
извозу и увозу робе („Службени лист ФНРЈ". 27/62), 
савезни Државни секретаријат за спољну трговину 
утврђује 

Л И С Т У 
РОБЕ О ЧИЈОЈ СЕ ВРЕДНОСТИ ПОДАЦИ УНОСЕ 
У ПРИЈАВУ О ИЗВОЗУ POiBE НА ОСНОВУ ПРЕТ-

ХОДНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ 

1. Подаци о вредности робе чији се квалита-
тивни или квантитативни пријем односно квалита-
тивни и квантитативни пријем врши у иностран-
ству, односно робе чија се коначна вредност утвр-
ђује после извршене анализе узорка, уносе се у 
пријаву о извозу робе на основу претходне калку-
лације извозника само за следећу робу: 

1) из гране 112 — лигнит, мрки угаљ и брикет 
од мрког угља, брикет од каменог угља; 

2) из гране ИЗ — моторни бензин, петролеј за 
моторе, битумен; 

3) из гране ИЗ — антимон регулус, бакар елек-
тролитни, бизмут, сребро, цинк, олово рафинирано, 
жива, алуминијум, цинков концентрат, калај, никл, 
магнезијум, манган, кобалт, арсен, кадмијум, ме-
тали у праху и легуре метала, пиритви концентрат, 
хромна руда, ѕромни концентрат, пиритна руда, 
боксит, манганова руда, гвоздена руда, отпаци, 
згуре, остаци и пепео обојених метала (бакарни ка-
мен), феро легуре; 

4) из гране 116 — каустично печени магнезит, 
синтермагнезит, барит у комадима, азбест; 

5) из гране 120 — сирови фосфати; 
6) из грана 122 и 313 — резана грађа четинара, 

резана грађа букве и осталих лишћара, резана 
грађа храста, производи плетарства и уметничких 
заната, производи домаће радиности, огревно дрво 
лишћа ра, целулозно дрво букве, целулозно дрво 
меких лишћара, целулозно дрво четинара; 

7) из гране 124 — сирова свила, кудељно влак-
но, кудељна кучина, табачка вуна; 

8) из гране 125 ~ зечја кожа; 
9) из гране 127 — свеже и смрзнуто месо и из-

нутрице, кобасичарски производи, живина жива и 
заклана, црева, гушчија јетра, вино, жучни каме-
нац од говеда, уљана сачма (погаче и љуске), рибље 
брашно, рицинусово уље, млевена паприка, кон-
зерве од меса; 

10) из гране 211 — сено, слама, сиркова слама, 
повртно биље, семе индустријског биља (уљано се-
мена и уљани плодови), житарице; 

11) из гране 212 — воће; 
12) из гране 214 — јаја; 
13) из гране 215 — свежа морска риба, жива 

слатководна риба, живи слатководни ракови, живи 
морски јастози и хлапови, живе жабе, живе пија-
вице; 

14) из гране 313 — живе змије, гуштери, пу-
жеви и остали гмизавци; 

15) из гране 314 — сва жива дивл*ач. 
2. Ова листа ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Р. бр. 3044 

5. јула 1962. године 
Београд 

Државни секрета* 
за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

382. 
На основу тач. 2. и И. Одлуке о евиденциј! 

и контроли цена одређених производа („Службен! 
лист ФНРЈ", бр. 27/60), у вези са чл. 5. и И 
Уредбе о оснивању и укидању одређених савезник 
органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 25/62} 
Секретаријат Савезног извршног већа за опши 
привредне послове прописује 

. У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОД-
ЛУКЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ И КОНТРОЛИ ЦЕНА ОД-

РЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. У Списку производа на које се односи еви-
денција и контрола цена, који је саставни део 
Упутства за ' спровођење Одлуке о евиденцији и 
контроли цена одређених производа (^Службени 
лист ФНРЈ", бр. 7/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 
6/60, 8/60, 11/60, 15/60, 20/60, 27/60, 31/60, 41/60, 
44/60, 51/60, 4/61, 8/61, 9/61, 19/61, 20/61, 25/61, 28/61, 
45/61, 51/61 и 3/62) у грани 129 после тачке 1. до-
даје се нова тачка 2, која гласи: 

„2) Ферментисани дуван". 
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2. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1035/1 
2. јула 1962. године 

Београд 
Секретар, 

за опште привредне послове, 
Никола Џуверовић, с. р. 

кожа. Ситна кожа за по-

кожа. Биљно штављена 
кожа — — — — — 

кожа. Ђонска кожа спе-

JUS G.B0.006 

JUS G.B1.051 

JUS G.B1.052 

JUS G.B1.056 

JUS G.B1.066 

JUS G.B1.067 

JUS G.B1.071 

JUS G.B1.081 

JUS G.B1.082 

JUS G.B1.091 

3837 
На основу чл 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардна аци ју до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИ!*! СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ИНДУСТРИЈЕ КОЖЕ 
1. Престају да важе следећи југословенски стан-

дарди: 
Штављена кожа. Узимање узорака и 

начин испитивања — — — — 
Штављена кожа. Жута кравина за 

опрему — — — — —- — — 
Штављена кожа. Природна масна 

кравина — — — — — — — 
Штављена кожа. Телећи, јунећи и го-

веђи бокс — — — — — — 
Штављзна кожа. Галантериска го-

веђа кожа природна и у боји — 
Штрнљена кожа. Црни и природни 

бланк — — — — — — — 
Штављена 

ставу 
Штављена 

ђонска 
Штављена 

цијал — — — — — — — 
Штављена кожа. Биљно штављена 

ременска леђа — — — — — 
донети Решењем о доношењу југословенских стан-
дарда за квалитет сиоових кожа, штављених ко-
жа и кожне обуће („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/52). 

2 Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 30. септембра 1962. године. 

3. У издању ЈугослоЕенског завода за стандар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди, 
издања 1962. године, са следећим насловима и оз-
накама: 
Готова кожа. Начин узимања узорака 

и опште одредбе за методе испи-
тивања готове коже — — — — 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање влаге и пепела — — 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање хромних једињења — 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање алуминијумских једи-
њења — — — — — — — 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање магнезијумсулфата — 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање невезане и везане масти 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање глицерина— — 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање укупних растворљивих 
материја у води и органских рас-
творљивих материја у води — — 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање кожне супстанце — — JUS G.S2.017 

JUS G.S2.006 

JUS G.S2.010 

JUS G.S2.011 

JUS G.S2.012 

JUS G.S2.013 

JUS G.S2.014 

— JUS G.S2.015 

JUS G.S2.016 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање рН воденог екстракта и 
рН разлике — — — — — — JUS G.S2.018 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање формалдехида — — JUS G.S2.019 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање слободног сумпора — JUS G.S2.020 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање везаних штабних мате-
рија, масе управљене коже, ранд-
мана и броја проштављености — JUS G.S2.021 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање дебљине — — — — JUS G.S2.022 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање густоће — — — — JUS G.S2.023 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање упијања воде (по Ку-
белка — — — — — — — JUS G.S2.024 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање пропустљивости ваздуха JUS G.S2.025 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање пропустливост водене 
паре — — — — — — — — JUS G.S2.026 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање пропустљивости воде — JUS G.S2.027 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање затезне чврстоће и пре-
кидног издужења — — — — JUS G.S2.028 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање силе цепања зареза — JUS G.S2.029 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање силе цепања клином — JUS G.S2.030 

Методе испитивања готове коже. Од-
ређивање отпорности према4 ха-
бању — — — — — — — JUS G.S2.031 

Методе испитивања готове коже. 
Испитивање савијањем — — — JUS G.S2.032 

Методе испитивања готове коже. 
Испитивање наизменичним преви-
ђањем — — — — — — — JUS G.S2.033 

Методе испитивања готове , коже. 
Испитивање постојаност боје на 
зној — — — — — — — — JUS G.S2.034 

Методе испитивања готове коже. 
Испитивање проштављености и 
постојаности на кување — — — JUS G.S2.035 

Готова кожа. Дулбокс — — — — JUS G.B 1.050 
Готова кожа. Кравина за опрему — JUS G.B1.051 
Готова кожа. Масна кравина природ-

не боје и обојена — — — — JUS G.B1.052 
Готова кожа. Масна кравила хромно-

биљне штаве — — — — — JUS G.B 1.053 
Готова кожа. Бокс са природним ли-

цем, телећи, јунећи и говеђи — JUS Q.B1.056 
Готова кожа. Бокс са пластичним ли-

цем телећи, јунећи и говеђи (Пла-
стик-бокс) — — — — — — JUS G.B 1.057 

Готова кожа. Свињски бокс — — — JUS G.B1.058 
Готова кожа. Коњски бокс — — — JUS G.B1.059 
Готова кожа. Нубук, телећи, јунећи и 

говеђи — — — — — — — JUS G.B 1.060 
Готова кожа. Бланк, технички — — JUS G.B 1.067 
Готова кожа. Бланк, галантеријски — JUS G.B1.068 
Готова кожа. Поставна ситна кожа, 

хромне штаве — — — — — JUS G.B 1.07! 
Готова кожа. Поставна крупна кожа, комбиноване штаве — — — — JUS G.B 1.072 
Готова кожа. Поставка свињска кожа, 

биљне или хромне штаве — — JUS G.B1.073 
Готова кожа. Поставна коњска ко-

жа. хромне штаве — — — — JUS G.B1.074 
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Готова кожа. Поставка кожа цепа-
ника, биљне и хромне штаБе — JUS G.B 1.075 

Готова кожа. Ћовека кожа биљне 
штаве, комерц — — — — — JUS G.B1.081 

Готова кожа. Ђонска кожа комбино-
ване штаве, комерц — — — — JUS G.B 1.082 

Готова кожа. Тропска кожа биљне 
штаве, специјал — — — — — JUS G.B 1.083 

Готова кожа. Ђонска кожа комбино-
в а н штаве, специјал — — — JUS G.B1.084 

Готова кожа. Ђонска кожа биљне 
штаве, аго — — — — — — JUS G.B1.085 

Готова кожа. Ђонска кожа комбино-
ване штаве, аго — — — — — JUS G.B1.086 

Готова кожа. Ћовека кожа хромне 
штаве — — — — — — — JUS G.B1.087 

Готова кожа. Разврставање ђонске 
коже у класе квалитета — — — JUS G.B1.088 

Готова кожа. Ременска леђа, биљне 
шта©е — — — — — — — JUS G.B1.091 

Готова кожа. Велур, телећи, јунећи и 
говеђи — — — — — — — JUS G.B 1.100 

Готова кожа. Велур цепаник — — JUS G.B 1.110 
Готова кожа. Галантеријеки цепакик, 

биљне шта ве — — — — — JUS G.B1.150 
Готова кожа. Галантериска свињска 

кожа, биљне и хромне штаве — JUS G.B1.151 
Готова кожа. Шеврет козји — — — JUS G.B 1.170 
Готова кожа. Шевро — — — — JUS G.B1.171 
Готова кожа. Шеврет овчији — — JUS G.B 1.172 
Готова кожа. Одевна напа — — — JUS G.B1.230 
Готова кожа. Рукавичарска кожа — JUS G.B1.250 
Готова кожа. Шиваћа кожа (кожа за 

опуту) — — — — — — — JUS G.B 1.300 
4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. октобра 
1982. године. 

Вр. 10-3850/1 
13. јуна 1962. године 

Београд 
Директор 

Јутословеиског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић* с. р. 

384. 
На основу тачке 21. одредбе под 2 Одлуке о 

спровођењу ревалоризације основних средстава и 
средстава заједничке потрошње привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/62>, Цен-
трална комисија за ревалоризадију прописује 

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО 
ЗА РЕВАЛОРНЗАЦШУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Ревалоризацији основних средстава и сред-
става заједничке потрошње (у даљем тексту: рева-
лоризација) подлеже све привредне о р г а н и з а ц и ј е 
(предузећа и радње, задруге, пословна удружења, 
банке и осигуравају^ заводи). 

Ревалоризацији подлеже и привредне организа-
ције које се на дан 30. јуна 1962. године налазе у 
изградњи или у поступку ликвидације. 

Изузетно, ревалоризацији не подлеже сходно 
одредбама Одлуке о спровођењу ревалоризације 
основних средстава и средстава заједничке потрош-
ње привредних организација (у даљем тексту: Од-
лука) привредне организације основане по Зако-
ну о предузећима за путеве („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 27/61), Закону о искоришћавању лука и 
пристаништа („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/61) и 
Закону о предузећима за аеродромске услуге (»Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 24/61). 

2. Јединица ревалоризације је привредна орга-
низација из тачке 1. овог техничког упутства са 
свим својим погонима, пословним јединицама и про-
давницама, без обзира да ли се ови налазе на под-
ручју истог народног одбора или на подручјима ви-
ше народних одбора. 

3. Ревалоризација се врши са стањем основних 
средстава и средстава заједничке потрошње на да« 
30. јуна 1962. године. До овог стања долази се, по 
правилу, полазећи од стања пописа основних сред-
става и средстава заједничке потрошње извршеног 
31. децембра 1961. године у вези са израдом заврш-
ног рачуна за 1961. годину који се коригује за про-
мене настале у стању тих средстава од 31. децембра 
1961. до 30. јуна 1962. године. У стању основних сред-
става и средстава заједничке потрошње на дан 30. 
јуна 1962. године, који су предмет ревалоризације, 
книговодствени отпиен вредности тих средстава ис-
казују се са стањем отписа на дан 31. децембра 1961. 
године. 

4. Ревалоризација основних средстава и ревало-
ризација средстава заједничке потрошње врше се 
на исти начин, према одредбама Одлуке односно 
одредбама овог техничког упутства, и то на одво-
јеним обрасцима. 

5. Привредне организације не врше ревалориза-
цију залиха инвестиционог материјала. 

6. Основна средства ван употребе, која се као 
таква посебно исказују у периодичним обрачунима 
и годишњем билансу (на конту 009), уврстиће се 
ради спровођења ревалоризације у одговарајуће ка-
тегорије основних средстава. 

II. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 

1. Процена земљишта 

7. За процену земљишта које вредносно није ис-
казано у књиговодству привредне организације на 
дан 30. јуна 1962. године користи се образац Р-1. 

Попуњавање обрасца Р-1 — Процена земљишта, 
^пољопривредне организације врше на следећи 
начин: 

1) у колону 2. уносе опис земљишта чија се 
процена врши; 

2) у колону 3. уносе укупну површину земљи-
шта чија се процена врши изражену у хектарима; 

3) у колону 4. уносе јединствену цену од 200 хи-
л>ада динара; 

4) у колону 5. уносе вредност земљишта која се 
добива множењем цене из колоне 4. са површином 
земљишта из колоне 3. 

Попуњавање обрасца Р-1 — Процена земљи-
шта, пољопривредне организације .врше на следећи 
начин: 

1) у колону 2. уносе опис земљишта чија се про-
цена врши; 

2) у колону 3. уносе површину земљишта чија 
се процена врши изражену у хектарима за сваку 
врсту пољопривредног земљишта; 

3) у колону 4. комисија пољопривредне органи-
зације коју именује њен управни одбор уноси цену 
по хектару земљишта посебно за сваку врсту по-
љопривредног земљишта чија се процена врши. Ове 
цене комисија одређује према ценама по којима се 
у књиговодству пољопривредне организације воде 
иста или сродна пољопривредна земљишта, одно-
сно, ако таквих земљишта нема, ове цене одређује 
пољопривредна организација која врши процену 
према ценама по којима се иста или сродна пол^о-
привредна земљишта воде у књигама других по-
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^привредних организација (првенствено на по-
дручју истог среза); 

4) у колону 5. уносе вредност земљишта која се 
добива множењем цена из колоне 4. са површина-
ма земљишта из колоне 3. 

2, Ревалоризација грађевинских објеката, рударских 
радова и дугогодишњих засада 

8. За ревалоризацију грађевинских објеката, 
рударских радова и дугогодишњих засада користи 
се образац Р-2 — Ревалоризација грађевинских об-
јеката и дугогодишњих засада. Овај образац са-
ставља се претходно као аналитички образац Р-2, 
а затим се резултати ревалоризације из аналитич-
ког обрасца Р-2 уносе у збирни образац Р-2. 

Попуњавање аналитичког обрасца Р-2 врши се 
на следећи начин: 

1) у колону 4. уносе се сви грађевински објекти 
који се воде код привредне организације као само-
стални предмети основних средстава, и то редом 
по серијама (уз ознаку у колони 3. броја серије) 
прописаним у Привременој табели коефицијената 
од штампаној уз Одлуку, и то унутар сваке серије 
по редоследу године изградње (уз ознаку у колони 
5. године изградње сваког објекта); 

2) у колоне 6. и 7. тноси се за сваки грађевин-
ски објект набавна вредност односно исправка вред-
ности; 

3) у колону 8. уноси се процент отписаности ко-
ји се добива из односа износа из колоне 7. и коло-
не 6. За објекте који су грађени у току више година, 
процент отписаности утврђује се за цео објект, тј. 
добива се из односа збира исправке вредности за 
односни објект из колоне 7. и збира набавне вредно-
сти за односни објект из колоне 6; 

4) у колону 9. уносе се коефицијенти прописани 
за односну серију и односну годину изградње; 

5) у колону 10. уноси се износ који се добива 
множењем износа из колоне 6. коефицијентом из 
колоне 9; 

6) у колону 11. уноси се износ који се добива 
множењем износа из колоне 7. коефицијентом из 
колоне 9; 

7) у колону 12. уноси се процент отписаности ко-
ји се добива из односа износа из колоне 11. и ко-
лоне 10. За грађевинске објекте који су грађени у 
току више година, процент отписаиости утврђује се 
за цео објект. 

Ако у истој серији и за исту годину изградње 
постоји више објеката, врши се сабирање колона 
6. и 7. за те објекте, па се према збиру тих колона 
одговарајући коефицијент уноси у колону 9. а затим 
се изналази збирна ревалоризована вредност за те 
објекте и уноси у колоне 10. и 11. 

Грађевински објекти чија је изградња трајала 
више година уносе се на крају односних серија. 
За сваки овакав грађевински објект у колони 5. 
исказују се године његове изградње, а у колони 6. 
исказује се део набавне вредности који се односи на 
ту годину. У колону 7. уноси се исправка вредности 
за односни објект рашчлањена по годинама изград-
ње, а у сразмери рашчлањења набавне вредности 
из колоне 6 (ови износи по годинама у колони 7. до-
бивају се кад се процент отписаности из колоне 8. 
примени на набавну вредност из колоне 6. за сваку 
годину). 

За грађевинске објекте који су грађени у току 
више година, износи из колона 10. и 11. утврдиће се 
по годинама изградње. 

На крају овог обрасца врши се сабирање свих 
серија у колонама 6, 7, 10. и 11. 

Ако привредна организација поступи по одред-
би тачке 4. Одлуке, саставиће одвојено аналитички 

образац Р-2 за односне грађевинске објекте, е тим 
што ће попунити само колоне 1. до 8, а збир колона 
6. и 7. пренеће у колоне 10. и 11. У овом обрасцу "ије 
потребно рашчлањавати по годинама изградње гра-
ђевинске објекте који су грађени у току више го-
дина. 

За ревалоризацију грађевинских објеката у из-
градњи поступиће се на исти начин као и за рева-
лоризацију завршених грађевинских објеката е тим 
што ће се попуњавати одвојени обрасци (на исти 
начин поступиће се и за рударске радове и дугого-
дишње засаде у изградњи). 

Привредне организације које у саставу својих 
основних средстава имају рударске радове, изврши-
ће ревалоризацију тих радова на одвојеном анали-
тичком обрасцу Р-2 на начин предвиђен за ревало-
ризацију грађевинских објеката. 

Привредне организације које у саставу својих 
основних средстава имају дугогодишње засаде (воћ-
њаке, винограде и хмељанике) извршиће ревалори-
зацију тих средстава на одвојеном аналитичком 
обрасцу Р-2 на начин предвиђен за ревалоризацију 
грађевинских објеката. 

Попуњавање збирног обрасца Р-2 врши се на 
следећи начин: 

1) у збирни образац Р-2 уносе се редом, по се-
ријама и годинама изградње, збир износа из колона 
6, 7, 10. и 11. који су за односне серије и године 
изградње добивени на аналитичком обрасцу Р-2. 
У колону 9. уноси се за сваку серију и годину из-
градње одговарајући коефицијент из Одлуке; 

2) на крају збирног обрасца Р-2 у колонама 6, 
7, 10. и И. исказује се општи збир. за све грађевин-
ске објекте. 

Привредна организација која поступи по од-
редби тачке 4. Одлуке унеће у збирни образац Р-2 
збирове из колона 6, 7, 10. и 11, и то из основног ана-
ЈГИТИЧКОГ обрасца Р-2. 

Привредна организација која поступи по од-
редби тачке 5. Одлуке, при изради збирног обрасца 
Р-2 поступиће на начин предвиђен за аналитички 
образац Р-5. 

Привредна организација која у саставу својих 
основних средстава има рударске радове, односно 
дугогодишње засаде, попуниће збирни образац Р-2 
за та средства на начин предвиђен за грађевинске 
објекте. 

За грађевинске објекте, рударске радове и ду-
гогодишње засаде у изградњи, попуњава се одвојен 
збирни образац Р-2 на начин на који се попуњава 
збирни образац Р-2 предвиђен за завршене грађе-
винске објекте. 
3. Ревалоризација опреме која је била предмет про-
цене у 1953. години и опреме која је доцније набав-

љена из домаће производње 
9. Ревалоризација опреме која је била предмет 

процене у 1953. години и опреме која је доцније на-
бављена из домаће производње врши се на обрасцу 
Р-3 — Ревалоризација опреме која је била проце-
нувана у 1953. години и опреме која је доцније на-
бављена из домаће производње. 

Овај образац се претходно попуњава као ана-
литички образац Р-3, па се резултати добивени на 
таквом обрасцу преносе на збирни образац Р-3. 

Попуњавање аналитичког обрасца Р-3 врши се 
на следећи начин: 

1) у колону 4. уносе се прво предмети опреме 
који су били процењени у 1953. односно 1954. го-
дини, осим предмета опреме на којима је доцније 
извршена реконструкција; 

2) у колону 5. не уносе се подаци за ова сред-
ства; 

3) у колоне 6. и 7. уноси се набавна вредност 
на дан 30. јуна 1962. године, односно исправка вред-
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лости на дан 31. децембра 1961. године, за сваки 
предмет опреме; 

4) у колону 8. уноси се коефицијент 1,20 према 
збировима колона 6. и 7; 

5) у колонама 9. и 10. исказује се збирна рева-
лоризована вредност која се добива множењем зби-
ра из колоне 6. односно из колоне 7. коефицијент^ 
из колоне 8. 

После уношења предмета опреме по претходним 
ставовима у аналитички образац Р-3, уносе се ре-
дом и предмети опреме набављени, после процене 
тих предмета у 1953. години, из домаће производње. 
Ови се предмети сврставају по серијама а унутар 
сваке серије — по годинама прибављања, према 
Привременој табели коефицијената штампаној уз 
Одлуку. 

У колону 8. уписују се одговарајући коефици-
ј е н т за односне серије и године прибављања. 

Ревалоризована вредност у колонама 9. и 10. до-
бива се кад се износ набавне вредности из коло-
не 6. у свакој серији за сваку годину изградње 
(односно за сваки збирни износ за више предмета 
исте године прибављања) односно износ исправке 
вредности из колоне 7. помножи коефицијентом из 
колоне 8. 

На крају сваке серије уносе се ствари које су 
биле предмет реконструкције односно адаптације а 
чија се набавна вредност и исправка вредности 
исказују у колонама 6 и 7, по правилу, за две го-
дине: део вредности који је приликом реконструк-
ције задржан исказује се за годину- набавке, док 
се део вредности који је приликом реконструкције 
додат исказује за годину у којој је извршена ре-
конструкција. У том случају у колону 8. уносе се 
коефициенти одвојено за сваку годину, па се у 
колонама 9. и 10. добива ревалоризована вредност 
по деловима за сваку годину. (На крају сваке се-
рије уносе се и објекти који су били процењени у 
1953. години а накнадно су били предмет рекон-
струкције). 

Ако је реконструкција опреме трајала више го-
дина, узеће се као година реконструкције она го-
дина у којој је реконструкција завршена. 

Испод сваке серије исказују,се збирно по годи-
нама прибављања износи из колона 6, 7, 9. и 10. 

На крају овог обрасца врши се сабирање свих 
серија у колонама б, 7, 9. и 10. 

Ако привредна организација поступи по одред-
би тачке 4. Одлуке, дужна је за односне предмете 
опреме сачинити одвојен аналитички образац Р-3, 
е тим што ће попунити колоне 1. до 7. и збирове 
колона 6. и 7. пренети у колоне 9. и 10. У овај обра-
зац уносе се и опрема из увоза коју је привредна 
организација издвојила као нефункционалну у сми-
слу тачке 4. Одлуке. 

За ревалоризацију опреме на залихи и у мон-
тажи сачињава се одвојен аналитички образац Р-3. 

Попуњавање збирног обрасца Р-3 врши се на 
тај начин што се збирни износи серија по годи-

, нама, колона 6. и 7. уз ознаку одговарајућих кое-
, фсицијената, као и ревалоризоване вредности из ко-
! лона 9. и 10. наведени у аналитичком обрасцу Р-3, 
уносе коначно у збирни образац Р-3 у коме се иска-
зује укупан збир свих серија за колоне 6, 7, 9. и 10. 

У збирни образац Р-3 уносе се у колоне 6, 7. 9. 
и 10. и збирови колона 4, 6, 13. и 15. аналитичког 
обрасца Р-4. 

У збирни образац Р-3 уносе се у колоне 6, 7, 9. 
Vi 10. и збирови колона 6, 7, 9. и 10. посебног анали-
тичког обрасца Р-3 који је састављен за нефунк-
ционалну опрему. 

Ради добивања укупне вредности целокупне 
опреме врши се сабирање колона 6, 7, 9. и 10. збир-
ног обрасца Р-3. 

Ако привредна организација поступи по одред-
би тачке 5. Одлуке, збирни износ из колоне 10. 
збирног обрасца Р-3 треба умањити за износ из ко-
лоне 10. обрасца Р-5 који се односи на опрему. Ума-

њењем збирног износа из колоне 10. збирног обра-
сца Р-3 за износ из колоне 10. аналитичког обрасца 
Р-5 добива се коначно ревалоризована исправка 
вредности опреме. 

За ревалоризацију опреме на залихи и у мон-
тажи сачињава се одвојено збирни образац Р-3. 

4. Ревалоризација опреме из увоза 
10. Ревалоризација опреме из увоза врши се на 

аналитичком обрасцу Р-4 — Ревалоризација опреме 
из увоза. • , 

Аналитички образац Р-4 попуњава с^ на сле-
дећи начин: 

1) у колону 3. уносе се по годинама набавке сви 
предмети основних средстава набављени из увоза, 
после пописа и процене основних средстава у 1953. 
односно 1954. години, чије је плаћање вршено у 
страним средствима плаћања; 

2) у колону 4. уноси се книговодствена набавна 
вредност сваког предмета према стању на дан 30. 
јуна 1962. године; 

3) у колону 5. уноси се за сваки предмет опреме 
износ вредности плаћен у динарима (порез на про-
мет, превоз од границе до предузећа, трошкови мон-
таже и сл. — али без разлике у цени приликом, 

Одвоза), утврђен на основу увозне и књиговодствене 
документаци ј е; 

4) у колону 6. уноси се износ исправке вредно-
сти за сваки предмет опреме са стањем на дан 31. 
децембра 1961. године; 

5) у колону 7. уноси се ознака стране валуте; 
6) у колону 8. уноси се за сваки предмет опреме 

плаћени износ стране валуте утврђен на основу 
увозне и књиговодствене документације. Плаћени 
износ стране валуте обухвата, по правилу, фактур-
ну вредност изражену у страној валути, трошкове 
превоза до границе ако нису садржани у фактурној 
вредности, као и трошкове осигурања и друге тро-
шкове плаћене у страној валути. Ако су ови тро-
шкови плаћени у разним валутама, поједине валуте 
исказаће се одвојено као посебне ставке за односни 
предмет; 

7) у колону 9. уноси се јединствени обрачунски 
курс за односну страну валуту из званичне листе 
обрачунских курсева Народне банке, која је била 
на снази 31. децембра 1961. године; 

8) у колони 10. исказује се динарски износ који 
се добива множењем износа стране валуте из ко-
лоне 8. обрачун асим курсом из колоне 9. Ако је за 
један предмет обрачунавање извршено за више 
страних валута, извршиће се сабирање динарских 
износа за цео предмет; 

9) у колону 11. уноси се за сваки предмет по-
влашћена царинска стопа за увоз односне врсте 
опреме прописана Уредбом о Привременој општој 
царинској тарифи („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/61, 
11/61, 15/61, 24/61 и 42/61); 

10) у колони 12. исказује се износ царине који 
се добива множењем динарске вредности стране 
валуте исказане у колони 10. са царинском стопом 
из колоне 11; 

11) у колони 13. исказује се набавна ревалори-
зована вредност која се добива сабирањем износа 
из колона 5, 10. и 12; 

12) у колону 14. уноси се коефицијент који се 
добива дељењем износа из колоне 13. износом из 
колоне 4; 

13) у колони 15. исказује се износ ревалоризо-
ване исправке вредности који се добива множењем 
износа из колоне 6. коефицијентом из колоне 14. 

По уношењу у аналитички образац Р-4 свих 
износа и њиховог прерачунавања за све предмете 
основних средстава, који су до краја 1961. године 
набављени из увоза, врши се сабирање колона 4, 
5, 8, 10, 12, 13. и 15. 

После сабирања наведених колона уносе се 
предмети основних средстава набављени из увоза 
у 1962. години, и то до 30. јуна 1062. године, е тим 
што се за ове предмете уноси њихова книговодство-
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на набавна вредност у колоне 4. и 13. После тога, 
врши се сабираше колона 4. fa 13. за ове предмете 
и збирови за цео образац исказују се у колонама 
4, 5, 6, 10, 12, 13. и 15. 

Привредна организација попуниће одвојено обра-
зац Р-4 за опрему набављену из увоза која се на-
лази у складишту или у монтажи, и то по поступку 
предвиђеном за опрему која се налази у употреби. 

Збирови колона 4, 6, 13. и 15. аналитичких 
образаца Р-4 преносе се у збирни образац Р-3 по-
што су претходно у исти унети збирни подаци за 
домаћу опрему из аналитичких образаца Р-3. 
5. Обрачунавање исправке вредности по тачки 5. 

Одлуке 
11. Ако привредна организација поступи по од-

редби тачке 5. Одлуке, попуниће образац Р-5, и то 
одвојено за грађевинске објекте а одвојено за о-
прему. 

За сваку амортизациону групу основних сред-
става за коју привредна организација користи од-
редбе тачке 5. Одлуке, пренеће у образац Р-5 сва 
основна средства која сачињавају такву амортиза-
циону групу из аналитичког обрасца Р-2 и из ана-
литичких образаца Р-3 и Р-4. 

Ради састављања обрасца Р-5, предвиђена је 
посебна колона 2 (амортизациона група) у обрасци-
ма Р-2, Р-3 и Р-4, у којој ће привредне организа-
ције које користе одредбу тачке 5. Одлуке означити 
бројем а<мортизационе групе све оне предмете који 
ће се унети у образац Р-5. Ову колону неће попу-
њавати привредне организације које не користе од-
редбу тачке 5. Одлуке. 

Образац Р-5 — Обрачун исправке вредности по 
тачки 5. Одлуке, попуњава се на следећи начин: 

1) у колону 2 (само на почетку групе) уноси се 
ознака броја амортизациине групе према Одлуци о 
стопама амортизације основних средстава привред-
них организација; 

2) у колону 3. уноси се број серије ревалори-
зације; 

3) у колону 4. уноси се назив предмета; 
4) у колоне 5. и 6. уноси се ревалоризована на-

бавна вредност односно, рев ал оризов ана исправка 
вредности из наведених аналитичких образаца; 

5) у колону 7. уноси се стопа која се добива кад 
се 100 умањи за петоструку амортизациону стопу 
прописану за односну групу; 

6) у колону 8. уноси се износ који се добива кад 
се збир из колоне 5. помножи стопом из колоне 7, 
и то према збиру колона 5. и 6. за целу амортиза-
циону групу; 

7) у колону 9. уноси се износ исправке вредно-
сти по одлуци радничког савета на основу одредбе 
тачке 5. Одлуке, и то збирно за целу амортизациону 
групу. Износ из колоне 9, по правилу, је мањи од 
износа из колоне 6 (али не мањи од износа из ко-
лоне 8); 

8) у колону 10. уноси се разлика између износа 
из колоне 6 и износа из колоне 9, и то за целу 
аморт-из ацетону групу. 

У поступку ревалоризације привредна органи-
зација умањује исправке вредности за целу групу. 
Раклторед на поједине предмете привредна органи-
зација врши доцније по доношењу прописа из тач-
ке 26. Одлуке. 

Збир разлика из колоне 10, одвојено за грађе-
винске објекте а одвојено за опрему, уноси се у 
збирни образац Р-2 испод општег збира колоне 11, 
који се за толико умањује, па се коначно у истој 
колони исказује умањена ревалоризована исправка 
вредности грађевинских објеката, односно уноси се 
у збирни образац Р-3 испод општег збира у колони 
10, који се за толико умањује, и коначно се добива 
умањена ревалоризована исправка вредности о-
преме. 

Ови збирови разлика за грађевинске објекте од-
носно за опрему из колоне 10. обрасца Р-5 уносе се 

и у одговарајуће рубрике колоне 7. општег збирног 
обрасца Р-6. 

6. Општи збирни образац Р-6 
12. У општем збирном обрасцу Р-6 — Збирни 

преглед стања основних средстава и средстава за-
једничке потрошње на дан 30. јуна 1962. године, 
даје се приказ стања свих основних средстава и 
средстава заједничке потрошње на дан 30. јуна 1962, 
године, пре и после извршене ревалоризације. 

Овај образац попуњава се на следећи начин: 
1) у колоне 3. и 4. уносе се книговодствена ста-

ња по категоријама основних средстава; 
2) у колони 5. исказује се процент отписаности 

појединих категорија основних средстава и средста-
ва заједничке потрошње који се добива из односа 
стања у колонама 4. и 3; 

3) у колоне 6. и 7. уносе се набавна вредност и 
исправка вредности за поједине категорије основних 
средстава после извршене ревалоризације; 

4) у колони 8. исказује се процент отписаности 
за поједине категорије основних средстава и сред-
става заједничке потрошње који се добива из односа 
износа из колоне 7. и износа из колоне 6. ^ 

За категорије основних средстава и средстава 
заједничке потрошње за које није вршена ревало-
ризација (остала оруђа за рад, основно стадо, па-
тенти итд.) износи у колонама 6. и 7. исти су као 
и у колонама 3. и 4. 

За категорије основних средстава и средстава 
заједничке потрошње за које је вршена ревало-
ризација, у колоне 6. и 7. уносе се износи из од-
говарајућих образаца (образац Р-1 и збирни обрас-
ци Р-2 и Р-3). 

У колону 6. позиције 1 Основна средства (зе-
* мљиште које служи у привредне сврхе) односно 

позиције 17 Средства заједничке потрошње (зем-
љиште), уноси се износ из колоне 3. увећан за збир 
износа из колоне 5. обрасца Р-1. 

У колоне 6. и 7. позиције 2 Основна средства 
(грађевински објекти привредног карактера) однос-
но позиције 12 (грађевински објекти у изградњи) 
односно позиције 18 Средства заједничке потрош-
ње (грађевински објекти), уноси се крајњи збир 
ревалоризоване набавне вредности из колоне 10, 
односно крајњи збир ревалоризоване исправке 
вредности из колоне 11. збирног обрасца Р-2. Ако 
је привредна организација користила одредбе тач-
ке 5. Одлуке, у колону 7. општег збирног обрасца 
Р-6 уноси се коначно умањени збирни износ ис-
правке вредности из колоне 11. збирног обрасца Р-2. 

За рударске радове и дугогодишње засаде ко-
лоне 6. и 7. општег збирног обрасца Р-6 попуњава-
ју се на исти начин као и за грађевинске објекте. 

У колоне 6. и 7. позиције 4. Основна средства 
(машине, уређаји, инсталације и транспорта сред-
ства) односно позиције 13 (опрема на залихи и у 
монтажи) односно позиције 19 Средства заједничке 
потрошње (машине и уређаји), уноси се крајњи 
збир ревалоризоване набавне вредности из колоне 
9, односно крајњи збир ревалоризоване исправке 
вредности из колоне 10. збирног обрасца Р-3. Ако је 
привредна организација користила одредбе тачке 
5. Одлуке, у колону 7. општег збирног обрасца Р-6 
унеће се ревалоризована умањена исправка вред-
ности. 

У колону 7 на позицијама наведеним у загра-
дама уноси се збир из колоне 10. обрасца Р-5 за 
односну категорију основних средстава. 

Као нефункционална основна средства иска-
заће се у колонама 3. и 4. збирни износ основних 
средстава односно средстава заједничке потрош-
ње за која су коришћене одредбе тачке 4. Одлуке. 

Посебни подаци попуњавају се према завршном 
рачуну за 1961. годину. Изузетак чине амортиза-
ција и камата на пословни фонд. Годишњи износ 
амортизације и годишњи износ камате на пословни 
фонд после ревалоризације треба израчунати узи-
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мај ући у обзир промене које настају услед рева-
лоризације и тако израчунате износе исказати у 
означеној колони овог обрасца. 

III. ПОСТУПАЊЕ СА ОБРАСЦИМА РЕВАЛОРИ-
ЗАЦИЈЕ 

13. Привредна организација попуњава све ана-
литичке обрасце најмање у по два примерка и 
задржава их код себе. У случају потребе, на зах-
тев Службе друштвеног књиговодства, по један 
примерак тих аналитичких образаца привредна 
организација доставља тој Служби. 

Збирни образац Р-2, збирни образац Р-3, обра-
зац Р-4 и образац Р-5 привредна организација са-
ставља најмање у по четири примерка, од којих 
fio два примерка тих образаца задржава код себе 
а по два примерка доставља Служби друштвеног 
књиговодства. По прегледу материјала о ревало-
ризацији, Служба друштвеног књиговодства код 
себе задржава по један примерак достављених 
образаца а други примерак тих образаца враћа 
привредној организацији са потврдом да је пре-
глед извршен и са евентуалним примедбама. 

Општи збирни образац Р-б саставља привредна 
организација у најмање пет примерака од којих 
два примерка задржава код себе а три примерка 
доставља Служби друштвеног књиговодства. Ова 
Служба један примерак враћа привредној органи-
зацији а два примерка задржава код себе од којих 
један примерак тог обрасца служи за свођење ре-
зултата ревалоризације. 

Предузећа која раде за одређене потребе Ју-
гословенов народне армије достављају материјал 
о ревалоризацији Служби друштвеног књиговод-
ства — војном сервису, која поступа на исти начин 
као и редовна Служба друштвеног књиговодства 
за остале привредне организације. 

IV. СВОЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РЕВАЛОР&ЗАЦИЈЕ 
14. Служба друштвеног књиговодства филијале 

Народне банке дужна је на ^основу ^остављеног 
примерка општег збирног обрасца Р-6 извршити 
свођење резултата ревалоризације по привредним 
делатностима и те резултате до 1. октобра 1962. го-
дине доставити Служби друштвеног књиговодства 
Централе Народне банке. 

Приликом свођења резултата ревалоризације 
Служба друштвеног књиговодства филијале На-
родне банке обухватиће опште збирне обрасце Р-6 
предузећа која раде за одређене потребе Југо-

словенов народне армије, које ће јој у ту сврху 
доставити Служба друштвеног књиговодства — 
војни сервис. 

Свођење резултата ревалоризације из прет-
ходног става извршиће Служба друштвеног књиго-
водства не чекајући на преглед и проверу матери-
јала о ревалоризацији. 

Служба друштвеног књиговодства Централе 
Народне банке дужна је свођење резултата рева-
лоризације извршити по привредним делатностима, 
гранама и групама, за целу територију народне 
републике, и резултате тог свођења доставити Слу-
жби друштвеног књиговодства Главне централе На-
родне банке до 15. октобра 1962. године. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
15. Обрасци за спровођење ревалоризације, на-

ведени у одредбама овог техничког упутства, штам-
пају се уз ово техничко упутство и чине његов са-
ставни део. 

16. Ово техничко упутство ступа на снагу да-
ном објављиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Централна комисија за ревалоризацију 

Председник, 
Ђорђе Мијић, е. р, 

Образац Р-1 
(формат 297 X 420 мм) 

(назив привредне организације) 

(место) (срез) (народна република) 

(број номенклатура делатности) 

ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА 

Редни 
број Опис земљишта 

Повр-
шина 
у ха 

Цена по 
којој се 
врши 

процена 

Вредност 
добивена 
проценом 

3 x 4 

1 2 3 4 5 

Образац Р-2 
(назив привредне организације) (формат 420 X 297 мм) 

(место) (срез) (народна република) 

(број номенклатуре делатности) 

РЕБАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДУГОГОДИШЊИХ ЗАСАДА 

^ в Книговодствен*) стање ^ Рева пори јована вредност 
(Ѕ В <* - О Назив групе л g Набави* Исправка § % 
и'? " — Предмета Во. вредност вредности / 0 -е н Набавна Исправка отписано«« 
S l O ^ I & a 8 « З 0 ' ј у н а З1.децембра о т п и с а „ о с т и о 5 »Раност вредности 
^ I Q ^ B C O . о м 1962. године 1961. године « — 

1 2 3 аГ 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ТГ Образац Р-3 
(назив привредне организације) (формат 420 X 297 мас) 

(место) (срез) (народна република) 

(број номенклатуре делатност«) 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ КОЈА ЈЕ БИЛА ПР ОЦЕЊИВАНА У 1953. ГОДИНИ И ОПРЕМЕ КОЈА 

ЈЕ ДОЦНИЈЕ НАБАВЉЕНА ИЗ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

(назив привредне организације) 

(место) (срез) (народна република) 

(број номенклатури делатности) 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ ИЗ УВОЗА 
(прибављене после процене у 1953. години) 

Образац Р-4 
(Формат 420 X 297 мм) 

(назив привредне организације) 

(место) (срез) (народна република) 

Образац Р-5 
(формат 297 X 420 мм) 

(број номенклатуре делатности) 
О Б Р А Ч У Н 

ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ ПО ТАЧКИ 5. ОДЛУКЕ 
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(назив привредне организације) 
Образац P-l 

(формат 297 X 420 ми) 

(место) (срез) (народна република) 

(број номенклатуре делатности) 
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД СТАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ 

НА ДАН 30. ЈУНА 1962. ГОДИНЕ 

Редни 
број С Р Е Д С Т В А 

Књиго во летве но стање 

Набавна Исправка 
вредност вредности 
30 јуна 31. децом. 

1962. 1961 
године године 

% 
Crane после 

ревалоризације % 
отпнса-
ности Каба вид 

вредност 
Исправка 
вредности 

I ОСНОВНА СРЕДСТВА (10 + 16) 
1 Земљиште које служи у привредне сврхе 
2 Грађевински објекти привредног карактера 

Исправка по тачки 5. Одлуке 
3 Рударски радови и допун. бушења 

Исправка по тачки 5. Одлуке 
4 Машине, уређаји, инсталације и транспорта 

средства 
Исправка но тачки 5. Одлуке 

5 Остала оруђа за рад 
в Д утогод ишњи засади 
7 Основно стадо 
8 Патенти, лиценце и друга права 
9 Оснивачка улагања 

10 Свега активна основна средства (1 да 9) 
11 Свега исправка по тачки 5. Одлуке 
12 Грађевински објекти у изградњи 
13 Опрема на залихи и у монтажи 
14 Залиха инвестиционог материјала и друго 
15 Новчана средства основних средстава 
16 Свега (12 до 15) 

П СРЕДСТВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ (17 до 20) 
17 Земљиште 
18 Грађевински објекти 
19 Машине и уређаји 
20 Новчана средства и остало 
21 Укушѕо (I + II) 
22 Исправка по тачки 5. Одлуке (22 в 11) 

III У ТОМЕ ^ФУНКЦИОНАЛНА ОСНОВНА 
СРЕДСТВА — ТАЧ. 4. ОДЛУКЕ (23 до 26) 

23 Грађевински објекти 
24 Рударски радови и дубинска бушења 
25 Машине, уређаји и инсталације 
26 Средства заједничке потрошње 

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ 

Редни 
број ПОКАЗАТЕЉ 

П о завршном 
рачуну за 

1961. годину 
После 

ревалоркзацкје 

1 Укупан приход 
2 Амортизација обрачуната 
3 Камата на пословни фонд 
4 Остварени доходак привредне организације 
5 Чист приход 
6 Допринос на ванредни приход 
7 Део за личне дохотке 
8 Остатак чистог прихода 
9 Просечан број запослених 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

(датум) 
1962. године Директор 

привредне организације, 

(место) 
Руководилац 

привредно-рачунског сектора, 
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РЕШЕЊА 
На основу члана 39. Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) у вези 
С 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 
СЕКРЕТАРИ!АТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈУ 

Др Никола Балог, разрешава се дужности по-
моћника секретара у Секретаријату Савезног из-
вршног већа за опште привредне послове и поста-
вља за помоћника секретара у Секретаријату Са-
везног извршног већа за законодавство и органи-
зацију. 

Б. бр. 54 
29. јуна 1962. године 

Београд 

Савезне извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, е. Р. 

/ 
На основу члана 28. став 2. Закона о државној 

управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) 
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 до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА САВЕЗНОГ ИЗ-

ВРШНОГ ВЕЋА ЗА РАД 

Поставл»а се за секретара Савезног извршног 
већа за рад Џемал Биједић, члан Савезног извр-
шног већа и досадашњи секретар Савезног извр-
шног већа за законодавство и организацију. 

Б. бр. 55 
29. јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Попгредседник, 
Вељко Зековић, с. p. Александар Ранковић, е. Р* 

На основу члана 39. став 3. Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) 
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 до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТАРИЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИ-

ТИКУ 

Др Светомир Јауковић разрешава се дужности 
помоћника секретара укинутог Секретаријата Са-
везног извршног већа за народно здравље и по-
ставља за помоћника секретара у Секретари јату 

Савезног извршног већа за народно здравље и со-
цијалну политику. 

Б. бр. 59 
5. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 18. Уредбе о Заводу за фото-
граметрију („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/62), а 
у вези са чланом 33. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ4', 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОГ САВЕТА ЗАВОДА ЗА 

ФОТОГРАМЕТРИЈУ 

I. За чланове првог Савета Завода за фото-
граметрију именују се, и то: 

1. Василије Благојевић, секретар Савеза гео-
детских инжењера и геометара Југославије; 

2. Богдан Богдановић, саветник у Савезној гео-
детско ј управи; 

3. Данило Десница, шеф Одсека рачуноводства 
у Заводу за фотограметрију; 

4. Марко Ђурбабић, начелник одељења у са-
везном Државном секретари јату за послове фи-
нансија; 

5. Рајко Иванчевић, начелник одељења у За-
воду за фотограметрију; 

6. Инж. Миодраг Јовановић, доцент Грађевин-
ског факултета у Београду; 

7. Инж. Ђорђе Јовић, помоћник секретара у Се-
кретари јату Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство; 

8. Хакија Поздерац, државни подсекретар у 
Секретаријату Савезног извршног већа за опште 
привредне послове; 

9. Инж. Љубиша Путник, референт у Заводу за 
фотограметри ј у; 

10. Јордан Стошић, потпуковник Југословенско 
народне армије. 

11. Директор Завода за фотограметрију је члан 
Савета по свом положају. 

Б. бр. 57. 
3. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 10. Уредбе о Геомагнетском 
институту („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/62), а 
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 до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОГ САВЕТА ГЕОМАГНЕТ-

СКОГ ИНСТИТУТА 

I. За чланове првог Савета Геомагнетског ин-
ститута именују се, и то: 



Среда 11. јул 19€2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 28 — Страна 547, 

1. Лука Дапчевић, начелник Управе поморства 
и речног саобраћаја; 

2. Младен Гракалић, капетан корвете — начел-
ник Хидрографског института Југословенске ратне 
морнарице; 

3. Вуксан Љумовић, државни подсекретар у 
Секретари јату Савезног извршног већа за законо-
давство и организацију; 

4. Живорад Миловановић, сарадник Геомагнет-
ског института; 

5. Др инж. Ранко Мужи јевић, доцент Рударско-
геолошког факултета у Београду; 

6. Инж. Павле Пејовић, помоћник директора 
Савезног геолошког завода; 

7. Инж. Милисав Перовић, директор Савезног 
хидрометеоролошког завода; 

8. Саво Рончевић, начелник одељења у савез-
ном Државном секретари јату за послове финансија; 

9. Инж. Владан Симић, шеф одсека у Заводу 
за нуклеарне сировине; 

10. Инж. Михајло Стојкови!?, сарадник Геомаг-
нетског института; 

11. Др инж. Јован Сурутка, ванредни професор 
Електротехничког факултета у Београду; 

12. Инж. Радослав Укропина, директор Завода 
за фотограметрију; 

13. Инж. Душан Вељовић, сарадник Геомагнет-
ског института; 

14. Инж; Александар Златковић, сарадник Гео-
магнетског института. 

II. Директор Геомагнетског института је члан 
Савета по свом положају. 

Б. бр. 56 
5. јула 1962. године 

Београд 
Савезно извршне веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, е. Р-

На основу члана 7. став 2. Уредбе о Новинској 
установи Службени лист Федер ативне Народне Ре-
публике Југославије („Службени лист ФНРЈ", бр. 
22/62), а 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА НОВИНСКЕ 
УСТАНОВЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФЕДЕРАТИВНЕ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

I. За чланове Савета Новинске установе Слу-
жбени лист Федеративне Народне Републике Ју-
гос лави је именују се, и то: 

1. Миша Леви, начелник одељења У Државном 
©екретаријату за иностране послове; 

2. Вуксан Љумовић, државни потсекретар у 
Секретари јату Савезног извршног већа за законо-
давство и организацију; 

3. Лазар Максин, шеф Кабинета председника 
Савезне народне скупштине; 

4. Мијушко Шибалић, помоћник секретара у 
Секретаријата Савезног извршног већа за савезни 
буџет и општу управу; 

5. Марјан Бивода, заменик савезног јавног 
тужиоца. 

II. Директор Службеног листа ФНРЈ је члан 
Савета по свом положају. 

Б. бр. 58. 
5. јула 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 2. Уредбе о оснивању Југоело-
венске националне комисије за Организацију ује-
дињених нација за просвету, науку и културу 
(УНЕСКО) („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/53), а у 
вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ САСТАВА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАЦИО-

НАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА UNESCO 

Мења се састав Југословенско .националне ко-
мисије за Организацију4 уједињених нација за про-
свету, науку и културу (UNESCO), тако да се у Ко-
мисију именују, и то: 

За председника: 
1. Марко Ристић, књижевник. 

За генералног секретара: 
2. Киро Хаџи-Василев, члан редакције часописа 

„Социјализам". 

За чланове: 
3. Др Радослав Анђус, професор Универзитета 

у Београду; 
4. Др Зоран Бу јас, професор Универзитета у 

Загребу; 
5. Перо Дјетелић, помоћник секретара у Секре-

тар^ ату Савезног извршног већа за просвету и 
културу; 

6. Света Ђурић,- секретар Савета за културу 
Извршног већа НР Србије; 

7. Иво Фрол, директор Универзитета^ библио-
теке „Светозар Марковић"; 

8. Др Јоже Горичар, професор Универзитета у 
Љубљани; 

9. Др Блаже Конески, професор Универзитета у 
Скопљу; 

10. Марија Кош, саветник у Комисији за међу-
народа везе ССРНЈ; 

11. Јован Мариновић, директор Танјуга; 
12. Др Михајло Марковић, професор Универзи-

тета у Београду; 
13. Лео Матес, директор Института за међуна-

родну политику и привреду; 
14. Митра Митровић, директор Савезног завода 

за проучавање школских и просветних питања; 
15. Зденка Мунк, директор Музеја за уметност 

и обрт у Загребу; 
16. Милош Николић, секретар Културно-просвет-

ног већа Југос лави је; 
17. Др Ђуро Нинчић, начелник Одељења за ме-

ђународа организације Државног секретаријата 
иностраних послова; 

18. Богдан Осолник, секретар Савезног извршног 
већа за информације; 

19. Др Најдан Пашић, професор Високе школе 
политичких наука; 

20. Душан Поповић, директор Радио-телевизије 
У Београду; 
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21. Миодраг Протић, директор Уметничке гале-
рије у Београду; 

22. Мухамед Селимовић, председник Удружења 
књижевника НР Босне и Херцегових; 

23. Јанез Становник, професор Универзитета у 
Лзубљани; 

24. Др Драги Тозија, директор Радио Скопља; 
25. Дх> Радивоје Увалић, директор Института за 

друштвене науке; 
26. Марија Вилфан, савезни народни посланик; 
27. Драго Вучинић, секретар Комисије за кул-

турне везе са иностранством; 
28. Др Димитрије Вујовић, директор Историјског 

института НР Црне Горе; 
29. Миљенко Зрелец, члан Председништва ЦК 

Народне омладине Југослава!је; 
30. Бено Зупанчич, секретар Савета за културу 

и просвету Извршног већа НР Словеније; 
31. Др Милош Жанко, председник Савета за про-

свету Извршног већа НР Хрватске. 
Б. бр. 53 

29. јуна 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 

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

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

356. Указ о проглашењу Закона о завршном 
рачуну о извршењу Савезног буџета за 
1961. годину — — — — — — — — 521 
Закон о завршном рачуну о извршењу 
Савезног буџета за 1961. годину — — — 521 

357. Указ о проглашењу Закона о амортиза-
ц и и обвезница 3% државног конверто-
ваног дуга — — — — — — — — 521 
Закон о амортизации обвезница 3% др-
жавног конвертованог дуга — — — — 521 

358. Указ о проглашењу Закона о допуни За-
кона о буџетима и финансирању само-
сталних установа — — — — — — 521 
Закон о допуни Закона о буџетима и фи-
нансирању самосталних установа — — 522 

359. Указ о проглашењу Закона о измени За-
кона о привредним преступима — — — 522 
Закон о измени Закона о привредним 
преступима — — — — — — — — 522 

360. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о патентима и технич-
ким унапређењима — — — — — — 522 
Закон о изменама и допунама Закона о 
патентима и техничким унапређењима 522 

361. Уредба о снимању из ваздуха — — — 523 
362. Уредба о коришћењу путничких аутомо-

била у друштвеној својини — — — — 525 
363. Уредба о Заводу за школску опрему — 525 
г 
3(Ц. Уредба о измени и допуни Уредбе о изно-

сима гарантованог личног дохотка и ми-
нималног личног дохотка радника при-
вредних организација — — — — — 527 

Страна-
365. Одлука о отварању Амбасаде Федера-

тивне Народна Републике Југославије у 
Алжиру — — — — — — — — — 527 

366. Одлука о оснивању Одбора Савезног из-
вршног већа за питања научноистражи-
вачког рада — — — — — — — — 527 

367. Одлука о одређивању састава Одбора 
Савезног извршног већа за питања на-

учноистраживачког рада — — — — 527 
368] Одлука о спровођењу ревалоризације 

основних средстава и средстава заједнич-
ке потрошње привредних организација — 528 

369. Одлука о одобравању одређених кредита 
од стране Народне банке и пословних ба-
нака — — — — — — — — — — 532 

370. Одлука о финансирању привредних ко-
мора у 1962. години — — — — — — 532 

371. Одлука о начину употребе у 1962. години 
средстава Општег инвестиционог фонда 
предвиђених за*»финансирање инвестиција 
у научноистраживачкој делатности — — 532 

372. Одлука о условима и начину коришћења 
средстава савезног буџета којима федера-
ција учествује у 1962. години у изградњи 
и опремању одређених факултета, висо-
ких школа и института — — — — — 533 

373. Одлука о позајмицама фондовима за 
стамбену изградњу ради убрзавања стам-
бене изградње у 1962. години — — — 533 

374. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
мерама за спровођење опште кредитне по-
литике у 1962. години — — — — — 533 

375. Одлука о изменама Одлуке о Тарифи 
максима лних провизија и накнада за 
услуге у вршењу кредитних и других 
банкарских послова — — — — — — 534 

376. Одлука о измени Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена за трупце за 
љуштење и резање, рудничко (јамско), 
целулозно, техничко обло и индустриско 
(дестилационо и танинско) дрво јеле и 
смрче, букве, храста и кестена — — — 534 

377. Одлука о изменама Одлуке о ракзпореду 
општих стопа доприноса за социјално 
осигурање на стопе за поједине гране оси-
гурања — — — — — — — — — 534 

37ЅЃ. Упутство о изменама и допунама Упутства 
о спровођењу начела и општих мерила за 
расподелу чистог прихода у правилник-
от а привредних организација — — — 534 

379. Упутство за спровођење Одлуке о употре-
би средстава резервног фонда тровин-
ских привредних организација за сниже-

н е цена робе на залихама — — — — 535 
380. I Упутство за извршење Одлуке о отписи-

вању разлике у ценама појединих врста 
робе — — — — — — — — — — 536 

381. Листа робе о чијој се вредности подаци 
уносе у пријаву о извозу робе на основу 
претходне калкулације — — — — — 537 

382. Упутство о допуни Упутства о спрово-
ђењу Одлуке о евиденцији и контроли 
цена одређених производа — — — — 537 

383. Решење о југосл ов епским стандардима из 
области индустрије коже — — — — 538 

\3ft4. Техничко упутство за ревалоризацију о-
сновних средстава и средстава заједни-
чке потрошње привредних организација 539 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


