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546. 
На основу чл. 94. и 378. став 1. тачка 5. Закона 

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

У Р Е Д Б У 
О ПОВЕЋАЊУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ РАДНИКА 

ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
Члан 1. 

Радницима којима је престао радни однос до 30. 
септембра 1962. године и којима се исплаћује нов-
чана накнада за време незапослености у износима 
одређеним у смислу чл. 6. и 9. Уредбе о матери-
јалном обезбеђењу и другим правима радника и 
службеника који се привремено налазе ван радног 
односа („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/52, 39/52 и 
1/56), повећавају се ове накнаде, и то: 

1) уживаоцима пуне накнаде — за 200 динара 
месечно; 

2) уживаоцима накнаде у износу од 75°/о — за 
150 динара месечно; 

3) уживаоцима накнаде у износу од 50% — за 
100 динара месечно; 

4) уживаоцима накнаде у износу од 25°/о — за 
50 динара месечно. 

Ово повећање припада од 1. октобра 1962. године. 
Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 206 

29. септембра 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

547. 

На основу члана 31. Закона о социјалном оси-
гурању радника и службеника и њихових породица 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 10/50), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ДОДАТКУ НА ДЕЦУ 

Члан 1. 
У Уредби о додатку ва децу („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 36/56, 1/56, 26/56, 39^58, 2/59 и 48/59) у 
члану 35. став 2. у табели скала износа додатка на 
децу у I групи мења се и гласи: 

„3.450 
^6.71(Г 

9.530 
11.910 
13.770 
1.890" 

Члан 2. 
Исплата износа додатка на децу из члана 1. 

ове уредбе ставиће се у течај без доношења нових 
решења. 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објавл»ивања 

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

I Савезно извршно веће 

-Р. п. бр. 205 
29. септембра 1962. године 

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

548. 

На основу одел>ка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54) у вези са чланом 3. Уредбе о 
порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61, 
6/62 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
И ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТАРИФЕ ПОРЕЗА 

НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62 и 31/62) у делу I Тарифе 
у тачки 5. на крају одредбе под 25 тачка се заме-
њује тачком и зарезом и после тога додаје се нова 
одредба под 26, која гласи: 

„26) на целокупан промет који остварују руд-
ници угља и предузећа за конзервирање и прераду 
воћа и поврћа." 

Члан 2. 

У делу II Тарифе у тар. броју 129 пореска стопа: 
„31" замењује се пореском стопом: „17". 

У истом тар. броју додаје се напомена 3, која 
гласи: 

„3) Порез од 17 динара за 1 килограм шећера 
плаћа се само на шећер произведен од шећерне 
репе рода 1962. године. На шећер произведен од 
шећерне репе ранијих берби, порез се плаћа и даље 
у износу од 31 динара за 1 килограм." 

Члан 3. 
Одредбе члана 1. ове уредбе примењиваће се од 

1. јануара 1963. године 
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Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу деком објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 204 

29. септембра 1962. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. октобра 1962. године. 

Р. п. бр. 208 
29. септембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, 

Вељко Зековић. с. р. 
Потпредседник, 

Мијалко Тодоровић, с. р. 

549. 

На основу тачке 5. одељка 1. главе V Савезног 
друштвеног плана за 1962. годину, Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНЕ РАСХОДЕ 

ЈАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 
1. За савезне државне органе обезбеђује се по-

већање средстава за личне расходе у износу од 
680 динара месечно за сваког службеника и рад-
ника, при чему се као основ за обрачун узима број-
но стање службеника и радника. 

За остале органе, као и установе и организа-
ције, одлуке о обезбеђењу средстава у смислу ста-
ва 1. ове тачке доносе органи, установе и органи-
зације у чију надлежност спада утврђивање ви-
сине средстава за личне расходе. 

2. Из средстава обезбеђених за личне расходе 
повећаће се плата службеника и радника у нето 
износу од 400 динара месечно. 

* 

Службеницима који су распоређени у платне 
разреде повећаће се положајна плата, а радни-
цима који имају посебан додатак односно паушал-
ну накнаду за ненормирано р^дно време (возачи 
моторних возила), повећаће се тај додатак односно 
паушална накнада у нето износу од 400 динара ме-
сечно. 

У нето износу од 400 динара месечно повећаће 
се и хонорар службеницима са којима је закључен 
уговор о хонорарном раду са пуним радним вре-
меном. 

3. Највећи износи положај них плата службе-
ника односно посебних додатака радника који су 
утврђени прописима органа и установа односно ор-
ганизација и који служе као оквири за одређива-
ње положајне плате односно посебног додатка (на-
кнаде за ненормирано радно време за возаче мо-
торних возила) повећавају се за износ од 400 динара. 

4. Решења о повећању плате која ће се донети 
у извршењу ове одлуке не подлеже оцењивању за-
конитости по одредбама члана 79. Закона о јавним 
службеницима. 

5. Одредбе ове одлуке односе се на службенике 
и раднике на које се примењује Закон о јавним 
службеницима, укључујући и службенике у орга-
нима, установама и организацијама у којима се 
врши проверавате новог система по члану 18. За-
кона о изменама и допунама Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), као 
и на службенике просветних и научних установа 
које су донеле правилнике о личним дохоцима, 
осим установа које послују као привредне органи-
зације. 

550. 

На основу тачке 5. одељка 1. главе V Савезног 
друштвеног плана за 1962. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНЕ ДОХОТКЕ 

У САМОСТАЛНИ!*! УСТАНОВАМА 

1. Здравствен е и просветне установе, установе у 
области културе, научни институти и заводи, банке, 
заводи за .социјално осигурање, коморе и њихови 
савети, задружни савези и друге организације које 
своју друштвену делатност врше као самосталне 
установе, а своје личне дохотке не утврђују по про-
писима о јавним службеницима (у даљем тексту: 
установе) могу укупан износ средстава за личне до-
хотке радника утврђен после извршеног усклађива-
ње са општим мерилима у смислу тачке 7. Упутства 
о спровођењу начела и општих мерила за расподелу 
дохотка у правилницима самосталних установа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/62), повећати од 1. 
октобра 1962. године ради повећања личних дохо-
дака радницима због повишења цена хлеба. Укупно 
повећање средстава по овом основу може износити 
највише бруто 680 динара месечно по једном радни-
ку за пуно редовно радно време. 

У границама средстава утврђених по ставу 1. ове 
тачке установе ће висину повећања личног дохотка 
појединих радника одредити посебном одлуком ор-
гана управљања. 

2. Установе ће саставити посебну документацију 
о финансијском ефекту овог повећања, у којој ће 
исказати, укупан износ повећања средстава за личне 
дохотке и број радника на основу кога је он изра-
чунат, узимајући за све раднике пуно редовно радно 
време. 

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

Р. п. бр. 210 
29. септембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, П ота ред е ед них, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

551. 
На основу тачке 5. одељка 1. главе V Савезног 

друштвеног плана за 1962. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЛИЧНЕ ДОХОТКЕ 

У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА I 
1. Привредне организације могу укупан износ 

средстава за личне дохотке утврђен после изврше-
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not усклађивање са општим мерилима и повећан по 
одредбама тачке 27. Упутства о спровођењу начела 
и општих мерила за расподелу чистог прихода у 
правилницима привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/62 и 28/62), повећати од 1. окто-
бра 1962. године ради повећања личних доходака 
радницима због повишења цена хлеба. Укупно пове-
ћање средстава по овом основу може износити нај-
више бруто 680 динара месечно по једном раднику 
за пуно редовно радно време. 

У границама средстава утврђених по ставу 1. 
ове тачке привредна организација ће висину пове-
ћања личног дохотка појединих радника одредити 
посебном одлуком радничког савета. 

2. Привредне организације ће саставити посебну 
документацију о финансијском ефекту овог пове-
ћања, у којој ће исказати укупан износ повећања 
и број радника на основу кога је он израчунат, узи-
мајући за све раднике пуно редовно радно време. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном рбјављивања 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 207 
29. септембра 1962. године 

Београд 

. Савезно извршно веће 
Секретар, - Потпредседшгк, 

Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

552. 

На основу члана 146. став 1. Закона о здравстве-
ном осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ НАКНАДЕ ЛИЧНОГ ДОХОТКА 

ОСИГУРАНИЦИМА СПРЕЧЕНИМ ЗА РАД 
1. Осигураницима који су се 1. октобра 1962. го-

дине затекли као уживаоци накнаде личног дохотка 
по одредбама Закона о здравственото осигурању, 
припадајућа накнада се од тот дела одређује од 
досадашњег месечног основа за накнаду повећаног 
за 400 динара. 

2. Осигураеицима којима спреченост за рад на-
ступи после 1. октобра 1962. године, а којима у основ 
за накнаду личног дохотка улазе примања остварена 
пре тог дана, при утврђивању основа за накнаду 
личног дохотка месечни износ тих примања пове-
ћава се за 400 динара. 

3. Одредбе тач. 1. и 2. ове одлуке важе и за 
примања из инвалид скот осигурања ноја се по од-
редбама Закона о нева лидском осигурању („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59) одређују од основа 
за накнаду личног дохотка у здравственом осигу-
рању. 

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

Р. п. бр. 211 
29. септембра 1962. године 

Београд 
1 Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

553. 
i 

На основу члана 374. став 1. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44'58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ СЕКРЕТАРИЈАТА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА САВЕЗНИ БУЏЕТ И ОП-
ШТУ УПРАВУ ДА ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРА-
ВИЛНИКЕ САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА КОЈИ СЕ 
ДОНОСЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 374. СТАВ 1. ЗАКО-
НА О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА НАД КОЈИМА 
ПРАВО ОСНИВАЧА ВРШИ САВЕЗНО ИЗВРШНО 

ВЕЋЕ 

1. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за савезни буџет и општу управу да даје 
сагласност на правилнике о платама службеника 
самосталних установа, који се доносе на основу 
члана 374. став 1. Закона о јавним службениците, 
над којим установама драво оснивача врши Савезно 
извршно веће. 

2. Ов«а одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 203 
29. септембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

554. 

На основу члана 15в. став 2. Закона о јавним 
служоеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ОВЛАШЋЕЊУ СЕКРЕТАРИЈАТА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА САВЕЗНИ БУЏЕТ И ОП-
ШТУ УПРАВУ ДА ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА АКТВ 

О ПОЛОЖАЈНИМ ПЛАТАМА СЛУЖБЕНИКА 
САВЕЗНИХ ОРГАНА 

1. Овлашћује се Секретаријат Савезног изв(р-
шног већа за савезни буџет и општу управу да даје 
сагласност на ближе прописе о одређивању поло-
жа ј них плата службеника савезних органа. 

2. Ова одлука ступа та снагу даном објашњива!*« 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 201 
29. септембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседнпк, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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555. 
На основу чла<на 87. став 4. Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ СЕКРЕТАРИЈАТА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА САВЕЗНИ БУЏЕТ И ОП-
ШТУ УПРАВУ ДА ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА РЕШЕ-
ЊА О НЕПЛАЋЕНОМ ОДСУСТВУ СЛУЖБЕНИ-

ЦИМА ДУЖЕМ ОД МЕСЕЦ ДАНА 
1. Овлашћује се Секретаријат Савезног изврш-

ног већа за савезни буџет и општу управу да даје 
сагласност на решења о неплаћеном одсуству које 
се даје службеницима по члану 87. став 4. Закона 
о јавним службеницима који се упућују на рад ван 
земље ради извршавања међународног уговора или 
споразума, или ако опште потребе службе то захте-
вају. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивање 
Ј „Службеном листу ФНРЈ", 

Р.п. бр. 202 
29. септембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседкик, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

556. 
На основу одредбе под 1 тачке 1. главе XVII 

Савезног друштвеног плана за 1962. годину и члана 
18. став 1. Закона о Савезном буџету за 1962. годину 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИ-
ВАЊУ ПРЕМИЈЕ ЗА ПШЕНИЦУ И РАЖ РОДА 

1962. ГОДИНЕ 
1. У Одлуци о одређивању премије за пшеницу 

и раж рода 1962. године („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 2'6/62 и 31/62) у тачки 1. став 1 мења се и гласи: 

„1. Земљорадничким задругама (опште земљо-
радничке задруге, сељачке радне задруге и специ-
јализоване земљорадничке задруге), пољопривред-
ним добрима, пољопривредним комбинатима, еко-
ном^ ама и привредним организацијама које газдују 
шумама обезбеђују се за количине пшенице и ражи 
које испоруче овлашћеном предузећу за промет 
житарица на велико или Дирекцији за исхрану, 
поред продајне цене, још и премије, и то: 

1) динара 10 за сваки килограм пшенице и 
ражи испоручен до 4. октобра 1962. године закључно; 

2) динара 2 за сваки килограм пшенице и ражи 
испоручен од 5. октобра 1962. године." 

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

„2а. Трговинска предузећа и радње и други 
продавци на велико и мало, као и предузећа за 
производњу тестенина и кекса, дужни су пописати 
залихе пшенице и ражи и брашна од ових жита-
рица затечене на дан 4. октобра 1962. године и 
уплатити на посебан рачун код Народне банке, и то: 

1) динара 8 по килограму пшенице и раг-ти; 
2) динара 10 по килограму свих врста брашна 

од пшенице и ражи. 
Овлашћују се општински народни одбори да 

за залихе брашна и крупице, које се затекну ка 

дан 4. октобра 1962. године код пекарских преду-* 
зећа и радњи, пропишу начин обрач уна® ања рази 
лита из става 1. ове тачке односно да их делимично 
или у целини ослободе од обавезе обрачунава«,« 
ове разлике. Износ обрачунате разлике уплатиће 
пекарска предузећа и радње у корист буџета ол-ч 
шпанског народног одбора. 

Ближе прописе о о&рачунавању и "уплаћиван^ 
разлике из става 1. ове тачке доноси, по потреби, 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија." 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-* 
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 1 

Р. п. бр. 209 
29. септембра 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. & 

557. 

На основу тачке 2а. став 3. Одлуке о одређи-
вању премије за пшеницу и раж рода 1962. године 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 26/62, 31/62 и 40/62), 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБРАЧУНАВАЊУ И УПЛАЋИВАНА РАЗЛИКЕ 
У ЦЕНАМА ЗА ПШЕНИЦУ, РАЖ И БРАШНО И 

КРУПИЦУ ОД ПШЕНИЦЕ И РАЖИ 
1. На дан 4. октобра 1962. године извршиће се 

попис залиха пшенице, ражи и брашна и крупице 
од пшенице и ражи код свих тргови неких преду-
зећа на велико, трговинских предузећа и радњи на 
мало, код других продаваца на велико и мало, мли-
нова, пекарских предузећа и радњи, предузећа за 
производњу тестенина и кекса и Дирекције за ис-
храну. 

2. Попис залиха извршиће комисије које ће 
образовати орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове трговине. 

3. Код овлашћених предузећа за промет и пре-
раду житарица, овлашћених млинова, предузећа 
за производњу тестенина и кекса и Дирекције за 
исхрану, залихе пшенице, ражи и брашна и кру-
пице од пшенице и ражи утврдиће се прегледом 
књиговодственог стања на дан 4. октобра 1962. го-
дине. Приликом утврђивања стања залиха на овај 
начин узеће се у обзир и сви налози о пријему и 
издавању робе до 4. октобра 1962. године заклучно. 

Код тровинских предузећа на велико, код тр-
овинских предузећа и радњи на мало, код других 
продаваца на велико и мало и код пекарских пре-
дузећа и радњи утврђивање залиха из тачке 1. ове 
наредбе извршиће се пописом залиха. 

Отпремљене и утоварене количине пшенице, 
ражи и брашна и крупице од пшенице и ражи неће 
се узимати у обзир приликом пописа, већ ће се сма-
трати као роба на путу коју је купац дужан при-
јавити органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове трговине одмах по приспећу. 

4. Комисија за попис дужна је саставити за-
писник о утврђеним залихама израженим у кило-
грами:,^ по врстама робе (пшеница, раж, брашно 
и кру ишта). 

Записник се саставља у три примерка. Један 
примерак запнсхшка доставља се филијали Наро-
дне банке на чијем се подручју налази седиште 
предузећа односно радње, други примерак . органу 
управе општинског народног одбора надлежном за 



Среда, 3. октобар 1962. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 40 — Страна 715 

послове трговине, а трећи примерак остаје код пре-
дузећа односно радње. 

Записник потписују чланови комисије и одго-
ворни руководиоци предузећа односно радње. 

5. За утврђене залихе пшенице, ражи и брашна 
и крупице од пшенице и ражи, као и за количине 
које се на дан пописа налазе на путу (тачка 3. 
став 3), Дирекција за исхрану и предузећа и радње 
из тачке 1. ове наредбе, осим пекарских предузећа 
и радњи, обрачунаће и уплатиле разлику у цени, 
и то: 

1) за пшеницу и раж 8 динара по килограму; 
2) за све врсте брашна и крупице од пшенице 

и ражи 10 динара по килограму. 
6. Уплаћивање разлике у цени из тачке 5. ове 

наредбе има се извршити у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове наредбе у корист посебних ра-
чуна код Народне банке, и то: 

1) за пшеницу и раж — у корист рачуна бр. 
338032 — Разлике на затечене залихе пшенице и 
ражи; 

2) за све врсте брашна и крупице од пшенице 
и ражи — у корист рачуна бр. 338033 — Разлике 
на затечене залихе брашна. 

7. Разлике у цени брашна и крупице од пше-
нице и ражи на залихе затечене у лекарским пре-
дузећима и радњама на дан 4. октобра 1962. године, 
а неутрошене до дана одређивања нове малопродај-
не цене хлеба, пекарска предузећа и радње обра-
чунаће и уплатиће у корист буџета општине на 
начин који одреди општински народни одбор у 
смислу тачке 2а. став 2. Одлуке о одређивању пре-
мије за пшеницу и раж рода 1962. године. 

8. Количину робе на путу из тачке 3. став 3. 
ове наредбе орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове трговине утврђује пре-
гледом књиговодствене евиденције и одговарај ући х 
докумената. 

9. За пописане количине робе које се отпреме 
после извршеног пописа а закључно до 31. октобра 
1962. године, продавци те робе дужни су на отпрем-
ном документу (товарни лист и сл.) обавезно ста-
вити клаузулу: „Роба обухваћена пописом залиха 
код продавца". 

10. Надзор над применом одредаба ове наредбе 
вршиће тржишна и финансијска инспекција. 

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

Бр. 07-20071/1 
3. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 

558. 

На основу тачке 4. Одлуке о установљен^ пен-
зијског додатка осигураницима из одређених служби 
органа унутрашњих послова („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/62), савезни Државни секретаријат за 
унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ОСНОВНЕ ПЛАТЕ, ПО-
ЛОЖАЈНЕ ПЛАТЕ! И ПОСЕБНОГ ДОДАТКА РАДИ 
УТВРЂИВАЊА ПЕНЗИЈСКОГ ОСНОВА ОСИГУРА-

Н И К ИЗ ОДРЕЂЕНИХ СЛУЖБИ ОРГАНА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

1. Ради утврђивања пензијског основа осигура-
ницима-уживаоцима пензије (личне, инвалидске или 
породичне) у смислу тачке 4. Одлуке о установљен^ 

пензијског додатка осигураницима из одређених 
служби органа унутрашњих послова, основна плата 
одређиваће се на следећи начин: 

1) осигураницима који су остварили право ва 
пензију до 1. јануара 1958. године, поновно ће се 
одредити звање и платни разред по прописима по 
којима је одређивано звање и платни разред актив-
ним службени цима затеченим у служби органа уву>* 
трашњих послова на дан 31. децембра 1967. године. 
Звање и платни разред одредиће се према стручној 
спреми и годинама службе које је осигураник имао 
на дан престанка службе због одласка у пензију, 
а на начин предвиђен у одговарајућим одредбама 
Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ*', бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 
и 31/62), Упутства за спровођење одредаба IV дела 
Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 55/57, 7^58 и 28/58), Другог упутства за 
спровођење одредаба IV дела Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 7/58), Трећег 
упутства за спровођење одредаба IV дела Закона 
о јавним службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
12/58) и Уредбе о звањима и платама слу-
жбеника органа унутрашњих послова („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 7/58). Овим осигураницима за утвр-
ђивање пензијског основа узима се износ основне 
плате који по важећим прописима на дан 31. децем-
бра 1961. године припада лицу у оном платном раз-
реду који осигурани^ по новом разврставању буде 
одређен; 

2) оси гурешићи ма који су право на пензију 
остварили после 1. јануара 1958. године, за утврђи-
вање пензијског основа узима се износ основне пла-
те који по прописима важећим на дан 31. децембра 
1961. године припада лицу у оном платном разреду 
који је осигураник имао на дан престанка службе 
због одласка у пензију. 

2. Поред основне плате утврђене у смислу тачке 
1. овог решења, осигура!Ницим)а-уживаоцима пензије 
(личне, инвалидске или породичне) који су npaiBO 
на пензију остварили после ступања на снагу Уред-
бе о социјалном осигурању војних лица и припадни-
ка Народне милиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 
7/51 и 5/52), као и службеницима Народне милиције 
и криминалистичко службе који су право на пен-
зију остварили пре ступања на снагу поменуте уред-
бе услед неспособноста за даље вршење службе 
због озледа и повреда задобивених на службеним 
послу или поводом вршења службеног посла наш 
зато што су активно учествовали у народноослобо-
ди л ачко ј борби — у смислу члана 31. став 1. та!Ч. 1. 
до 3. Закона о пензијском осигурању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61 и 
22/62), за одређивање пензијског основа узима 
положајна плата и посебни додатак. 

Висина положајне плате одређује се према ре-
шењу о положај ним платама које је било на снази 
на дан 31. децембра 1961. године и по коме је одре-
ђивана положена плата активним службени цима у 
савезном и d еп уб лин ким државним секретари јатима, 
за унутрашње послове и секретари јатима за уну-
трашње послове среских народних одбора, а висина 
посебног додатка — по Правилнику о додатку на 
службу службеника унутрашњих послова, бр. 24799/2 
од 31. децембра I960, године, по коме је одређиван 
посебни додатак активним службеницима орбана 
унутрашњих послова. Износ положајне плате и по-
себног додатка утврђује се према звању, радном 
месту и положају које је осигураник имао на дан 
престанка службе због одласка у пензију, односно 
према звању које осигураник буде добио приликом 
превођења на, начин предвиђен у тачки 1. овог ре-
шења. 

3. Државни секретаријат за унутрашње послове 
у чијем је саставу орган чији је службеник био оси--
гураник коме је престала служба због одласка- % 
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пензију дужан је уживаоцу пензије издати уверење 
у коме ће одредити звање и платни разред, као и 
износ основне плате, положајне плате и посебног 
додатка на основу кога ће надлежни завод за соци-
јално осигурање одредити нов износ пензије. 

4. Ако би износ пензије одређене на начин пред-
виђен овим решењем био мањи од износа пензије 
одређене по ранијим прописима, исплаћиваће се и 
даље износ раније пензије. 

5. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1-5581 
27. септембра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

559. 

На основу члана 159. став 2. у вези са чланом 
79. стаз 2. Закона о рударству („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/59), у сагласности са савезним Држав-
ним секретаријатом за унутрашње послове у смислу 
члана 3. став 2. Основног закона о прекршај има 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59), Секретаријат Са-
везног извршног већа за индустрију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КЛАСИФИКАЦИЈИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈИ РЕ-

ЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 
Члан 1. 

Резерве минералних сировина разврстава ју се 
према могућности за њихову рентабилну експлоа-
тацију у две класе: билансне резерве и ванбиланене 
резерве. 

Резерве минералних сировина, према степену 
истражености у лежишту и степену познавања ква-
литета сировина, разврстава ју се у категорије А, Б, 
Ц1 и Ц.. 

Члан 2. 
У билансне резерве минералних сировина увр-

шћују се оне масе минералних сировина у лежишту 
које се при постојећем стању технике експлоатацијо 
и технолошке прераде могу рентабилно користити. 

У ванбиланс^ резерве увршћују се оне масе 
минералних сировина у лежишту које се при по-
стојећем стању технике експлоатације и техноло-
шке прераде не могу рентабилно користити. 

Члан 3. 
У А категорију резерви минералних сировина 

увршћују се оне масе минералних сировина «:оје 
су потпуно утврђене на основу непосредних опажа-
н и рударских радова или дубинских бушења, и 
чији је квалитет потпуно одређен. 

У Б категорију резерви увршћују се оне масе 
минералних сировина које су утврђене на основу 
непосредних опажања, рударских радова или ду-
бинских бушења, који омогућавају одређивање кон-
тура маса, и чији је квалитет познат. 

У Ц1 категорију резерви увршћују се оне масе 
минералних сировина које су у извесној мери утвр-
ђене на основу непосредних опажања, рударских 
радова или дубинских бушења, који омогућавају 
делимично одређивање контура маса, и чији је ква-
литет у извесној мери познат. 

У Цг категорију резерви увршћују се оне масе 
минералних сировина које су приближно одређене 
процењивањем на основу претходних геолошких и 
геофизичка истраживања и утврђених резерви ми-

нералних сировина виших категорија, и чији је 
квалитет само ориентационо познат. 

Ближи критеријуми за утврђивање и разврста-
вање резерви минералних сировина у класе и ка-
тегорије (густина истражних радова, степен дозво-
љене екстраполације. квалитет минералних сирови-
на и др.), као и за сваку врсту минералних сировина 
потребни геолошки, рударе™, технолошки и еко-
номски услови за разврставање у класе и катего-
рије, одредиће се упутством Секретаријата Савезног 
извршног већа за индустрију. 

Члан 4. 
Привредне организације које врше експлоата-

цију, као и привредне организације и установе које 
врше истраживање лежишта минералних сировина, 
водиће евиденцију о резервама минералних сиро-
вина. 

Упутством Секретаријата Савезног извршног ве-
ћа за индустрију ближе ће се одредити подаци еви-
денције и начин вођења евиденције о резервама 
минералних сировина, као и документација потреб-
на за разврставање резерви минералних сировина. 

Члан 5. 
Привредна организација која врши експлоата-

цију лежишта минералних сировина дужна је до-
ставити сваке треће године комисији за утврђивање 
резерви минералних сировина републичког секре-
таријата за индустрију (у даљем тексту: републичка 
комисија) податке евиденције и документацију (члан 
4), са предлогом за утврђивање количине и квали-
тета и разврставање резерви минералних сировина. 

Привредна организација односно установа која 
врши истраживање лежишта минералних сировина 
дужна је достављати сваке године податке о истра-
живањима републиком секретари јату за индустри-
ју и републичком и Савезном геолошком заводу, 
ради евиденције. 

Члан 6. 
На основу добивених података, документације и 

предлога (члан 5. став 1) републичка комисија 
дужна је, у року од три месеца од дана пријема 
података, документације и предлога, утврдити ко-
личину и квалитет и разврстати резерве мине-
ралних сировина у класе и категорије и издати 
подносиоцу документације потврду о количини, ква-
литету и разврставању резерви минералних сиро-
вина, а дупликат потврде доставити комисији за 
резерве минералних сировина Савезног геолошког 
завода (члан 3 тач. 4. и И. и члан 14. Уредбе о 
Савезном геолошком заводу — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/60). 

Члан 7. 
Ако се привредна организација не сложи са ко^ 

личином, квалитетом или разврставањем резерви 
минералних сировина у класе и категорије, одређе-
ним у потврди републичке комисије, може у року 
од 30 дана од дана пријема потврде поднети захтев 
комисији за резерве минералних сировина Са-
везног геолошког завода да она, на основу података 
евиденције и документације, утврди количину и 
квалитет резерви минералних сировина и изврши 
њихово разврставање. 

Привредна организација може, исто тако, ако 
републичка комисија у року из члана 6. овог пра-
вилника не изда потврду о количини, квалитету и 
разврставању резерви минералних сировина, под-
нети захтев комисији за резерве минералних сиро-
вина Савезног геолошког завода да ова комисија 
утврди количину и квалитет и изврши разврстава-
ње резерви минералних сировина и да о томе изда 
потврду. 

Комисија за резерве минералних сировина Са-
везног геолошког завода дужна је у року од 3*9 дана 
од дана пријема захтева из ст. 1. или 2. овог члана 
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утврдити количину и квалитет и извршити развр-
ставање резерви минералних сировине, као и о томе 
издати потврду. 

Члан 8. 
Комисија за резерве минералних сировина Са-

везног геолошког завода може при изради билансе 
резерви минералних сировина захтевати од репу-
бличке комисије да изврши ревизију утврђених ко-
личина и квалитета и разврставање резерви мине-
ралних сировина (члан 6). 

Члан 9. 
До доношења упутства из члана 3. став 5. и чле-

на 4. став 2. овог правилника пр именоваће се При-
времено упутство за категоризацију и израчунавање 
резерви минералних сировина у ФНРЈ, које је из-
дао Завод за геолошко-рударска и технолошка 
истраживања под бр. 4286 6. децембра 1954. го-
дине. 

Члан 10. 
Привредна организација која на дан ступања на 

снагу овог ггревилника врши експлоатацију лежи-
шта минералних сировина дужна је у року од 6 
месеци од дана ступања на снагу овог правилника 
доставити републичко] комисији подетке евиденције 
и документацију (чл. 4. и 9), са предлогом за утвр-
ђивање количине и квалитета и разврставање ре-
зерви минералних сировина. 

Члан 11. 
Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 

за прекршај: 
1) привредна организација која врши експлоа-

тацију лежишта минералних сировина, ако сваке 
треће године не достави податке евиденције и до-
кументацију републичко] комисији, ради утврђи-
вања количине и квалитета и разврстан ања резерви 
минералних сировина (члан 5. став 1); 

2) привредна организација односно установе ко-
ја врши истраживање лежишта минералних сиро-
вина, ако сваке године не достави податке о својим 
истраживањима републичког секретари]ату за ин-
дустрију и републиком и Савезном геолошком за-
воду реди евиденције (члан 5. став 2); 

3) привредна организација која на дан ступања 
на снагу овог правилника врши експлоатации у ле-
жишта минералних сировина, ако у року од 6 ме-
сеци од дана ступања на снагу овог правилнике не 
поднесе реггубличкој комисији податке евиденције 
и документацију, ради утврђивања количине и ква-
литета и разврставања резерви минералних сиро-
вина (члан 10). 

За коју од радњи из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном до 20.000 динара и одговорно 
лице у односној привредној организацији или уста-
нови. 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку 30 

дана од дана објављивање у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 10-4328/1 
22. септембра 1962. године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Данило Кекић, с. р. 

560. 
Не основу члана 62. став 1. Закона о вину 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/57, 27/59 и 30/62), 
Секретаријат Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство прописује 

П Р А В И Л Н И К : 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРЕРАДИ 

ГРОЖЂА И ВИНА 

Члан 1. 
У Правилнику о преради грожђа и вине („Слу-

жбени л*1ст ФНРЈ", бр. 10/58) у члану 17. на крају 
тачке 11. тачка се замењује тачком и зарезом и по-
сле ове тачке додаје се нова тачка 12. која гласи: 

„12. чиста метавинска киселина.". 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 06-482/7 

15. септембра 1962. године 
Београд 

Секретар 
за пољопривреду и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 

561. 

На основу члана 70. став 1. тачка 6. и став % 
Уредбе о трговинско] делатности и трговинским пре-
дузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), у сагла-
сности са савезним Државним секретаријатом за по-
слове финансија и Секретари] а том Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство, Секре-
ријат Савезног извршног већа за трговину и ту-
ризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕНА-

МА ПШЕНИЦЕ И РАЖИ РОДА 1962. ГОДИНЕ 
1. У Наредби о гарантованим ценама пшенице и 

ражи рода 1962. године („Службени лист ФНРЈ", бр. 
26/62 и 31/62) у тачки 1. под 1 и 2 речи: „38 динара" 
замењују се речима: „46 динара". 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 5. октобра 1962. године. 

Бр. 1487 
3. октобра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам 
/ Марјан Брецељ, с. р. 

562. 

На основу члана 69. став 2. Уредбе о трговинско] 
делатности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 
27/61 и 6/62), Секретаријат Савезног извршног већа 
за трговину и туризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИ-

ВАЊУ МАРЖЕ У ПРОМЕТУ СТОКЕ 
1. У Наредби о одређивању марже у промету 

стоке („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/62) у тачки 1. 
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после речи: „трошкова" додаје се реч: „трговине", 
а износ: „10 динара" замењује се износом: „15 ди-
нара". 

2. Тачка 2. мења се и гласи: 
„2. Маржа из тачке 1. ове наредбе зарачунава 

се на цену по којој се купује стока од индивидуалног 
произвођача, и то франко утоварено у вагон или 
брод у најближој утова(рној станици произвођача 
или утоварено у камион односно друго моторно 
превозно средство погодно зе превоз стоке у месту 
произвођача. 

У маржи је садржан и општи порез на промет, 
трошкови ветеринарско? прегледа стоке и тро-
шкови у вези са преносом сточног пасоша." 

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

Бр. 1509/1 
2. октобра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 

563. 
На основу члана 64. ста© 6. Уредбе о трговинско] 

делатности и трговинском предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 
27/61, 6/62 и 16/62), Секретаријат Савезног извршног 
већа за трговину и туризам издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ УСЛО-
ВА ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ ПРОМЕТ 

РЕЗАНЕ ГРАЂЕ НА ВЕЛИКО 

1. У Наредби о одређивању услове под којима 
се може вршити промет резане грађе на велико 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 9/60 и 27/61) тачка 1. 
брише се. 

2. У тачки 2. речи: „из претходне тачке" заме-
њују се речима: „на велико". 

3. Тачка 3. брише се. 
4. Ове наредба ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1232/1 
26. септембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

за трговину и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у тексту Решења о именовању 
управног одбора Савезног фонда за научни рад, об-
јављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 38/62 пот-
крала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

САВЕЗНОГ ФОНДА ЗА НАУЧНИ РАД 
У тач. 10. под I погрешно је изведена функција 

инж. Владимира Вујовића, тако да уместо: „савет-
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ник у Савезној привредној комори" треба да стоји: 
„председник Секције за индустрију Савезне при-
вредне коморе". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 29. сеп-
тембра 1962. године. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

546. Уредба о повећању новчане накнаде рад-
ника за време незапослености — — — 713 

547. Уредба о измени Уредбе о додатку на децу 713 
54<8. Уредба о измени и допуни Тарифе пореза 

на промет — — — — — — — — 713 
549. Одлука о повећању средстава зе личне 

расходе јавних службеника — — — — 714 
550. Одлуке о повећању средстава за личне 

дохотке у самосталном установама — — 714 
561. Одлука о повећању средстава за личне 

дохотке у привредним организацијама — 714 
552. Одлука о повећању накнаде личног до-

хотке осигураницима спречоним за рад — 715 
553. Одлука о овлашћењу Секретаријата Саве-

зног извршног већа за савезни буџет и 
општу управу да даје сагласност не пра-
вилнике самосталних установа који се до-
носе на основу члана 374. став 1. Законе о 
јавним службеницима над којима право 
оснивача врши Савезно извршно веће — 715 

554. Одлука о овлашћењу Секретаријата Са-
везног извршног већа за савезни буџет и 
општу управу да даје сагласност на акте о 
положајник платама службеника савезних 
органа — — — — — — — — — 715 

555. Одлука о овлашћењу Секретаријата Са-
везног извршног већа за савезни буџет и 
општу управу да даје сагласност на реше-
ња о неплаћеном одсуству службеницима 
дужем од месец дане — — — — — 716 

556. Одлука о измени и допуни Одлуке о одре-
ђивању премије за пшеницу и раж рода 
1962. године — — — — — — — — 716 

557. Наредба о обрачунавању и уплатив ању 
разлике у ценама за пшеницу, раж и 
брашно и крупицу од пшенице и ражи — 716 

558. Решење о начину одређивања основне 
плате, положајне плате и посебног додатка 
ради утврђивања пензијског основа осигу-
р а н и к из одређених служби органа уну-
трашњих послова — — — — — — 717 

559. Правилник о класификацији и категори-
зација резерви минералних сировина — 718 

560. Правилник о допуни Правилника о пре-
ради грожђа и вина — — — — — — 719 

561. Наредбе о измени Наредбе о гарантованим 
ценама пшенице и ражи рода 1962. године 719 

562. Наредба о измени и допуни Наредбе о од-
ређивању марже у промету стоке — — 719 

563. Наредба о изменама Наредбе о одређи-
вању услова под којима се може вршити 
промет резане грађе на велико — — — 720 

Исправка Решења о именовању управног од-
бора Савезног фонда за научни рад — — 720 

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

Штампа Београдски графички завод. Београд 


