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193. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 

Н А Д О Х О Д А К 

Члан 1. 
У Уредби о порезу на доходак („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 18/56, 16/58, 6/59, 48/59, 52/59, 12/60 
и 52/60) у члану 24. став 3. речи: „земљарине која 
се плаћа на ово земљиште од стране закупца" заме-
њују се речима: „10% од износа закупнине". 

Члан 2. 
У члану 336. после става 1. додаје се нови став 

2, који гласи: 
„Републичким преписима може се пореским об-

везницима који приходе од зграда употребљавају на 
одржавање ист ори ј сних и културних споменика 
дати дотација у виду ослобођења од плаћања по-
реза на доходак од зграда." 

Члан 3. 
У члану 37. став 1. на крају прве реченице 

испред тачке додају се речи: „нити употребљава ју 
стр ој еве на погон". 

Члан 4. 
У члану 43. после става 3. додаје се нови став 

4, који гласи: 
„Приходе из става 2. овог члана примљене ио 

иностранства, осим прихода из става З, може савезни 
Државни секретари јат за послове финансија у 
оправданим случајевима ослободити од плаћања 
пореза на доходак." 

Члан 5. 
У члану 44. на крају става 1. тачка се замењује 

зарезом и додају се речи: „осим прихода од занат-
ских и њима сличних делатности и прихода од 
адвокатске делатности." 

Члан 8. 
У члану 118. став 1. на крају тачке 10. тачка се 

замењује тачком и зарезом и после тога додаје се 
нова тачка 11, која гласи: 

„11) на приходе које остваре грађани повреме-
ним вршењем осталих услуга државним органима 
и установама, самосталним установама, привредним; 
задружним и друштвеним организацијама и згра-
дама под друштвеним управљањем, ако се таквим 
вршењем услуга по прописима о радним односима 
не заснива радни однос и ако се на такве приходе 
не плаћа порез по пореској пријави разрезан према 
годишњем приходу или у фиксном износу." 

Члан 9. 
У члану 133. на крају става 1. тачка се замењује 

зарезом и додају се речи: „или ако су књиге уни-
штене пре истека рока прописаног за чување 
књига." 

Став, 2. мења се и гласи: 
„Ако околности указују на то да су радње из 

става 1. овог члана предузете у циљу избегавања 
или осујећена обавеза према друштвеној заједници, 
порески обвезник из стЗва 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 50.000 до 1,000.000 динара, с тим 
да новчана казна не може премашити петоструки 
износ разрезаног пореза на доходак." 

Члан 10. 
Члан 135. брише се. 

Члан 11. 
У члану 137. став 1. ва крају тачке 2. испред 

тачке и зареза додају се речи: „или ако су књиге 
уништене пре истека рока прописаног за чување 
пословних књига". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Ако околности указују на то да су радње наве-

дене у ставу 1. под 1 и 2 овог члана предузете 
да би се избегло или осујетило извршење обавеза 
према друштвеној заједници, порески обвезник — 
физичко лице казниће се новчаном казном од 50.000 
до ЗОО.000 динара, с тим да новчана казна не може 
премашити петоструки износ разрезано!1 пореза на 
доходак." 

Члан 6. 
У члану 45. став 3. тачка 4. речи: „адвокати и" 

бришу се. 

Члан 7. 
У члану 62. на крају тачке 5. тачка ое замењује 

тачком и зарезом и после тога додаје се нова тачка 
в, која гласи: 

„6) добици од осталих лутрија и игара на срећу 
извучени у висини улога,1" 

Члан 12. 
Чл. 161. и 162. бришу се. 

Члан 13. 
Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 

послове финансија да, у сагласности оа Секретари-
јатом Савезног извршног већа за законодавство и 
организацију, изда пречишћени текст Уредбе о по-
резу ва доходак, пошто изврши потребне редакциј-
о м измене, 
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Члан 14. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 62 
28. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

194. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даллм раду на припре-
ми закона о привредном систему („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 

ИА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Уредби, о порезу на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58. 6/59 и 8/60) 
у члану 5. на крају тачка се замењује зарезом и до-
дају се' речи: „ако Тарисоом пореза на промет није 
друкчије одређено." 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Изузетно, општи порез на промет плаћа се 

приликом сваког промета производа (робе), без об-
зира на порез плаћен у претходним фазама про-
мета." 

Члан 2. 
У члану 7. став 9. мења се и гласи: 
„Порез на промет при увозу не плаћа се у слу-

чајевима предвиђеним чланом 35. Царинског закона 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59) и чланом 7. Уред-
бе о Привременој општо,ј царинској тарифи (.,Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 9/61), а под условима пред-
виђеним у тим одредбам.а. За робу која се прршре-
мено увози важе у погледу пореза на промет одго-
варајући царински прописи." 

После става 9. додаје се нови став 10, који гласи: 
„Порез на промет при увозу не плаћа се на ро-

бу увезену за хуманитарне сврхе, кад је ова осло-
бођена од плаћања царине на основу члана 8. тач-
ка 2. Уредбе о Привременој општој царинској та-
рифи." 

Члан 3. 
Члан 10. мења се и гласи: 
„Порески обвезник пореза на промет је произ-

вођач односно увозник производа и извршилац у-
слуга, ако Тарифом пореза на промет није друк-
чије одређено." 

Члан 4. 
Члан 12. мења се и гласи: 
„Порез на промет плаћа се, по правилу, од по-

стигнуте продајне цене производа односно од по-
стигнуте накнаде за услуге која садржи и износ 
пореза на промет, ако Тарифом пореза на промет 
није друкчије одређено. 

Ако продајна цена односно накнада за услуге 
није изражена у новцу или је спорна, за пореску 
основицу узима се тржишна цена. 

Ако је Тарифом пореза на промет предвиђено 
плаћање пореза по количини (јединици мере), по-
реском основицом сматра се јединица мере произ-
вода. 

Кад је за пореску основицу предвиђена продајна 
цена, под продајном ценом подразумева се укупна 
бруто накнада која се плаћа пореском обвезнику — 
продавцу. У бруто накнаду урачунавају се и сви 
споредни трошкови које је порески обвезник зара-
чунао купцу. 

У пореску основицу не улазе: рабат, каса-шкон-
то и бонификација који су у фактури одобрени 
купцу робе, као ни трап енормни трошкови и други 
износи које је продавац — порески обвезник платио 
за рачун купца, а који су документовани товарним 
листом или другим исправама приложеним уз фак-
туру." 

Члан 5. 
Члан 15. мења се и гласи: 
„Порез на промет увезене робе плаћа се, по пра-

вилу, према пореској основици према којој се пла-
ћа порез на промет таквих производа произведеш^ 
у земљи. 

Ако је за пореску основицу предвиђена про-
дајна или набавна цена, порез приликом увоза пла-
ћа се према пореској основици која се састоји из 
вредности увезених производа са свим трошковима 
до границе, обрачунате по царинским прописима, у 
коју су укључене и царинске дажбине као и одго-
варајући износ пореза на промет. 

Ако је за увезене производе предвиђена поре-
ска стопа по јединици мере, порез ће се обрачунати 
на основу мере утврђене при царинском прегледу. 

Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 
послове финансија да за случајеве увоза робе под 
посебним условима, регулише начин одређивања 
пореске основице и примене одређених пореских 
стопа, придржавајући се при томе начела изложе-
них у ст. 1. до 3. овог члана,^ 

Члан 6. 
У члану 19. тачка 10. речи: „односно на плаћа-

ње разлике између цена производа на домаћем и 
страном тржишту" бришу се. 

Члан 7. 
У члану 21. додају се три нова става, који 

гласе: 
„Привредне организације плаћају порез на про-

мет код банке у роковима и на начин одређен про-
писима о периодичним обрачунима привредних ор-
ганизација. 

Остали обвезници из овог члана плаћају порез 
на промет најдоцније до 5. дана следећег месеца 
на промет извршен у току претходног месеца, 

Порез на промет при увозу плаћа се у исто 
време кад и царинске дажбине. Ако за поједине 
производе није предвиђено плаћање царине, порез 
на промет мора се уплатити пре преузимања робе 
са царинарнице." 

Члан 8. 
У члану 34. после става 3. додају се два нова 

става, који гласе: 
„Измена правоснажног решења о обрачуну по-

реза на промет привредних организација које су 
обавезне да подносе завршни рачун врши се по 
прописима о завршним рачунима привредних орга-
низација. 

Правоснажно решење о разрезу пореза може 
се изменити и по службеној дужности ако се утвр-
ди да су прописи неправилно примењени на штету 
или у корист пореског обвезника или ако се утврде 
рачунске грешке." 
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Члан 9. 
Овлашћује се Секретари јат Савезног извршног 

већа за законодавство и организацију да утврди и 
изда пречишћени текст Уредбе о порезу на промет, 
пошто изврши потребне редакцијске измене. 

196. 

1а основу члана 81. Закона о ауторском праву 
(,,Службени лист ФНРЈ", бр. 36/57), Савезно извршно 
веће доноси 

Члан 10. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 65 
28. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

195. 

На основу одељка II Одлуке о потврд,и 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 по-
резу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 55/53, 
55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

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

ФНРЈ", бр. 20/59, 21/59, 28/59, 31/59, 45/59, 9/60, 13/60, 
20/60, 25/60, 31/60, 2/61, 6/61 и 9/61) у делу А врше 
се следеће допуне: 

1. У напомени уз грану 125 дод-аје се нова тачка 
6, која гласи: 

„6) Овлашћује се савезни Државни секретару ат 
за послове финансија да регулише повраћај плаће-
ног пореза на залихе прерађене коже које су се за-
текле код специјализованих трговинеких предузећа 
на велико и набав-но-продајних за-друга на дан сту-
пања на снагу Уредбе о изменама и допунама Та-
рифе пореза на промет („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/61). 

2. У тар. броју 101 на крају напомене 4. додаје 
се нови текст под д), који гласи: 

,,д) кад ауто-мото друштва и њихови савези на-
бављају путничке аутомобиле који служе искљу-
чиво за обуку возача. Ослобођење важи док се пут-
нички аутомобили употребљавају у те сврхе." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 66 
28. марта 1961. године 

Београд 

Замењује 
Председника Републике 

потпредоедшж 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

^ У Р Е Д Б У 
О АУТОРСКИМ ХОНОРАРИМА ЗА ОБЈАВЉИВА-

ЊЕ КЊИЖЕВНИХ, НАУЧНИХ, СТРУЧНИХ И 
МУЗИЧКИХ ДЕЛА 

Члан ,1. 
Ауторски хонорари за објављивање књижевних, 

научних, стручних и музичких дела (у даљем тексту: 
ауторска дела) одређују се уговором између аутора 
дела и издавача. 

Члан 2. 
Висина ауторског хонорара за објављивање ау-

торских дела може се одредити по ауторском табаку, 
у проценту од продајне цене примерка дела или у 
паушалном износу за цело дело, а за дела у сти-
ховима — и по стиху. 

Члан 3. 
Ауторски хонорар плаћа се за свако издање 

ауторског дела. 

Члан 4. 
За ауторска дела чија је широка употреба обез-

беђена посебном наменом дела или природом издања 
(уџбеници; школска, популарна и пригодна издања 
и сл.), хонорар за друго и даља издања може се 
процентуално смањивати. 

Кад аутор своје већ објављено дело, чија је ши-
рока употреба обезбеђена посебном наменом дела 
или природом издања, преради тако да прерада са-
чињава више од 25% од обима и садржине прет-
ходног издања дела, хонорар се одређује као за 
прво издање, ако аутор и издавач нису друкчије 
уговорили. 

Члан 5. / 
Савези аутора и удружења издавачких преду-

зећа могу споразумно утврђивати: основна начела о 
начину одређивања и висини ауторских хонорара 
за објављивање ауторских делај" о тиражу за по-
једине врсте дела, о начину и року исплаћиван^ 
ауторских хонорара, као и друге околности потребне 
за регулисање односа између аутора дела и изда-
вача дела, и могу препоручивати издавачким пре-
дузећима и издавачким установама односно ауто-
рима, као и осталим привредним и друштвеним ор-
ганизацијама и установама које објављују ауторска 
дела, да се тих начела придржавају. 

Члан 6. 
Издавачка предузећа и издавачке установе ће 

својим правиллицима прописати услове под којима 
ће објављивати ауторска дела, узимајући у обзир 
и начела која буду у смислу члана 5. ове уредбе 
утврђена. Тим правилницима ће се одредити и начин 
одређивања ауторских хонорара, њихова висина и 
начин исплаћивања. 

Ове правилнике доносе споразумно раднички 
савет предузећа односно одговарајући органи упра-
вљања издавачке установе и издавачки савзт пре-
дузећа односно издавачке установе. Ако се раднички 
и издавачки савет не сложе по појединим питањима 
која регулише правилник, ствар се износи пред ар-
битражну комисију, чија је одлука коначна. 

Арбитражна комисија састоји се од пет члано-
ва, од којих председника и два члана именује репу-
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блички савет надлежан за послове културе, а два 
члана — удружена издавачких предузећа. 

Приликом решавања питања из става 2. овог 
члана, на седнице арбитражне комисије морају се 
позвати представници које одреди раднички савет 
предузећа односно одговарајући орган управљања 
издавачке установе и издавачки савет предузећа 
односно издавачке установе. Ови представници могу 
учествовати у раду комисије, али без права одлу-
чивања. 

Члан 7. 
Уговор о објављивању ауторског дела треба да 

садржи нарочито: назив ауторског дела, висину, на-
чин и рок исплате ауторског хонорара, тираж из-
дања дела, рок изласка дела из штампе односно 
завршетка снимања дела на плоче, као и број при-
мерака дела које аутор добија бесплатно. 

Члан 8. 
Уговори закључени пре дана ступања на снагу 

ове уредбе остају у важности. 

Члан 9. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе: Опште упутство о ауторским хонорарима за 
објављивање књижевних дела („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/52), Опште упутство о ауторским хо-
норарима за објављивање научних и стручних дела 
и радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/52) и Оп-
ште упутство о ауторским хонорарима за објављи-
вање музичких дела („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 23/52). 

Члан 10. 
Ова уредба ступа на снагу 1. јула 1961. године. 

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 61 
28. марта 1961. године 

Београд 

Замењује 
Председника Републике 

потпредседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

197. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на припре-
ми закона о привредном систему („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
о ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ТРГО-
ВИНСКО! ДЕЛАТНОСТИ и ТРГОВИНСКИМ ПРЕ-

ДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА 

Ч.тан 1. 
У Уредби о трговинској делатности и трговин-

ском предузећима и радњама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60 и 19/60) после члана 73. додаје 
се нови члан 73а, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 1. члана 73. овог 
закона, савет среског народног одбора надлежан за 
послове робног промета може, по прибак ЈБ еном ми-
шљењу среског савеза земљорадн,ичких задруга, 
одобрити земљорадничкој задрузи да купује пољо-

привредне производе од индивид,уалних произво-
ђача и на пословном подручју друге -земљораднички 
задруге која се налази на подручју истог среза, ако 
нађе да та задруга не врши или не може вршити 
куповину појединих пољопривредних производа од 
индивидуалних произвођача на свом пословном 
подручју. 

У одобрењу из става 1. овог члана морају бити 
назначени пољопривредни производи које ће купо-
вати земљо радничка задруга, подручје на коме ће 
задруга куповати те производе, као и време важења 
одобрења." 

Члан 2. 
У члану 80. став 5. речи: „на мало" бришу се. 

,У ставу 6. после речи: „пољопривред.них производа" 
додају се речи: ,,и трговинским привредним органи-
зацијама на велико". 

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

љивању у „Службеном листу ФНРЈ"-. 

^Савезно извршно веће 

Замењује 
Председника Републике 

потпредседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

На основу члана 36. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/61) и члана 40. Закона о изменама и 
допунама Закона о средствима привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно 
извршно веће додаш 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИ-
МА ЗА РАСПОДЕЛУ ДОХОТКА НЕКИХ ВРСТА 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У Уредби о посебним условима за расподелу 

дохотка неких врста привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58, 28/5(9 и 46/60) чл. 
3. и 7. бришу се. 

Члан 2. 
У члану 8. став 1. речи: „камате на фонд основ-

них средстава, ка-мате на фонд обртних средстава и 
земљарине" замењују се речима: „као и камате на 
пословни фонд". 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

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

Савезно извршно „веће 

Р. п. бр. 63 
28. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Р.п. бр. 74 
28. марта 1961. године 

Београд 

^98,Ј 
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Ч У 
Н-а основу платна 40. Закона о изменама и допу-

нама Закона о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно извршно 
веће доноси 

Ј 2 Х Ј Е Х В Т 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛА-

ГАЊУ ОСНОВНИХ И ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1. 
У Уредби о заједничком улагању основних и 

обртних средстава привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 31/58) у члану 2. став 1. 
речи: „фонда основних средстава или фонда обрт-
них средстава" замењују се речима: „пословног 
фоеда". I 

Члан 2. 
У члану 3. став 1. речи: „фонда обртних сред-

става и фонда основних средстава" замењују се ре-
чима: „пословног фонда", а у ставу 2. речи: „фонда 
обртних средстава односно фонда основних сред-
става" — речима: „пословног фонда". 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1361. године. 

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 64 
28. марта 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потпр едседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

200. 

На основу одељка II Одлуке о потврда уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О КАТАСТРУ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 
У Уредби о катастру земљишта („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 43/53, 23/56 и 52/59) после члана 36. до-
даје се нови члан 36а, који гласи: 

„Републичка комисија за утврђивање катастар-
ског прихода може, у сагласности са среским народ-
ним одборима, предложити измену у лествицама 
катастарско? прихода утврђеним по одредбама ове 
уредбе, задржавајући при томе укупан износ ката-
старско? прихода утврђен за територију народне 
републике. 

Предлог измене лествица катастарска прихода, 
са потврдама о сагласности среских народних од-
бора и прегледом ранијег и новог катастарокот при-
хода, републичка комисија за утврђивање катастар-
ско? прихода доставља Савезној комисији за утвр-
ђивање катастарског прихода. 

Савезна комисија за утврђивање катастарском 
прихода доставља предлог за измену лествица кан 

тастарског прихода на одобрење савезном Држав-
ном секрет ари јату за послове финансија^ уз изве-
штај да је предложеним изменама лествица ката-
старска прихода задржан укупан износ катастар-
ском прихода за народну републику, утврђен нт 
основу лествица одобрених у смислу члана 36. ове 
уредбе." 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а пр имено-
ваће се и за 19ф0. годину. 

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 75 
28. марта 1961. године 

Београд 

ч Замењује 
Председника Републике 

потпр едс ед ник 
Савезног извршног већа), 

Едвард КардеЈБ, с. р, 

I 201, 
На основу члана 161. Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 
52/59, 27/60 и 53/60) и члана 28. Закона о друштвеном 
књиговодству („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59), 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ИН-
СПЕКТОРЕ И ОДРЕЂЕНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕНИ-

КЕ СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 

Члан 1. 
За финансијске инспекторе и одређене стручне 

службенике Службе друштвеног књиговодства у-
становл,ава се посебан додатак у месечном износу 
до 12.000 динара. 

Члан 2. 
Одређени стручни службеници из члана 1. ове 

уредбе јесу: 
1) службеници који руководе пословима Службе 

друштвеног књиговодства; 
2) службеници који раде на пословима разраде 

система Службе друштвеног књиговодства (припре-
мање нацрта прописа, стручних упутстава и сл.); 

3) службеници који раде на пословима анализа; 
4) службеници који раде на пословима претход-

не и накнадне контроле. 

Члан 3. 
Висина додатка из члана 1. ове уредбе одређује 

се према природи, карактеру и тежини послова, од-
говорности за рад на радном месту, као и према 
посебном стручном знању. 

Члан 4. 
Решење о висини посебног додатка доноси гу-

вернер Народне банке на предлог генералног ди-
ректора Службе друштвеног књиговодства. 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о посебном додатку за финансијске 
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инспекторе и одређене стручне службенике Службе 
друштвеног књиговодства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 19/60). 

Члан 6. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

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

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 68 
28. марта 1(961. године 

Београд 

1 

202. 

На основу члана 161. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно веће до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЦА-

РИНСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 1. 
За службенике царинске службе из члана 2. ове 

уредбе установљава се посебан додатак у износу до 
12.000 динара месечно. 

Члан 2. 
Висина посебног додатка одређује се према при-

роди, тежини и одговорности послова радног места, 
као и према стручној спреми службеника, и то: 

1) помоћницима директора, начелницима одеље-
ња, шефовима одсека у Тарифском одељењу, ше-
фовима одсека у Одељењу за сузбијање кријумча-
рења, шефовима одсека у Организационо-кадров-
ском одељењу, шефу Одсека за изградњу и одржа-
вање објеката, шефу Одсека за одржавање, про-
цену и распродају робе, саветнику за правне по-
слове, инспекторима. саветницима и вишим рефе-
рентима прве врсте у Економско-правној служби, у 
Управи царина, и управницима царинарница: Бео-
град, Загреб, Ријека, Сплит, Сежана, Јесенице, Љу-
бљана, Марибор и Суботица — од 8.000 до 12.000 ди-
нара месечно; 

2) шефовима осталих одсека и осталим саветни-
пима и вишим референтна прве врсте у Управи ца-
рина. управнипима осталих царинарница, шефовима 

^ царинских одељака на железничкој станици Бео-
град, Загреб — западни колодвор и шефу Царинског 
одељка Ријека — Лука и сзгветницима и вишим ре-
ферентима прве врсте у царинарницама — од 6.000 
до 9.000 динара месечно; 

3) шефовима осталих царинских одељака и од-
сека у царинаргаицама царинским инепекторима, 
вишим референтима друге врсте, референтима прве 
и друге врсте и цариницима — од 5.000 до 8.000 ди-
нара месечно; 

4) царинским надзорницима и осталим службе-
ницима треће врсте — од 3.000 до 6.000 динара ме-
сечно; 

5) царинским прегледачима и осталим службе-
ницима, као и техничком особљу које ради на по-
словима везаним за извршавање царинског надзора 
— до 3.000 динара месечно. 

Службеницима граничних царинарница који ра-
де у местима у којима су услови рада и живота 
нарочито тешки, посебан додатак из става 1. овог 
члана може се повећати још до 3.000 динара месечно, 
с тим да не може прећи износ од 12.000 динара. 

Приправницима се одређује посебан додатак у 
гранатама износа из ст. 1. и 2. овог члана умањен 
за 50%. 

Члан 3. 

Решење о висини посебног додатка доноси ди-
ректор Управе царина. 

Члан 4. 

Упутство за спровођење ове уредбе донеће Упра-
ва царина. 

У упутству за спровођење ове уредбе, Управа 
царина ће одредити и места у којима су услови рада 
и живота, у смислу члана 2. став 2. ове уредбе, на-
рочито тешки. 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 
важи Уредба о посебном додатку за службенике ца-
ринске службе („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59). 

Члан 6. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1961. године. 

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 67 
28. марта 1961. године 

Београд 

Замењује 
Председника Републике 

потпр едседеик 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

203. 

На основу члана 161. Закона о јавним службе-
кицима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 
52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА ИНСПЕКТОРЕ РАДА 

Члан 1. 
За савезне инспекторе рада установљава се по-

себан додатак у месечном износу до 12.000 динара. 

Члан 2. 
Висина посебног додатка из члана 1. ове уредбе 

одређује се према природи и тежини послова, одго-
ворности за рад на радном месту и према посебном 
стручном знању. 

Члан 3. 
Републичко извршно веће може за републичке 

инспекторе рада, а срески односно општински на-
родни одбор за среске односно општинске инспекторе 
рада установити посебан додатак у месечном износу 
до 8.000 динара. 

Замењује 
Председника Републике 

потпр едседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 



Среда, 5. април 1961. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 13 — Страна 303 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив-аће се од 
1. јануара 1961. године. 

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 71 
28. марта 1961. године 

Београд 

Замењује 
Председника Републике 

потпредседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

204. 

На основу члана 161. Закона о јавним службе-
н и ц а ^ („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 
52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА ДЕВИЗНЕ 

ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1. 
За девизне инспекторе установљава се посебан 

додатак у месечном износу до 12.000 динара. 

Члан 2. 
Висина посебног додатка девизних инспектора 

одређује се према природи, карактеру и тежини по-
слова, одговорности за рад на радном месту, као и 
према посебном стручном знању. 

Члан 3. 
Решење о посебном додатку девизних инспекто-

ра доноси старешина надлежан за постављење. 

Члан 4. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе- Уредба о посебном додатку за девизне ин-
спекторе („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59) и На-
редба о службама које се изједначују са службом у 
девизном инспекторату у погледу признавања ста-
жа из члана 2. став 1. Уредбе о посебном додатку 
за девизне инспекторе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 9/59). 

Члан 5. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

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

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 69 
28. марта 1961. године 

Београд 

Замењује 
1 Председника Републике 

потпредседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

205. 

На основу члана 161. Закона о јавним службе-
нмцима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно веће до-, 
носи 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА ТРЖИШНЕ 

ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1. 
За тржишне инспекторе Савезног тржишног 

инспектората установљава се посебан додатак у ме-
сечном износу до 12.000 динара. 

Члан 2. 
Висина додатка из члана 1. ове уредбе одређује 

се према природи и тежини послова, одговорности 
за рад на радном месту и према посебном стручном 
знању. 

Члан 3. 
Републичко извршно веће може за тржишне 

инспекторе републичког тржишног инспектор ата, а 
срески народни одбор односно општински народни 
одбор — за тржишне инспекторе ограна надлежног 
за послове тржишне инспекције среског односно 
општинског народног одбора установити посебан до-
датак у месечном износу до 8.000 динара. 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

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

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 70 
28. марта 1961. године 

Београд 

Замењује 
Председника Републике 

потпредседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

206. 

На основу члана 161. Закона о јавним службен 
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 
52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА РУДАРСКЕ 

ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1. 
За рударске инспекторе установљава се посебан 

додатак у месечном износу до 8.000 динара. 

Члан 2. 

Висина посебног додатка из члана 1. ове уредбе 
одређује се према природи и тежини послова, одго-
ворности за рад на радном месту и према посебном 
стручном знању. 
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Члан 3. 
Републичко извршно веће одредиле откад ће се 

посебан додатак додељивати, с тим да се он не може 
доделити за време пре 1. јануара 1961. године. 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р,п. бр. 73 

38. марта 1961. године 
Београд 

Замењује 
Председника Републике 

потпредседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

207. 

На основу члана 161. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно веће до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ 

ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1. 
За ветеринарске' инспекторе Савезне управе за 

послове ветеринарства установаава се посебан до-
датак у месечном износу до 12.000 динара. 

Члан 2. 
Висину додатка из члана 1. ове уредбе одређује 

старешина надлежан за постављење према природи 
и тежини послова, одговорности за рад на радном 
месту и према степену стручног знања. 

Члан 3. 
Републичко извршно веће може за ветеринарске 

инспекторе републичких ветерпнарских управа од-
носно инспектората, а срески народни одбор односно 
општински народни одбор — за ветеринарске ин-
спекторе органа надлежног за послове ветеринаре^ 
инспекције среског односно општинског народног 
одбора установити посебан додатак у месечном из-
носу до 8.000 динара. 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

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

Савезно извршно веће 

Р.п. бр. 72 
28. марта 1961. године 

Београд 

Замењује 
Председника Републике 

потпредседеик 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с.р. 

208. 

На основу чл. 17. и 66. Закона о кредитним и 
другим банкарским пословима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61) и одредаба главе ХУЈИ Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину, Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОПШТЕМ КРЕДИТНОМ БИДАНСУ И О МЕРА-
МА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТЕ КРЕДИТНЕ ПО-

ЛИТИКЕ У 1961. ГОДИНИ 

1. Полазећи од чињенице да привредне органи-
зације и друштвени инвестициони фондови на по-
четку ове године располажу високим новчаним 
средствима банке ће, сагласно општем кредитном 
билансу за 1961. годину, у спровођењу кредитне по-
литике настојати да се финансирање нових улага-
ња у обртна средства привреде у 1961. години пр-
венствено врши из средстава самих привредних ор-
ганизација и путем кредита из друштвених инве-
стиционих фондова, а да кредити из банкарских 
средстава буду само допунски извор за ово финан-
сирање. 

2. Ради спровођења овако одређене опште кре-
дитне пол,итике, овом одлуком одређују се и сле-
деће посебне мере којих се банке и други органи 
морају придржавам: 

1) предвиђено повећање кредита из тач. 2. и 3. 
одељка Д главе ХУЈИ Савезног друштвеног плана 
за 1961. годину спроводиће Народна банка одобра-
вањем кредита другим банкама постепено, почев 
од 1. јула 1961. године. 

Народна банка може, у сагласности са Савез-
ним извршним већем односно органом који оно о-
власти, отпочети давање ових кредита и пре рока 
из става 1. ове одредбе, ако кретања у привреди то 
захтевају; 

2) ближе намене и услове за одобравање кре-
дита из тачке 2. под 1. ове одлуке одредиће Наро-
днач банка, у сагласности са Савезним извршним ве-
ћем или органом које оно овласти; 

3) средства која ће се у току 1961. године до-
бити наплатом ванредних кредита датих у IV тро-
месечју 1960. године, Народна банка може употре-
бити за давање нових кредита само уз претходну 
сагласност Савезног извршног већа или органа који 
оно овласти; 

4) Народна банка и специјализоване банке не 
могу у 1961. години давати нове кредите за купо-
вину девиза нити продужавати рокове за враћање 
кредита датих за ову сврxV, ако Савезно извршно 
веће или орган који оно овласти друкчије не од-
реди; 

5) Југословенска инвестициона банка и Југосло-
Еенска пољопривредна банка не могу у 1961. годи-
ни корисницима зајмова из Општег инвестиционог 
фонда и њиховим јемцима давати кредите за пла-
ћање обавеза према Општем инвестиционом фонду 
(полагање гарантних износа, учешће у трошковима 
инвестиција и разлика између стварних и предра-
чунских трошкова инвестиција). 

Југословенска инвестициона и Југословенска по-
љопривредна банка не могу продужавати рокове за 
враћање кредита одобрених у току 1960. године за 
сврхе из става 1. ове одредбе; 

6) пословне банке не могу за давање кредита 
за улагања у основна средства у 1961. години ко-
ристити средства из члана 19. Закона о кредитним 
и другим банкарским пословима, осим из средстава 
друштвених инвестиционе фондова и средстава 
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прибављених путем кредита од других банака на-
мењених за улагања у основна средства сагласно 
важећим прописима. 

Изузетно од става 1. ове одредбе, комуналне 
банке могу за давање кредита за улагања у основна 
средства користити највише до 20°/о од износа уло-
га на штедњу и од износа средстава математичких 
премијских резерви осигурања живота; 

7) средства амортизације из ранијих година 
која се по важећим прописима нису могла користи-
ти, пословне банке не могу користити за давање 
кредита пре почетка примењивана Одлуке о упо-
треби средстава амортизације из ранијих година 
која се по важећим прописима нису могла користити 
(„Сл'.гжбени лист ФНРЈ", бр. 9'61); 

8) средства доприноса за социјално осигурање 
по дс пу некој стопи од 2% која се у 1961. години 
уп л о.чу ју на посебан рачун код банке, републички 
заводи за социјално осигурање употребиће првен-
ствено за враћање краткорочних позајмица.које је 
Народна банка одобрила среским заводима за со-
цијално осигурање за покриће вишка расхода над 
приходима у 1961. години. Остатак ових средстава 
могу републички заводи за социјално осигурање 
користити за покриће свог вишка расхода над при-
ходима, као и за давање привремених позајмица 
среским заводима за социјално осигурање за по-
криће њиховог вишка расхода над приходима, на-
оталих у 1961. години-; 

9) Народна банка може у 1961. години кредите 
за намене одређене у тачки 1. одељка III главе 
XVIII Савезног друштвеног плана за 1961. годину 
одобравати највише до следећих износа: 

а) Југословенској банци за спољну трговину за 
кредитирање одређених послова извоза — највише 
до износа од 18 милијарди динара, а преко овог из-
носа по посебном одобрењу које на предлог Коми-
тета за спољну трговину и Секретаријата Савезног 
извршног већа за индустрију, у сагласности са Са-
везним извршним већем, даје савезни Државни се-
кретари јат за послове финансија; 

б) комуналним банкама за давање потрошачких 
кредита само до износа којим ће се обезбедити да 
укупно повећање ових кредита у 1961. години у 
односу на стање од 31. децембра 1960. године не 
премаши износ од 15 милијарди динара; 

в) Дирекцији за сировине и Дирекцији за 
исхрану: 

— у вези са њиховим пословањем са државним 
материјалним резервама — највише до износа од 
10 милијарди динара; 

— за посебно повећање залиха репродукционог 
материјала и друге робе из увоза — највише до 
износа који одреди савезни Државни секретари јат 
за послове финансија; 

г) за Цривремене позајмице федерацији за по-
криће вишка расхода над приходима савезног бу-
џета услед неравномерног притицања прихода у 
току 1961. године — највише до износа од 30 мили-
јарди динара; 

10) Народна банка може одобравати привремене 
позајмице Општем инвестиционом фонду за покри-
ће вишка утрошка средстава који настане у току 
1961. године услед неравномерног протицања при-
хода, само ако за такве позајмице постоји одгова-
рајуће покриће у другим средствима федерације. 

3. Овлашћује се савезни Државни секретари јат 
за послове финансија да, по потреби, доноси ближе 
прописе за спровођење ове одлуке. 

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

Р.п. бр 95 
28. марта 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

209. 
На основу члана 3. став 2. Уредбе о заједнич-

ком улагању основних и обртних средстава при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/58), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СРЕДСТАВА 
ФОНДОВА КОЈА ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
МОГУ УЛАГАТИ У ДРУШТВЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

ФОНДОВЕ 
1. У Одлуци о висини средстава фондова која 

привредне организације могу улагати у друштвене 
инвестиционе фондове („Службени лист ФНРЈ", бр. 
40/58) у тачки 1. став 1. речи: „фо-нд основних сред-
става" замењују се речима: „пословни фонд", а у 
ставу 2. речи: „фонд основних средстава или фонд 
обртних средстава" — речима: „пословни фонд". 

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

Р.п. бр. 83 
28. марта 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, По тпр ед сетних, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

210. 
На основу чл. 6, 91, 102, 114. и 116. до 118. Уред-

бе о порезу на доходак („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/56, 16/58, 6/5(9, 48/^9, 52/59, 12/60, 52/60 м 
13/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ЗА 1961. 

ГОДИНУ 
1. Порез на доходак од пол^оггривреде разрезл-

ваће се по следећим стопама: 
На пореске основице плаћа се порез 
преко до по стоти од 

динара 
30.000 — — — 9"/о 

30.000 50.000 — — — 10% 
50.000 80.000 — — — . 11°/о 
80.000 120.000 — — — 12% 

120.000 160.000 — — — 14% 
160.000 200.000 — — — 16% 
200.000 250.000 — — — 18% 
250.000 300.000 — — — 20% 
300.0-00 400.000 — — — 22% 
100.000 500.000 — — — 24% 
500.000 600.000 — — — 27% 
600.000 700.000 — — — 30% 
700.000 800.000 — — — 3-5% 
800.000 — — — 40°/о 

2. Порез иа доходак од зграда плаћа се по сто-
пи од 5'0̂ /о. 

3. Порез иа доходак од самосталних занимања 
п остадее имовине, осим за приходе од адвокатске 
делатности, разрездааће се по следећим стопама-: 
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На пореску основицу 
преко до 

динара 
30.000 12% 

30.000 50.000 3.600+17% 
50.000 80.000 7.000 + 19% 
80.000 120.000 12.700 + 22% 

120.000 160.0Ш 21.500 + 26% 
160.000 200.000 31 900 + 35% 
200.000 250.000 45.900 + 38% 
250.000 ЗОО 000 64.900 + 42% 
300.000 400.000 85.900 + 46% 
400.000 500.000 131 900 + 50% 
500 000 600.000 181.900 + 54% 
600.000 700.000 235 900 + 58% 
700.000 800.000 293.900 + 61% 
800.000 900.000 354 900 + 64% 
900.000 1,000.000 418.900 + 67% 

1,000.000 485.900 + 70% 

На приходе од вршења адвокатске делатности 
порез на доходак разрез ив аће се по стопи од 15°/о, 
без обзира на износ оствареног прихода. 

плаћа се на име пореза 

3-0.000 динара 
50.000 
80.000 

120.000 
190.000 
200.000 
250.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 „ 
800.000 
900.000 

1,000.000 

Поред пореза из става 2. ове тачке, на приходе 
од адвокатске делатности остварене преко годишњег 
износа од 700.000 динара разрезиваће се порез по 
следећим стопама: 

од износа преко 

Ако годишњи приход преко 
700.000 динара износи 

преко цо обрачунава се и плаћа на име пореза 
динара 

250.000 5% 
250.000 500.000 12.500 + 10% на вишак преко 250.000 до 500.000 динара 
500.000 750.000 37.500 + 15% 500.000 II 750.000 п 
750.00-0 1,000.000 75.000 + 20% 11 п п 750.000 1,000.000 п 

1.000.000 1.250.000 125.000 + 25% 11 11 11 1.000.000 II 1,250.000 
1,2,50.000 1,5С0 000 187.500 + 30% 11 11 11 1,250.000 11 1,500.000 п 
1,500.000 2,000.000 262 500 + 35% 1.500.000 11 2.000.000 п 

2,000.000 2,500.000 437.500 + 40% ,, „ м 2,000.000 11 2,500.000 п 

2 500.000 З,ОМ.ООО 637.500 + 45% ЈУ V II 2.500.000 11 3,000.000 
3 000.000 4.000.000 862.500 + 55% " 11 З,000.000 4,000.000 1 
4.000.000 5,000.000 1.412.500 + 65% 11 '' 11 11 4.000.000 11 5,000.000 п 

5 000 000 2.062.500 + 70% " 11 11 5,000.000 

4. Порез на доходак у сталном износу наплаћи-
в а н се од носача, тестераша, уличних продаваца 
новина, срећака и других производа, од чистача 
обуће који раде без сталног пословног места (локала), 
од занатлија и осталих лица која се баве вршењем 
услуга без сталног пословног места (локала), као и 
од других лица која се баве сличним пословима 
претежно улотребљ авај ући сопствену телесну сна-
гу, ако се ти послови не врше у повременом или при-
временом радном односу. 

Висину пореза на доходак у сталном износу по 
категоријама пореских обвезника одређује општин-
ски народни одбор на одвојеним седницама оба већа. 
За градове подељене на општине висину пореза на 
доходак у сталном износу одређује орески народни 
одбор на одвојеним седницама оба већа. 

Порески обвезници који плаћају порез у сталном 
износу, ке плаћају порез на промет. 

Порез на доходак у сталном износу који пла-
ћају лица социјално осигурана по основу сада-
шњег или ранијег радног односа и лица која оства-
рују приходе из једначине са личним дохоцима из 
радног односа, не утиче на њихова права по основу 
социјалног осигура-ња (право на додатак на децу и 
друга права). 

5. Порез на доходак од бруто прихода плаћа се: 
1) на приходе од добитака при онкл адама и дру-

гим играма на срећу, осим од добитака по срећкама 
Југословенске лутрије и добитака од спортске прог-
нозе коју организује Југословенска лутрија, — по 
стопи од 15%; 

2) на приходе од добитака по срећкама Југо-
словенске лутрије и добитака од спортске прогнозе 
коју организује Југословенска лутрија, — по стопи 
од 10%; 

3) на приходе заступника Југо словенске лу-
трије од продаје срећака и листића спортске прог-
нозе, као и на приходе грађана који нису заступ-
ници Југословенске лутрије од продаје срећака 
других приређиван лутрије — по стопи од 12%; 

4) на приходе повереника осигурања Државног 
осигуравајућег завода који са тим заводом нису у 
радном односу — по стопи од 15°/о; 

5) на провизије заступника установе за заштиту 
ауторских малих права који са том установом нису 
у радном односу — по стопи од 15%; 

6) на приходе које грађани остваре вршењем 
нотографских услуга Савезу композитора Југосла-
вије, ако са тим Савезом нису у радном односу — 
по с^рпи од 15%; 

Ј?) на приходе од провизија пословних агената 
и повереника издавачких предузећа које они оства-
ре продајом књига, часописа и других публикација 
тих предузећа, ако ти агенти и повереници нису у 
радном ,односу са издавачким предузећима — по 
стопи од а на провизије које та лица остваре 
од сакупљања огласа за објављивање у књигама, 
часописима и другим публикацијама издавачких 
предузећа — по стопи од 26%; 

8) на приходе транспортних и обалских рад-
ника, као и на приходе других лица која врше уто-
вар, истовар и пренос Јзобе, употребљавајући пре-
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тежио сопствену телесну шару, привредним, дру-
штвеним и дЈ^пШ^организ апи јама, државним орга-
нима, установама и самосталном установама, ако 
нису у радном односу ,са тим организацијама, орга-
нима и установама и ако не плаћају порез у стал-
ном (Фиксном! износу — по стопи од 15%; 

9) на приходе од прееозничке делатности као 
споредне делатности у пољопривреди, остварене од 
државних органа и установа, самосталних установа, 
привредних, задружних и друштвених организација 
или од приватних лица која су дужна водити по-
словне књиге — по стопи од 30%; 

10) на приходе од превознике делатности као 
споредне делатности у пољопривреда, остварене 
искључиво од превоза млека за рачун привредних 
и задружних организација — по стопи од 10%; 

11) на приходе које остварују пољопривредна 
домаћинска од државних органа и установа, само-
сталних установа, привредних, задружних или дру-
штвених организација, кад преносе дрва или други 
материјал на товарним коњима, магарцима и ма-
згама по шумским путевима, прокопима или усе-
цима — по стопи од 20%; 

12) ва приходе које остварују сабирани отпа-
дака продајом отпадака привредним организацијама 
са којима нису у радном односу — по стопи од 8%; 

13) на приходе од рада ва парче (рад на „сиц") 
у кући радника, које та лица остваре од привред-
них, друштвених и других организација, државних 
органа, установа и самосталних установа, грађан-
ских правних лица или грађана који су обавезни 
водити пословне књиге, са којима нису у радном 
односу — по стопи од 20%; 

14) ва приходе од путујућих забавних радњи 
и од давања приредаба — по стопи од 20%; 

Г5) на приходе које остваре грађани повреме-
ним4 вршењем осталих услуга државним органима, 
установама и самосталном установама, привредним, 
задружним и друштвеним организам јама и зара-
дама под друштвеним управљањем, ако се таквим 
вршењем услуга по прописима о радним односима 
не заснива ражани однос и ако се на такве приходе 
не плаћа порез по пореској пријави разрезан према 
годишњем приходу или у фиксном износу — по 
Стопи С5дЈјј%. 

На приходе на које се коначно обрачунава и 
плаћа порез на доходак у проценту од пром-ета или 
бруто прихода по одредбама ове тачке, не плаћа се 
порез на промет, осим ва приходе од путујућих за-
бавних радњи и од давања приредаба. 

Приликом израчунаваоња пореза на доходак на 
приходе од путујућих забавних рад,њи и од давања 
приредаба, пореска основица смањује се за одгова-
рајући износ пореза ва промет. 

Порез на доходак који се коначно обрачунава 
и наплаћује у проценту од бруто прихода по од-
редбама ове тачке, не утиче на спрдање и губљење 
права која зависе од висине пореза на доходак. 

6. Порез на доходак на повремене приходе и на 
приходе који нису били опорезоваии у ранијим го-
динама (чл. 90. и 122. Уредбе о порезу на доходак) 
плаћа се: 

На пореску основицу по стопи од 

до 50.000 динара — — — 30% 
п 100.000 п — — — — 35% 
м 200.000 и — — — — 40% 
п 300.000 п — — — — 45% 
м 400.000 Ј — — — — 50% 
п 600.000 п — — — — 55% 
п 800.000 — — — — 60% 
п 1,000.000 п — — — — 65% 

преко 1,000.000 п — — — — 70% 

7. Порез еа употребу туђе радне снаге плаћа се 
по стопи од 4% по једном раднику за годину дана. 

8. Порез на доходак према стварној пореској 
основици не може бити већи од пореза по најближој 
нижој пореској стопи примењеној на њену највишу 
основицу, увећаног разликом између стварне поре-
ске основице и највише основице ва коју се при-
мењује непосредно нижа пореска стопа. 

9. Ова одлука примењиваће се на приходе под-
ложне порезу на доходак остварене у 1961. години. 

10. Ова одлука ступа на снагу даном објашБи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р.п. бр. 85 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

211. 

На основу чл. 133г. и 133ђ. Закона о средствима 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 54/57, 48/58, 17/59, 52/59 и 8/61) и члана 3. Уред-
бе о порезу на промет („Службен,и лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 56/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА и РОКОВИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ОД-

РЕЂЕНИХ КРЕДИТА ЗА ТРАЈНА ОБРТНА 
СРЕДСТВА 

1. Привредне организације које су у смислу 
члана 1336. Закона о средствима привред-них орга-
низација дужне да врате обртна средства, закљу-
чиће најдоцније до 31. маја 1961. године са банком, 
код које се воде њихова обртна средства односно 
са банком која им је дала кредит за обртна сред-
ства, уговор о кредиту, и то: 

1) за износ почетног фонда обртних средстав-а 
додељеног привредним организацијама на основу 
Уредбе о фонду обртних средстава привредних ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56 и 
49/56); 

2) за износ посебних кредита датих привредним 
организацијама по посебним савезним прописима, 
под условима из чл. 17а. и 176. Уредбе о фонду 
обртних средстава привредних организација; 

3) за износ неотплаћеног дела кредита датих на 
основу Наредбе о одобравању кредита за обртна 
средства за повећани обим пословања одређеним 
категоријама привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 30/59 и 34/59). 

Уговор о кредиту закључиће се према стању по 
завршном рачуну за 1960. годину, с тим што ће се 
закључити посебан уговор за износ средстгва под 
1, а посебан уговор за износ кредита под 2 и 3 ове 
тачке. 

2. Каматна стопа по кредитима закљученим на 
основу ове одлуке, износи 6% годишње. 

Изузетно, привредне организације за које је 
посебним савезним прописима одређено да плаћају 
камату на средства пословног фонда' по стопи ни-
жој од 6% годишње, плаћаће по кредитима закљу-
ченим на основу ове одлуке камату по тој нижој 
стопи, с тим што овако утврђена каматна стопа не 
може бити нижа од 1% годишње. 
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Камата се обрачунава од 1. јануара 1Ф61. године. 
3. Кредити закључени н-а основу ове одлуке 

т к а ј у се вратити у року од 25 година. 
Изузетно, кредите ће вратити, и то: 
1) у року од 15 година: предузећа за производ-

н,у и прераду нафте, предузећа електрош:дустрије, 
предузећа хемијске индустрије, предузећа инду-
стрије целулозе и папира, предузећа текстилне ин-
дустрије, осим кудељара; 

2) у року од 20 година: предузећа металне инду-
стрије, осим предузећа за производњу пољопривред-
них ма,шина и шинских возила; 

3) у року од 30 година: занатска предузећа и 
занатске радње; 

4) у року од 35 година: 
— предузећа индустрије за конзервирање воћа, 

поврћа, мас лишен, млека, меса и рибе; 
— трговинска угоститељска и туристичка пре-

дузећа, осим предузећа спољне трговине; 
— пољопривредне организације и опште земљо-

радници^ задруге, сп ециј а лиз овака семенска преду-
зећа, специ јализов ане радионице и сервиси за услу-
ге и оправке пољопривредних машина и пољопри-
вредне апотеке — осим погона са самосталним обра-
чуном дохотка пољопривредних организација и оп-
штих земљорантичких задруга на које се приме-
њује члан 31. Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација. 

Кредити се враћају у једнаким полугодишњим 
ануитетима, који доспевају 1. ја.нуара и 1. јула сва-
ке године. 

4. Ануитета! по кредитима који су настали из 
обавеза по тачки 1. под 1 ове одлуке полажу се у 
корист Општег инвестиционог фонда. 

Ануитета! по кредитима који су настали из оба-
веза по тачки 1. под 2. и 3. ове одлуке, полажу се 
у корист оне банке која је обезбедила средства за 
те кредите. 

5. Камата и отплате; плаћени за 1961. годину 
пре доношења ове одлуке, сматрају се као аконта-
ција по првом ануитету. 

6. На уговоре о кредитима закључене на осно-
ву ове одлуке не плаћа се порез на промет по тар. 
бр. 4 Тарифе пореза на промет — дела Б. 

7. Упутства за спровођење ове одлуке издаје 
Народна банка. 

8. Ближе прописе за примену ове одлуке до-
носи, по потреби, савезни Државни секретари јат за 
послове финансија. 

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

I 
Р.п. бр. 87 

28. марта 1961. године 
Београд 

Савезно извршио веће 

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

212. 
На основу члана 40. Закона о изменама и допу-

нама Закона о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЧУНА-
ВАЊА АМОРТИЗАЦИЈЕ И КАМАТЕ НА ОСНОВ-
НА СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ОПРЕМУ ЗА 
РАДОВЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ОПШТЕГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
1. У Одлуци о начину обрачунавања амортиза-

ције и камате на основна средства за специјалну 

опрему за радове који се финансирају ив Општег 
инвестиционог фонда („Службени лист ФНРЈ", бр,-
22/58) у тач. 1. до 5. речи: „камата на основна сред-
ства" замењују се речима: „камата на пословни 
фонд на основна средства" — у одговарајућим па-
дежи-ма. 

2. У тачки 6. речи: „Финансијски инспектор ат и 
банка" замењују се речима: „Служба друштвеног 
књитз.Еодства", а реч: „врше" замењује се речју:" 
„врши". 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објавЛ)И-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењива^ 
се од 1. јануара 1961. године, као дана почетка при-
мењив ања прописа на основу којег је донета. 

Р.п. бр. 89 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр едседник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

213. 

На основу чла,на 18. ст. 2. и З, у вези са чланом 
65. Закона о кредитним и другим банкарским посло-
вима („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61) и чл. 40. 
и 129. Закона о банкама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61), на предлог Народне банке Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ ПОСЛОВНИХ 

БАНАКА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 

1. Висина обавезне резерве коју су пословне 
банке дужне држати код Народне банке у смислу 
чл. 18. Закона о кредитним и другим банкарским 
пословима, утврђује се у висини од 30%. . 

2. На средства прибављена путем кредита од 
других банака не обрачунава се обавезна резерва. 

3. Ако Народна банка утврди да на рачуну по-
словне банке код Народне банке не постоје сред-
ства у висини обавезне резерве, наплатиће од те 
банке пенале по стопи од 1%о (промил) дневно на из-
нос мањка обавезне резерве. Са наплаћеним пена-
лима Народна банка поступа као са приходом од 
нап лг Нене камате. 

4. Ближа упутства о начину и роковима издва-
јања, обрачун зов ању и контроли обавезне резерве 
даје Народна банка, и она су обавезна за све по-
словне банке. 

5. Ова одлука пр-имењиваће се од дана кад се 
на одговарајућу пословну банку, у смислу чл. 157. 
и 163. Закона о банкама, изврши пренос средстава 
и кредита од стране Народне банке и специјализо-
ваних банака. 

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

Р. п. бр. 88 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр едседник, 

Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 
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214. 

На основу члана 30. став 2. Закона о банкама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СРЕДСТВИМА КОЈА СЕ СМАТРАЈУ ЦЕНТРАЛ-

НИМ ДЕПОЗИТИМА 

1. Средства централних депозита која Народна 
банка може користити за давање кредита сматрају 
се, поред средстава наведених у члану 30. став 1. 
Закона о банкама, и: 

1) динарска средства положена код банке ради 
куповине девиза; 

2) депозити иностраних лица у динарима; 
3) средства на збирним рачунима прихода бу-

џета и фондова^ у чијој расподели учествује фе-
дерација; 

4) средства положена на име гарантних износа 
и учешћа у трошковима инвестиција за зајмове до-
бивене из Општег инвестиц.ионог фонда; 

5) средства доприноса за социјално осигурање 
по допунској општој стопи од 2% која се воде на 
посебном рачуну код банке; 

6) протиеувредност издатих бонова на име нак-
наде за повећану станарину; 

7) средства на обрачунским рачунима. 
2. Савезни Државни секретар иј ат за послове 

финансија може доносити ближе прописе за спро-
вођење ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењизаће се 
од 1. јануара 1961. године 

Р.п. бр. 91 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

3. Ова одлука ступа ва снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ"ј 

Р. п. ђ). 96 I 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

216. 

На основу члана 36. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ПРИХОДА 

ОСИГУРАВАЈУЋИХ ЗАВОДА 

1. У Одлуци о расподели прихода осигуравају-
ћих завода („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58) Ј 
тачки III под 1 речи: „члана 13" замењују се ре-
чима: „члана 12.". 

2. У тачки IX став 1. и тачки X став 1. речи: 
„за фонд основних средстава, фонд обртних сред-
става" замењују се речима: „за пословни фонд". 

3. У тачки XII речи: „камате на фонд основних 
средстава" замењују се речима: „камате на пословни 
фонд". 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. јануара 1961. године. 

Р. п. бр. 84 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

215. 

На" основу члана 64. ст. 2. и 3. Закона о кредит-
ним и другим банкарским пословима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАЈВИШИМ КАМАТНИМ СТОПАМА НАРОДНЕ 

БАНКЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ Б А Н А К А 

1. На кредите које Народна банка одобрава по-
словним банкама највиша каматна стопа износи 
5% годишње. 

2. На кредите које специјализоване банке одо-
бравају другим пословним банкама из средстава 
црибављених путем кредита од Народне банке ка-
матна стопа може бити виша за 1% од каматне 
стопе по којој специјализоеане банке плаћају ка-
мату на кредите које добијају од Народне банке. 

На кредите које специјализоване банке одобра-
вају другим пословним банкама из других средста-
ва, осим средстава наведених у ставу 1. ове тачке, 
највиша каматна стопа може износити 8%. 

217. 

На основу члана 36. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/61) и члана 40. Закона о изменама и 
допунама Закона о средствима привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно 
извршно веће доно-си 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И РА-
СПОДЕЛИ ДОХОТКА ПОГОНА ПРИВРЕДНИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЈА КОЈИ ИЗВОДЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

РАДОВЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

1. У Одлуци о утврђивању и расподели дохотка 
погона привредних организација који изводе инве-
стиционе радове у иностранству (,.Службени лист 
ФНРЈ", бр. 15/58) у тачки 3. после речи: „дохотка" 
зарез се брише, а речи: „камате на фонд основних 
средстава и камате на фонд обртних средстава" за-
мењују се речима: ,,и камате на пословни фонд". 

2. У тачки 6. став' 2. речи: „члана 13" замењују 
се речима: „члана 12.", 
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3. У тачки 7. став 2. речи: „камате на основна 
средства за опрему" замењују се речима: „камате 
ва пословни фонд која се односи ва опрему". 

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

Р.п. бр. 81 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

218. 

На основу члана 36. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/61) и члана 40. Закона о изменама и 
допунама - Закона о средствима привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ УКУПНОГ 
ПРИХОДА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРИРЕЂЕН АЊЕ 

САЈМОВА И ПРИВРЕДНИХ ИЗЛОЖБИ 

1. У Одлуци о расподели укупног прихода орга-
низација за приређиван^ сајмова и привредних из-
ложби („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/60) тач. 3. 
до 6. бришу се. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објавл^ива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1961. године 

Р.п. бр. 80 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

ђ) 4% у фонд за награђиван^ осуђених лица и 
за поггсћ лицима отпуштеним из казе ено-поправних 
устан.ова; 

2) 15% у савезни односно републички буџет. 
2. По овој одлуци вршиће се расподела остатка 

чистог прихода привредних јединица каонено-
^ поправних установа и за 1360. годину. 

3. Ближе прописе за спровођење ове одлуке до-
носи савезни Државни секрета риј ат за унутрашње 
послове. 

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

Р.п. бр. 92 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпр едоседник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

219. 

На основу члана 11. став 3. Закона о пословању 
привредних јединица казн ено - попр ав-них установа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 27/60), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О РАСПОДЕЛИ НА ФОНДОВЕ ОСТАТКА ЧИСТОГ 
ПРИХОДА ПРИВРЕДНИХ ЈЕДИНИЦА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНИХ УСТАНОВА 

1. Од остатка чистог прихода привредних једи-
ница казнено-поправних установа распоређуј е се: 

1) 85% на фондове предвиђене у члану 11. став 
1. Закона о пословању привредних јединица ка-
знево-поправних уста!но!ва, и то: 

а) 23% у пословни фонд; 
б) 4% у фонд заједничке потрошње; 
в) 45% у фонд за непривредне велике оправке 

и изградњу објеката казнено-поправних установа; 
г) 5% у фонд за унаттређивање културно-про-

оветног рада у казнено-тгоправним установама; 
д) 4% у фонд за награђиван^ радника" и слу-

жбеника; 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

(2Ж) 

На основу одредбе под 3. став 1. главе XXI Са-
везног друштвеног плана за 1961. годину и члана 4. 
став 5. Закона о превозу на железнипама („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 46/57 и 48/59), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВЛАСТИЦА У ПУТНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

1. У железничком, поморском и речном саобра-
ћају одређују се повластице од редовне возне це-
не, и то: 

а) повластица од 50%: 
1) за новинаре I, 11 и ЈН категорије, чланове Са-

веза новинара Југослав^ е; 
2) за чланове и службенике Одбора Југословен-

ског црвеног крста кад службено путују по посло-
вима -Црвеног крста; 

3) за ванредне студенте кад путују ради пола-
гања испита; 

4) за колективна путовања чланова организација 
и удружења и Лица предвиђених у важећим тари-
фама за превоз путника у путничком саобраћају; 

б) повластица од 75%: 
1) за приватна путовања личних и породичних 

инвалида, слепих лица, народних хероја и но-силаца 
„Партизанке споменице 1941", за број путовања 
према важећим прописима; 

2) за путовања ради коришћења годишњег од-
мора лица која према посебним прописима имају 
право на ову повластицу, с тим да деца ових лица 
од навршене четврте до навршене десете године 
живота плаћају половину повлашћене возне цене за 
одрасла лица; 

3) за ђачке екскурзије; 
4) за колективна путовања пионира; 
5) за децу и омладину кад се у групама упућују 

у опоравилишта, летовалишта, одмаралипгга или на 
логоровања; 

6) за ђаке и студенте за време школовања, за 
појединачна путовања према важећим тарифским 
одредбама; 

7) за чланове Фери јални савеза Јутославије и 
чланове Савеза извиђача Југославије у периоду од 
15. јуна до 30. септембра; 



Среда, 5. април 1961. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 13 — Страна 303 

в) бесплатан превоз: 
1) за народне посланике Савезне народне скуп-

штине; 
2) за народне хероје; 
3) за носиоце ордена: Карађорђев звезде са ма-

чевима, Белог орла са мачевима и Златне медаље 
Обилића; 

4) за носиоце „Партизанке споменице 1941"; 
5) за личне и породичне инвалиде кад путују 

ради остваривања својих инвалидских права; 
6) за пратиоце инвалида I групе; 4 

7) за пратиоце инвалида II до X групе и поро-
дичних инвалида — само приликом бесплатних пу-
товања ради лечења; 

8) за пратиоце лица која имају до 10% способно-
сти вида. 

Број бесплатних путовања одређују посебни про-
писи. 

2. У друмском саобраћају одређују се повласти-
це од редовне возне цене, и то: 

а) повластица од 75%: 
1) за приватна путовања личних и породичних 

инвалида, слепих лица, народних хероја и носи-
лаца „Партизанка^ споменице 1941", за број путо-
вања према важећим прописима; 

2) за путовања ради коришћења годишњег од-
мора лица која према посебним прописима имају 
право на повластицу, с тим да деца ових лица од 
навршене четврте до навршене десете године жи-
вота плаћају половину повлашћене возне цене за 
одрасла лица; 

б) бесплатан превоз за који ће се примењивати 
одредбе тачке 1. под в) ове одлуке. 

3. У ваздушном саобраћају одређују се повла-
стице од редовне возне цене, и то: 

а) повластица од 50%: 
1) за децу од навршене четврте до навршене де-

сете године живота; 
2) за путовање ради коришћења годишњег одмо-

ра оних лица и чланова њихових ужих породица, 
који према посебним прописима уживају ову повла-
стицу, с тим да деца од навршене четврте до навр-
шене десете године живота имају право на повла-
стицу од 75%; 

3) за личне и породичне инвалиде и слепа лица 
који имају право ва повластицу, као и за пратиоце 
тих лица; 

4) за носиоце „Партизанке споменице 1941"; 
5) за посланике Савезне народне скупштине, 

с тим да путовање почне или да се заврши у Бео-
граду; 

б) бесплатан превоз за народне хероје. 
Број повлашћених и бесплатних путовања одре-

ђују посебни прописи. 
4. У железничком, поморском и речном саобра-

ћају досадашња повлашћена цена месечне претплат-
не возне карте за ђаке повећава се за 15%. 

5. Повластице из тачке 1, 2, 3. и 4. ове одлуке 
регресирају се привредним организацијама саобра-
ћаја оа посебног рачуна за повластице код банке. 

Савезни Државни секретариј ат за послове фи-
нансија, у сагласности са Секретариј атом Савезног 
извршног већа за саобраћај и везе, прописаће начин 
регресирања повластица из става 1. ове тачке. 

6. Привредне организације саобраћаја могу из 
комерцијална разлога да одобравају повластице. 
За тако одобрене повластице оне немају право на 
регрес. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о измени тарифа у железничком, 
поморском и речном саобраћају („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/53) и други прописи који су у 'супрот-
ности оа овом одлуком. 

8. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1. априла 1961. године. 

Р.п.бр. 78 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Мома Марковић, с. р. Едвард Кардељ, с. р, 

На основу става 3. тачке 1. главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

о д л У КЈУ; ^ 
О ЛИЦИМА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОВЛА-
СТИЦУ у в о ж њ и ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА 

ГОДИШЊЕГ ОДМОРА 

1. Повластицу у вожњи приликом коришћења 
годишњег одмора имају: 

1) радници и службеници привредних, друштве-
них и других организација, установа, државних ор-
гана или запошљени код приватних посл од ав аца, 
који испуњавају услове за коришћење плаћеног го-
дишњег одмора, и чланови њихових ужих поро-
дица; 

2) активни официри, подофицири, војни службе-
ници и припадници Народне милиције, као и чла-
нови њихових ужих породица; 

3) лични пензионери и чланови њихових ужих 
породица, као и породични пензионери; 

4) ученици у привреди за време коришћења го-
дишњег одмора, ако ову повластицу не уживају по 
другом основу; 

5) чланови сељачких радних задруга и земљо-
радничких задруга које послују по принципима се-
љачких радних задруга, и њихова деца до навр-
шене 18. године живота, као и деца умрлих задру-
гара сељачке радне задруге до навршене 18. године 
живота, за коју је сељачка радна задруга преузела 
старање о издржавању и школовању; 

6) редовни студенти виших и високих школа, 
ако ову повластицу не уживају по другом основу. 

2. Лица слободних професија која су по доса-
дашњим прописима имала право на повластицу у 
вожњи приликом коришћења годишњег одмора, 
могу задржати ово право под условима одређеним 
посебним прописима. 

3. Висина повластице одређена је посебним са-
везним прописима. 

4. Ближе прописе за примену ове наредбе до-
носи Секретару ат Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе, у сагласности са савезним Државним 
секрстаријатом за послове финансија. 

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

Р. п, бр. 77 
28. марта 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Мома Марковић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 
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222. 
На основу члана 12. тачка 1. Закона о порезу на 

лични приход грађана („Службени лист ФНРЈ", бр. 
24/60) и члана 2. тачка 1. Уредбе о ослобођењима од 
пореза на лични приход грађана („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОСЛОБОЂЕЊИМА ОД ПОРЕЗА НА ЛИЧНИ 
ПРИХОД ГРАЂАНА ОНИХ НАГРАДА КОЈЕ СЕ У 
ВИДУ ПОСЕБНОГ ДРУШТВЕНОГ ПРИЗНАЊА ДА-

ЈУ ЗА РАД У УМЕТНОСТИ И НАУЦИ 

1. Поред награда које се дају у виду посебног 
друштвеног признања за рад у уметности и науци 
на основу републичких прописа, а које се ослобођаг-
вају по члану 2. тачка 1. Уредбе о ослобођењима од 
пореза на лични приход грађана, од пореза на лич-
ни приход грађана осл обожавају се и: 

1) награде за рад у уметности и науци које до-
додељују Савезна народна скупштина и савезни ор-
гани и установе, као и награде из савезних фондо-
ва основаних у ту сврху; 

2) награде савеза уметничких и научних удру-
жења и друштава, савеза других друштвених орга-
низација и стручних удружења привредних органи-
зација које се додељују на фестивалу југословен-
ског ргграног филма, фестивалу јутосл ов епског до-
кументарног и краткометр ажног филма и југосло-
венским позоришним играма „Стеријино позорје"; 

3) награде које се додељују у земљи на другим 
фс стивалима, смотрама и такмичењима општејуго-
словенског или међународног карактера, као и на-
граде које се додељују у земљи, приликом свечаних 
годишњица и прослава које имају општејугословен-
ски или међународни карактер. 

Да ли су у питању фестивали, смотре, такми-
чења, свечане годишњице и прославе из ове тачке 
под З, цени Секретаријат Савезног извршног већа 
за просвету и културу. 

2. Ова одлука примењрЈваће се и на разрез по-
реза на лични приход грађана за 1960. годину. 

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

Р.п. бр. 93 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

223?) 
Ш^основу члана 135. Закона о средствима при-

вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бо. 
54/57, 48/58, 17/59, 52/59 и 8/61), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У Ј К У ^ 
О ПРЕСТАНКУ В А Ж Е Њ А ОДЛУКЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ МИНИМАЛНИХ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА З А 
ХОНОРАРНИ РАД И РАД СТРАНИХ СТРУЧЊАКА 
у ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И МИНИ-
МАЛНИХ л и ч н и х ДОХОДАКА у н о в и н с к и м 

и ИЗДАВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

1. Одлука о утврђивању минималних личних до-
ходака за хонорарни рад и рад страних стручњака 
у привредним организацијама и минималних личних 
доходака у новинским и издавачким предузећима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58) престаје да важи 
од 1. јануара 1961. године. 

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

Р. п. бр. 82 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

224. 

На основу члана 3. став 3. Закона о савезним 
органима управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 
и 44/60), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ЧИЈИ ПРЕДСТАВ-

НИК УЛАЗИ У САСТАВ КОМИТЕТА З А 
СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

1. Поред чланова Комитета за спољну тргови-
ну одређених у члану 3. став 3. Закона о савезним 
органима управе и Одлуци о одређивању чланова 
Комитета за спољну трговину који поред досада-
шњих чланова улазе у састав Комитета („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 19/59), у састав Комитета улаг-
зи као члан и представник Секретаријата Саве-
зног извршног већа за саобраћај и везе. 

Представник овог Секретаријата је заменик или 
помоћник секретара за саобраћај и везе. 

2. Ова одлука примењује се даном потписи-
вања. 

Р. п. бр. 59 
24. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

225. 

На основу члана 28. Закона о доприносу буџе-
тима из личног дохотка рад.ника („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/57, 52/58, 47/59, 27/60, 44/60 и 9/61), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЈАМА 
ОБВЕЗНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ДОПРИНОС ИЗ 
личног ДОХОТКА У ПАУНГАЛНИМ ИЗНОСИМА 

1. У Одлучи о категоријама обвезника који пла-
ћају допринос из личног дохотка у паушалном из-
носима („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58) тачка I 
мења се и гласи: 

,Д. Допринос буџетима из личног дохотка и до-
принос за социјално осигурање из тот дохотка пла-
ћају у месечним паушал ним износима: 

1) кућне помоћнице, 
2) кућни настој ници." 
2. У тачни II речи: ,,и доприноса за стамбену 

изградњу" бришу се. 
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3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1961. године. 

Р.п.бр. 97 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

226. 

На основу члана 81. став 1. Уставног закона, Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДА-
БИРАЊУ (ЛИЦЕНЦИРАЊУ) МУШКИХ ПРИП-

ЛОДНИХ ГРЛА 

1. У Одлуци о одабирању (лиценциран^) му-
шких приплодних грла („Службени лист ФНРЈ", бр. 
36/55) у татски 2. став 2. на крају додају се речи: „оне 
општине на чијем се подручју врши одабирање". 

После става 2. додаје се нови став З, који гласи: 
„Ако се врши одабирање пастува, у комисију 

улази и представник Југословенске народне армије." 
2. У тачки 3. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Одабирање бикова за јавни приплод врши се 

једанпут годишње (у јесен), а пастува двапут годи-
шње (у пролеће и у јесен), а у време кад одреди 
комисија. 

Одабирању подлеже бикови и пастуви од једне 
године и старији." 

После става 2. додаје се нови став З, који гласи: 
„Пастуви који су ̂ прегледани у пролеће, не под-

леже одабирању у јесен исте године." 
От. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 
3. После танке 3. додаје се нова тачка За, која 

гласи: 
„За. Пастуви који су од стране комисије одабра-

ни за приплод могу се користиш само у години у 
којој је извршен преглед. Ти пастуви подлеже поно-
во првом прегледу у идућој години." 

4. Тачка 5. мења се и гласи: 
„Ако на подручју среза нема довољно мушких 

приплодних грла, срески народни одбор дужан је 
обезбедити средства пр венети ено за откуп тих грла 
ради попуњавања пастувских станишта и прину-
дних станица, као и станица за вештачко осемењи-
вање приплодним гр лима." 

5. У тачки 6. додаје се нови став 4, који гласи: 
,.Кастрирање пастува мора се извршити на дан 

одабирања пастува ако власник (држалац) грла из-
јави да се одриче жалбе на решење комисије из 
става 1. ове тачке." 

6. У тачки 8. после речи: ,,о трошку" ставља се 
зарез и додају се речи: ,,а за пастуве и на ризик". 

7. У тачки 9. додаје се жхви став 2, који гласи: 
„Трошкови комисије из тачке 6. став 2. ако се 

врши преглед пастува, падају на терет власника 
(држаоца) грла." 

8. У тачки 10. под 1 речи: „од 1.000 до 5.000" за-
мењују се речима: „од 5.000 до 10.000", под 2 речи: 
„од 5.СОО до 10.000" — речима: „од 10.000 до 15.000", 
а под 3 речи: „од 8.(ХК) до 10.000" — речима: „од 
16.000 до 20.000"., 

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

Р. п. бр. 94 
28. марта 1061. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Петар едседник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

227. 

На основу члана 36. Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/61), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш ЈЕ Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ВИСИНИ 
ДЕЛА ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА КОЈИ ИЗДА-
ВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА ИЗДВАЈАЈУ ЗА ФОНД ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Решење о висини дела доприноса из дохотка 
који издавачка предузећа издвајају за фонд за уна-
пређивање издавачке делатности („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 15/58) престаје да важи од 1. јануара 
1961. године. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објавлл!-' 
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 86 
28. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

228. 

На основу члана 79. став 1. тачка 1. Уставног 
закона, Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ЗБОРНИКА 

САВЕЗНИХ ПРОПИСА 

1. У Решењу о издавању Зборника савезних 
прописа („Службени лист ФНРЈ", бр. 46/58) тачка 3. 
мења се и гласи: 

,,З. Зборник ће се штампати у четири издања: на 
арпскохрватском језику — екавски и ћирилицом, на 
српскохрватском језику — ијекавски и латиницом, 
на словеначком језику — латиницом и на македон-
ском језику — ћирилицом." 

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

Р. п. бр. 58 
24. марта 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 
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229. 

На основу тачке 4а. Одлуке о одређивању нај-
виших продајних цена за поједине производе („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 9/61 и 12/61), у сагласности са 
Секретаријатом Савезног извршног већа за народно 
здравље, савезни Државни секретари јат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ПРОДАЈНИХ ЦЕНА 

ЛЕКОВА 

1. Привредне организације за производњу ле-
кова и привредне организације које се баве увозом 
лекова (у даљем тексту: привредне организације), 
продаваће готове лекове и лековите супстанци је 
по највишим продајним ценама које одређује са-
везни Државни секрет азијат за послове робног 
промета, на предлог Управе за фармацеуте^ слу-
жбу и медицинско снабдевање. 

2. Привредне организације достављаће своје 
предлоге за одређивање цена из тачке 1. ове на-
редбе Управи за фармаце утеку службу и медицин-
ско снабдевање, која ће ценити оправданост ових 
предлога и давати своје мишљење и предлог са-
везном Државном секретари јату за послове робног 
промета. 

3. Цене готовим лековима и лековитим супстан-
ц у ама из тачке 1. ове наредбе важе као највише 
продајне цене произвођача односно увозника, фран-
ко истоварна станица купца. 

Кад је купац лекова предузеће за промет ле-
ковима на велико, у цене из претходног става ове 
тачке урачунава се и рабат за покриће трошкова 
промета на велико и трошкова подвоз а, чију ви-
сину привредне организације уговарају слободно 
са предузећима за промет лековима на велико. 

Ако апотеке и друге здравствено установе ку-
пују готове лекове и лековите супстанци је непо-
средно од привредних организација, цене се утвр-
ђују уговором између продавца и купца слободно 
у оквиру цена из става 1. ове тачке. 

4. Предузеће за промет лековима ва велико 
продаваће лекове апотекама и другим здравстве-
ним установама по ценама из тачке 1. ове наредбе, 
франко утоварено у превозно средство у утовар-
ној станици тог предузећа. 

5. Апотеке формирају продајне цене лекова 
на мало и апотекарских услуга калкулативно, на 
основу набавне цене, трошкова превоза и трошкова 
промета. 

Трошкове промета утврђује Савет апотеке, на 
предлог Управног одбора апотеке, у сагласности 
са органом управе надлежним за послове робног 
промета и органом управе надлежним за послове 
народног здравља народног одбора општине на чи-
јем је подручју седиште апотеке, као и надлежним 
среским заводом за социјално осигурање. 

6. До одређивања највиших продајних цена из 
тачке 1. ове наредбе, привредне организације и 
предузећа за промет лековима на велико вршиће 
продају готових лекова и лековитих супстанција 
по ценама које не моту бити више од цена по ко-
јима су те производе продавали до ступања на сна-
гу ове наредбе. 

7. Овлашћује се Управа за фармацеутску слу-
жбу и медицинско снабдевање да изда Ценовник 
лекова као засебно издање, и да по потреби, даје 
објашњења за примену одредаба ове наредбе. 

8. Даном ступања на снагу ове наредбе пре-
стаје да важи Наредба о одређивању највиших 
цена готовим лековима у продаји на мало („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 24/59). 

9. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењива^ 
се од 1. априла 1961. године. 

Бр. 2000/1 
31. марта 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

230. 

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 71. 
Уредбе о трговати ској делатности и трговинским 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60 и 13/61), савезни Државни се-
кретар^ ат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА КУ-
ПОВИНУ ПРОИЗВОДА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ШУМА 

ОД ИНДИВИДУАЛНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

1. За куповину производа енсплоатације шума 
од индивидуалних произвођача важе одредбе чл. 
72. до 74. Уредбе о трговинској делатности и трго-
винском предузећима и радњама. 

2. Под производи ма енсплоатације шума у сми-
слу ове наредбе сматрају се следећи производи: 

1) обло техничко дрво: јарболи, типови, брод-
ска грађа, рудничко (јамско) дрво, тунелско дрво, 
стубови за водоводе и стубови за скеле; 

2) трупци свих врста; 
3) танинско дрво; 
4) дрво за суву дестилацију; 
5) дрво за целулооу и дрвењачу; 
6) тесатаи ч железнички пр атови; 
7) дрво за они)ев; 
8) дрво за дрвну вуну (талантику), ситно те-

хничко дрво и остало тесано и цепано дрво. 
3. Земљорадиичке з-адруге које продају прои-

зводе екоплоатације шума купљене од индивиду-
алних произвођача дужне су у смислу тачке 2. 
став 2. Упутства за спровођење Одлуке о евиден-
цији и контроли цена одређених производа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 27/60, 31/60, 41/60, 44/00, 
51/60, 4/61, 8/61 и 9/61) достављ-ати Савезном уреду 
за цене обавештења о намеран аном повишењу цена 
у смислу Одлуке о евиденцији и контроли цена 
одређених производа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/60) и прописа донетих на основу те одлуке. 

4. На земљорадничку задругу односно привред-
ну организацију која купује производе експлоата-
ције шума противно одредбама ове наредбе приме-
ниће се одредба члана 107. став 1. тачка 1. Уредбе 
о тргоеинској делатности и трговинском предузе-
ћима и радњама, а на одговорно лице у тој задрузи 
односно привредној организацији — одредба става 
4. тог члана. 

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

Бр. 1704/1 
24. марта 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 
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231. 

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

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

МОГУ ПОВИШАВАТИ ЦЕНЕ 

1. Произвођача организације не могу повиша-
вати постојеће продајне цене за следеће производе 
односно групе производа: 

1) концентрат пирита, 
2) вештачка ђубрива. 
Под постојећим продајним ценама, у смислу 

става 1. ове тачке, подразумевају се цене по којима 
су произвођачу организације продавале односне 
производе до дана ступања на снагу ове наредбе. 

Цене за производе из става 1. ове тачке не могу 
се повитавати у року од 6 месеци од дана њеног 
ступања на снагу, ако се у том року за поједине 
производе односно групе производа друкчије не 
одреди. 

2. Не сматра ое као повишење постојећих про-
дајних цена у смислу одредаба Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/60) и Наредбе о одређивању про-
извода за које се не моту повит ав ати цене („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 9/61) формирање цена, и то: 

1) за ђонску кожу (комерц, аго спе-
цијал и др.) — — — — — — до 6,5% 

2) за горњу крупну кожу: 
— масна кравина — — — — до 8?/о 
— говеђи бокс класични и дул-

бокс — — — — — — — до 11% 
— говеђи бокс пластик — — — до 9% 
— говеђи бокс пресован — — до 7% 
— хентинг — — — — — — до 6°/о 
— говеђи нубук — — — — — до 10̂ /о 
— говеђи галантеријдки бланк — до 7% 
— јунећа прерађена кожа, осим 

поставе — — — — — — ДО 10% 
— телећа прерађена кожа, осим 

поставе — — — — — — ДО 10% 
— коњска кожа свих врста — — до 4°/е 
— цепаник горња кожа — — — до 7°/о 

8) за горњу ситну кожу: 
— козја за плетење — — — — до 12% 
— остала — — — — — — ДО 8% 

4) за све врсте поставе, осим поставе 
од свињске коже: 
— постава ситних кожа — — — до 8°/% 
— цепаник постава — — — ,— до 4% 
— остала — — — — — — ДО 7°/о 

5) обућа кожна — — — — — — до 5°/о 
изнад постојећих продајних цена. 

3. Не сматра се као повишење постојећих про-
дајних цена у смислу Наредбе о одређивању прои-
звода за које се не могу повишавати цене („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 51/60) и Наредбе о одређи-
вању производа за које се не могу повишавати цене 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/61), формирање це-
на, и то: 

1) за амбалажу од дрвета произведену 
искључиво од резане грађе јеле и 
смрче — — — — — — — — до 6% 

2) за панел-плоче код којих су сред-
њице израђене од резане грађе јеле 
и смрче — — — — — — — до 5% 

3) за намештај од дрвета за чију ое из-
раду користи резана грађа јеле и 
смрче и за панел-плоче код којих су 
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средњице израђене од резане грађе 
јеле и смрче — — — — — — до 3% 

изнад постојећих продај-них цена, франко утоварено 
у вагон, брод или шлеп најближе утоварне станице 
произвођача, 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ља у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 2025/1 
30. марта 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

232. 

На основу тачке 2. Одлуке о продајним ценама 
дувана и дуванских прерађевина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 39/58), савезни Државни секретаријата? 
за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ З А НОВУ ВРСТУ ЦИГАРЕ-

ТА „САВА" 

1. Одређује се цена у продаји ва мало за нову 
врсту цигарета „Сава" која износи 40 динара за 20 
комада. 

Ова цена важи за цигарете „Сава", калибра 
8 мм, дужине 67 ш , упаковане у бланкетима (меко 
паковање), без уметка ио 20 комада. 

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

Бр. 20(24/1 
30. марта 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

233. 

На основу чл. 123. х 159. став 2. Закона о рудар-
ству („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/50), у сагла-
сности са Секретариј атом Савезног извршног већа 
за рад, Секрет ари ј ат Савезног извршног већа за 
индустрију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА О ПРЕВОЗУ ЉУДИ 

и МАТЕРИЈАЛА ОКНИМА РУДНИКА 

Члан 1. 
Пројектовање, грађење, погон и одржавање ока-

на рудника и извозних постројења (извозних ма-
шина и њихових уређаја), као и осталих уређаја у 
вези са превозом људи и материјала окнима рудни-
ка, врши се по Техничким прописима о превозу 
људи и материјала окнима рудника, који еу одштам-
пани у Додатку „Службеног листа ФНРЈ", и чине 
саставни део овог правилника. 

Члан 2. 
Ако Техничким прописима о превозу људи и 

материјала окнима рудника није друкчије одређе-
но, за изградњу и уређење окана рудника важе од-
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редбе Правилника о хигијенски^ к техничким за-
штитним мерама при рударском подземном раду 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 55/47 и 7/48). 

Члан 3. 
Одобрења за превоз људи и материјала издата 

до ступања на снагу овог правилника остао у на 
снази. 

Члан 4. 
Ступањем на снагу овог праеилника престају 

да важе одредбе чл. 77. до 97. Правилника о хиги-
јенсним и техничким заштитним мерама при ру-
дарском подземном раду, 

Члан 5. 
Овај правилник стута на снагу по истеку 30 

дана од дана његовог објављивања у „Службеном 
листу ФНРЈ". 

Бр. 4443 
14. фебруара 1961. године 

Београд 
Секретар 

за индустрију, 
Данило Кекић, с. р. 

На основу чл. З, 55. тачка 9. и члана 109. Закона 
о организацији Југословен ек их железница („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 50/60), у сагласности са Са-
везним извршним већем, Управни одбор Заједнице 
Ју ̂ словенских железница доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ТАРИФЕ З А ПРЕ-
ВОЗ ПУТНИКА, ПРТЉАГА И ЕКСПРЕСНЕ РОБЕ 
НА ПРУГАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

I. У Тарифи за превоз путника, пртљага и ек-
спресне робе на пругама Југословенских железница 
(ПТ) Свеска 1, која важи од 1. априла 1961. године, 
врше се следеће измене РЈ допуне: 

1. Члан 16. „Колективна путовања" мења се и 
гласи-

„Члан 16. 
1ЕКТИВНА ПУТОВАЊА 
А — Редовни возови 

Опште одредбе 
1. Чланови организација, удружења и установа, 

као и лица, наведени у Прилогу II ове тарифе, кад 
путују у групама од најмање 5 лица, имају право 
на повластицу од 50% од редовне возне цене. Чла-
нови Фери јалног савеза Југославије и чланови Са-
веза извиђача Југославије и његових републичких 
савеза од 15. јуна до 30. септембра имају право на 
повластицу од 75% од :зедовне возне цене, а од 
1. октобра до 14. јуна на повластицу од 50% од ре-
довне возне цене. 

Повластица важи и за мањи број путника, ако 
се плати повлашћена возна цена за 5 одраслих лица, 
за разред и врсту воза у коме група путује. 

На повластицу од 50.% имају право и чланови 
ужих породица чланова Савеза синдиката Југосла-
в а е, као и чланови ужих породица официра, по-
дофицира и војних службеника, под условом да 
носилац права на повластицу учествује у колек-
тивном путовању. Чланови уже породице не убра-
јају се у нај марви број л,ида предвиђен у ст. 1. и 2. 
ове тачке. 

Под условима из става 3. ове тачке деца од 
навршене 4. до навршене 10. године живота имају 
право на повластицу од 75% од редовне возне цене. 

Као чланови уже породице сматрају се брачни 
друг и деца до навршених 18 година живота, одно-

сно ако су трајно неспособна за рад и преко 18 го-
дина, а ако су на редовном школовању — до навр-
шених 25 година живота. 

2. Возна цена за све учеснике колективног пу-
товања наплаћује се од исте полазне до исте упутна 
станице, па и ако поједини учесници улазе или 
излазе на којој успутној станици. 

3. Повластица се користи ка осно-ву објаве К-16 
за колективно путовање (Узорак 2), коју издају ор-
ганиза,ције, удружења и установе, наведене у При-
логу II, за официре, подофицире и војне службе-
нике надлежна војна јединица, а за обвезнике и 
наста внички кадар пре двој пичке обуке надлежни 
општински народни одбор. Објава К-16 попуњава 
се мастилом у свим рубрикама и мора се оверити 
печатом и потписом издаваоца. Имена чланова уже 
породице треба уписати у објаву непосредно испод 
имена носиоца права на повластицу (члана синди-
ката, официра, подофицира и војног службеника), 
са назначењем породичног односа. 

Објава К-16 важи месец дана од дана издавања. 
Објаве К-16 штампа железница, а продају их 

железничке станице по цени од 100 динара комад. 
4. Организација, удружење, установа итд. која 

издаје објаву, сноси ма тери јалну од-говорност за 
правилно коришћење ове повластице и дужна је 
железници накнадити износ возне цене, разлике у 
возним ценама, као и износ додатка, који се нису 
могли наплатити у возу од учесника колективног 
путовања. 

5. Железница може извесне возове изузети од 
употребе, као и групу превести неким другим уме-
сто захтеваним возом. 

Железница може у извесне дане повластицу 
ускратити без навођења разлога. 

У свакој групи морају шени учесници одредити 
одговорног вођу групе. 

Отправљаше 
6. Вођа групе дужан је при куповању возне 

исправе поднети путничкој благајни објаву, која је 
жигоше станичном жигом са датумом и враћа вођи 
групе. 

7. Цела група отправља се заједничком возном 
исправом. Осим тога, сваки учесник (укључујући и 
вођу) добија контролну марку. Контролна марка 
важи само уз заједничку возну исправу. Учесник 
групе који при прегледу не покаже контролну 
марку, сматра се као путник без возне исправе. 

Ако вођа групе не може да покаже објаву К-16, 
повластица не важи. 

На захтев железничких органа, чланови орга-
низација, удружењу и установа, као и лица наве-
дени у Прилогу II ове тарифе дужни су показани 
своје чланске легитимације — карте. У противном, 
морају платити разлику до редовне возне цене и 
додатак, за себе и за чланове својих ужих породица 
који са њима путују. 

Чланске легитимације — карте важе само ако 
су издате од стране организација, удружења и уста-
нова, као и лица наведених у Прилогу II ове тари-
фе, и ако су оверене за текућу годину. Чланске 
легитимације — карте морају бити једнообразне за 
ше чланове исте организације. 

Официри, подофицири, војни службеници, као 
и чланови сељачких радних задруга, не морају 
имати чланске легитимације — карте. 

Чланови војних фискултурних секција и фи-
скултурних секција Народне милиције морају имати 
посебне објаве уместо чланских легитимација — 
карата. 

Обвезници предњој пичке обуке мор-ају имати 
књижице предвојничке обуке издате од војних од-
сека, а наставнички кадар предеој пичке обуке — 
официрску легитимацију. 
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Црн отпрате ЈБ ању у одласку може се група от-
правили и за повратак. У том случају издају се по-
себне возне исправе и посебне контролне марке за 
путовање у одласку и посебне возне исправе и по-
себне контролне марке за путовање у повратку; 

Отправљање група у стајалишту и у возу није 
допуштено. 

Рок важења 
8. Возна исправа за путовање у једном правцу 

важи 15 дана. Ако је група у одласку отправљена 
и за повратак, возна исправа у одласку важи 15 
дана, а возна исправа у повратку важи 30 дана од 
дана који је на возној исправи означен као први 
дан рока важења. 

9. Важење објаве К-16 и рокови важења по-
влашћених возних исправа купљених на основу ње, 
не морају се поклапати, али возне исправе морају 
бити издате у року важења објаве. У противном, 
сматра се као да објава не постоји. 

Прекидање путовања 
10. Прекидање путовања допуштено је у року 

важења возне исправе само целој групи, и то групи 
до 20 лица неограничено пута, а већој групи само 
у станицама које су уписане и оверене житом ста-
нице на полеђини заједничке возне исправе. 

Прелазак у 1. разред или у воз вишег реда 
11. Прелазак целе групе или појединих учесника 

у 1. разред допуштен је. 
Прелазак у воз вишег реда допуштен је само 

целој групи. 
Наплата разлике за прелазак у 1. разред или 

у воз вишег реда врши се према члану 11. ове 
тарифе. 

Пријављивање путовања 
12. Групе до 20 лица не морају унапред прија-

вити своје путовање. Веће групе пријављују пу-
товање писмено полазној станици односно путничкој 
агенцији, и то групе до 50 лица најдоцније на 43 
часова, а веће групе најдоцније на 8 дана пре на-
мераваше путовања. Доцније пријаве узимају се 
у обзир само ако железница има могућности да 
изврши превоз. 

Пријављивање се врши са подацима предвиђе-
ним у Узорку 3 ове тарифе. 

Путовање група од преко 20 лица мора путничка 
агенција одмах пријавити полазној станици. 

Путовање у повратку може се пријавити кад и 
путовање у одласку. 

13. Ако група путује у иностранство и тражи 
да се резервишу места у директним колима или да 
се додају директна кола, путовање се мора прија-
вити же лозничком тр анспортном предузећу на чи-
јем је подручју полазна станица најдоцније на 10 
дана пре поласка воза. 

14. Ако је због при јављеног путовања потребно 
у редовном возу резерви сати једна или више кола, 
или редовном возу додати једна или више кола, 
подносилац пријаве мора за свака резервисана кола 
или кола која се додају редовном возу, положити 
јемчевину од 1.500 динара. 

Приликом отправљања групе ова се јемчевина 
урачунава у возну цену. Ако група откаже пријав-
љено путовање најдоцније на 48 часова пре пријав-
љеног поласка, железница задржава половину јем-
чевине, а ако га откаже после тог рока, железница 
задржава целу јемчевину. Ако путује само један 
део пријављене групе, па резервисан^ или дода-
вање кола редовном возу постане макар и дели-
мично непотребно, железница задржава половину 
јемчевине или целу јемчевину за онолико кола ко-

лико их је без потребе резервисан^ односно колико 
је додатих кола постало сувишно за путовање групе. 

15. Ако се путовање не изврши, железница 
може тражити накнаду свих трошкова насталих 
услед припремања пријављеног путовања. 

Б — Посебни возови 
Опште одредбе 

16. На писмени захтев организација, удружења 
и установа, као и лица, наведених у Прилогу II ове 
Тарифе, могу се увести посебни возови за превоз 
већег броја лица из тачке 1. овог члана. 

Више организација, удружења и установа, као 
и лица наведених у Прилогу II ове тарифе, могу 
заједнички -наручити посебан воз. У том случају 
мора једно од њих примити на себе обавезе предви-
ђене у одредбама овог члана. ' 

17. За путовање посебним возом наплаћује се 
за свако лице возна цена са повластицом од 50̂ /Ф 
(односно за чланове Фери јалног савеза Југославије 
и чланове Савеза извиђача Југославије, и његових 
републичких савеза возна цена са повластицом од 
75% у одређеном периоду) од редовне возне цене 
употребљен ог разреда путничког воза (тачка 18). 
Деца од навршене 4. до навршене 10. године живота 
уживају повластицу од 75% од редовне возне цене. 

18. За сваки посебан воз наплаћује се унапред 
повлашћена возна цена 2. разреда путничког воза 
за најмање 500 одраслих лица на нормалним пру-
гама, а на узаним пругама за најмање ЗОО одраслих 
лица, од полазне до упутне станице воза, али нај-
мање за сваки воз 35.000 динара. 

Ако посебан воз прелази са пруге једне ширине 
колосека на пругу друге ширине колосека, возна 
цена рачуна се као за посебан воз на нормалним 
пругама. 

У отпремљени посебни воз могу се примити и 
са других станица путници који имају право на 
повластицу а путују у вези са захтевом из тачке 
16. овог члана, с ТРЕМ да су дужни платити повла-
шћену возну цену од тих станица до упутне станице 
посебног воза. За путовање у повратку посебним 
возом оваква лица плаћају повлашћену возну цену 
од полазне станице посебног воза до своје излазне 
станице, ако је за посебан воз у повратку плаћена 
возна цена из става 1. ове тачке. 

19. За превоз пртљага плаћа се возарина по овој 
тарифи. 

20. За превоз локомотиве и кола од неке друге 
станице до полазне станице посебног воза и за 
повратак од упутне станице посебног воза до доми-
цилне станице, не плаћа се никаква накнада. 

21. Путовање у одласку и путовање у повратку, 
сматрају се као посебна путовања. 

22. Возна цена за посебан воз мора се платити у 
полазној станици најдоцније на 2 часа пре поласка 
воза. Ако је посебан воз одобрен и за повратак, 
возна цена за повратак мора се платити већ у 
одласку (тачка 23). 

23. Отправљање посебног воза врши се на ос-
нову з-аједни-чке возне исправе. При том, свак,и 
учесник (укључујући и вођу) добија контролну 
марку, која важи само уз заједничку возну исправу. 
Учесници који при прегледу не покажу контролну 
марку сматрају се као путници без возне исправе. 
За путовање у одласку и путовање у повратку 
издају се посебне возне исправе и посебне контролне 
марке за сваки правац путовања. 

24. Возне исправе издате за посебан воз не важе 
за друге возове. 

25. Ако у посебном возу има незаузетих седишта, 
њих могу по пристанку наручиоца посебног воза 
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користити и путници са возним исправама које важе 
за редовне возове. Цена возних исправа таквих 
путника не рачуна се у најмању возну цену из 
тачке 1'8. став 1. овог члана. 

Наруџбина 
26. Посебан воз наручује се писмено најдоцније 

на 10 дана пре намераваног поласка, код полазне 
станице или путничке агенције, лод оног железнич-
ког транспортног предузећа на чијем је подручју 
полазна станица воза. Наруџбина примљена после 
овог рока узима се у обзир само ако железница 
има могућности да изврши такав превоз. 

У наруџбини се мора навести: име и адреса на-
ручиоца, полазна и упутна станица, односно излазна 
и улазна погранична станица, евентуални повратак, 
превозни пут, тачан број путника по разредима, 
време поласка и евентуалног повратка, евентуална 
бављења у успутним станицама и име вође пута. 

Наручилац јемчи за тачност података наведених 
у наруџбини. 

27. Железница може одбити увођење посебног 
воза. 

Железница може групу која је наручила по-
себан воз превести неким редовним возом. 

28. При наруџбини мора се у полазној станици 
посебног воза односно код путничке агенције поло-
жити јемчевина од 12.000 динара. Јемчевина ће сл 
вратити ако увођење посебног воза буде одбијено, 
у противном се урачунава у возну цену. Ако се 
посебан воз наручи за одлазак и повратак, јемче-
вина се полаже само јед.анпут. 

29. Ако наручилац откаже посебан воз (код 
посебног воза за одлазак и повратак — ако откаже 
оамо повратак), железница задржава половину јем-
чевине. Ако је отказ учињен у последња 24 часа пре 
одређеног часа поласка воза, железница задржава 
целу јемчевину. 

Ако су трошкови већи од положене јемчевине, 
железница има право на накнаду разлике. 

30. Ако наручилац откаже посебан воз који је 
већ спреман за полазак плаћа све трошкове ово 
припремања посебног воза, али најмање 12.000 ди-
нара. У трошкове улази и трошак превоза возила 
од домицилне до полазна станице посебног воза н 
натраг, и то 50 динара пс локомотиви и км и 20 ди-
нара по колима и км. 

31. На захтев наручиоца воз се може држати 
у приправности и преко времена одређеног за пола-
зак, ако саобраћајне пр-илике1 то допуштају. За свако 
отпочето пола часа чекан,а плаћа се унапред 600 ди-
нара. Ако се воз откаже за време чекања, плаћају 
се, осим накнаде за чекање, и трошкови из тачке 
30. овог члана. 

32. Ако је наручилац посебног воза у наруџбини 
захтевао да се воз задржава у некој успутној ста-
ници где из саобраћај них разлога не постоји потреба 
за задржавањем или да се воз у некој успутног 
станици задржава дуже него што је из саобраћајних 
разлога потребно, плаћа се већ у полазној станици 
за свако отпочето пола часа задржавања 600 динара. 

Захтев наручиоца воза железница може одбити 
или може споразумно одредити друге услове у по-
гледу задржавања воза у путу. 

33. За правилно коришћење повластице наручи-
лац посебног воза је материјала одговоран и дужан 
је накнадити железници износ возне цене, разлику 
у возним ценама, као и износ додатка, који се нису 
могли наплатити ,од учесника путовања у возу " 

2. У члану 21. „Ђаци" после тачке 14. додаје се 
нова тачка На, која гласи: 

„Ванредни студенти 
14а. Ванредни студенти виших и високих школа 

кад путују ради полагања испита, имају право на 
повластицу од 50% од редовне возне цене од места 
становања до места где је школа у којој полажу 
испит, и натраг. 

Повластица се користи на тај начин што возна 
исправа купљена по редовној возној цени у полазној 
станици, важи за бесплатан повратак уз писмену 
потврду да је ванредни студент полагао испит. По-
тврду издаје управа односне школе и она мора бити 
снабдевена печатом и потписом руководиоца школе. 

Путовање у повратку мора се завршити у року 
од 5 дана од дана издавања потврде." 

3. После члана 30. додају се два нова члана, 
који гласе: 

„Члан 31. 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦРВЕНИ КРСТ 

Опште одредбе 
1. Чланови одбора Југословенског Црвеног крста 

(Централни одбор са његовом експозитуром, главни, 
покрај инскк, обласни, градски, срески и месни од-
бори), као и службеници појединих одбора, кад 
путују службено по пословима Југословенског Црве-
ног крста, имају право на повластицу од 50% од 
редовне возне цене. 

Као службено путовање, у смислу става 1. ове 
тачке сматра се и путовање ради учествовања на 
конференци јама, скупштинама и конгресима поје-
диних одбора Југословенског Црвеног крста или 
других установа и организација где је потребно 
и присуство чланова одбора Југословенског Црвеног 
крста. 

Коришћење повластице 
2. Повластица се користи на основу објаве (Узо-

рак 15), коју издаје за чланове и службенике Цен-
тралног одбора и његове експозитуре, главних, 
покрајинЈСких, обласних и градских одбора Јутосло-
венског Црвеног крста, односни одбор, а за чланове 
и службенике среских и месних одбора Југословен-
ског Црвеног крста — надлежни виши одбор. 

У објави мора бити наведен датум решења 
одборске седнице о службеном путовању лица коме 
се објава издаје. 

Објава важи 15 дана од дана њеног издавана. 
3. Повлашћена возна исправа мора се купити 

посебно за сваку релацију наведену у објави, и те 
за целу релацију. 
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Члан 32. 
НОВИНАРИ 

1. Новинари I, II и III категорије, који су чла-
нови Савеза новинара Југославије, имају право на 
повластицу од 30% од редовне возне цене за нео-
граничени. број путовања. 

2. Повластица се користи на основу легитима-
ције коју издаје железница. Легитимација мора бити 
снабдевена фотографи јом корисника, сувим жигом 
железнице и потписом (факсимилом потписа) гене-
ралног директора Заједнице Југослав епских желез-
ница, као и печатом и потписом председника Савеза 
новинара Југославије. 

3. Легитимација важи 5 календарских година, 
с тим да важење легитимације за сваку наредну 
годину продужује Савез новинара Ју гос лави је." 

4. После Прилога I додаје се Прилог II, који 
гласи: 

„Прилог П 
С П И С А К 

ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И УСТАНОВА И 
КАТЕГОРИЈА ЛИЦА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА 
ПОВЛАСТИЦУ ЗА КОЛЕКТИВНА ПУТОВАЊА 

ПО ЧЛАНУ 16. ОВЕ ТАРИФЕ 
Савез синдиката Југославије 

1. Синдикат металских радника Југославије 
2. Синдикат радника рударства, металуршке и 

хемијске индустрије Јутославије 
3. Синдикат радника саобраћаја и веза Југосла-

вије 
4. Синдикат пољопривредних, прехрамбених и 

дуванских радника Југославије 
5. Синдикат грађевинских радника Југослава је 
6. Синдикат трговинских, угостителуских и тури-

с т и ч к а радника Југоелавије 
7. Синдикат текстил'них, кожарских и гусар-

ских радника Јутославиј е 
8. Синдикат комуналних и занатских радника 

Јутославије 
9. Синдикат радника индустрије дрвета и шу-

марства Југославије 
10. Синдикат радника штампе и папира Јутосла-

вине 
11. Синдикат службеника државних органа и 

државних служби Јутослаеије 
12. Синдикат просветних и научних радника Ју-

гославен је 
13. Синдикат здравствених радника Југославије 
14. Синдикат радника културно-уметничких уста-

нова Ј утосл авиј е 
15. Савез удружења пензионера Југославије 
16. Савез удружења инвалида рада Јутославије 

Савез спортова Југославије 
1. Атлетски савез Југославине 
2.. Савез бициклиста Југославије 
3. Боксерски савез Јутославије 
4. Веслачки савез Југославије 
5. Кошаркашки савез Југославије 
6. Куглашки савез Југославије 
7. Мачевалачки савез Југославије 
8. Одбојкашки савез Јутославије 
9. Пливачки савез Југославије 

10. Рукометни савез Југослава'е 
11. Савез хокеја на трави Југославије 
12. Савез за клизање и хокеј на леду Југославије 
13. Смучарски савез Југослав^е 

14. Стонотенискм савез Југославије 
15. Тениски савез Јутославије 
16. Тешкоатлетски савез Јутославије 
17. Фудабалски савез Југослава је 

Народна техника Југославије 
1. Централни одбор Народне технике Јутосла-

вије 
2. Главни одбор Народне технике народних ре-

публика 
3. Ваздух оп ловни савез Југославије ' 
4. А ут омоби леко -мото цик лис тички савез Јуто-

сл алије 
5. Електромашински савез Југослав^е 
6. Грађевински савез Југославен је 
7. Поморско-бродареки савез Југос ла-ви је 
8. Савез фото и кино-ам ат ера Југославије 
9. Савез р ад,ио - ам а тер а Југославије 

Остале организације, удружења, установе итд. 
1. Народна омладина Југославије 
2. Шаховски савез Југославије 
3. Ловачки савези народних република 
4. Ловачки савез Аутономне Покрајине Војво-

дине 
5. Савези спортских риболоваца народних ре-

публика 
6. Савези кул турио-просветних друштава на-

родних република 
7. Звеза свобода ин просветних друштво Слове-

није 
8. Проовјетни сабор Хрватске 
9. Планин ар ски савез Југославије 

10. Савез за телесно васпитање „Партизан" 
11. Стрељачки савез Јутоелавије 
12. Савез за коњичке спортове Југославије 
13. Туристички савез Југослвије 
14. Туристички савези народних република 
16. Савез ватрогасних друштава Јутославије^ 
16. Савез извидника НР Србије 
17. Савез извиђача и планинци Хрватске 
18. Здружење таборников Словеније 
19. Савез извиђача Босне и Херцеговина 
20. Савез извиђача Македоније 
21. Феријални савез Југославије 
22. Савез друштава инжењера и техничара Југо-

с л в и ј е 
23. Сељачке радне задруге 
24. Војне фискултурне секције 
25. Фискултура секције Народне милиције 
26. Офици, подофицири и војни службеници 
27. Савез глувих Југославије 
28. Савез студената Југославије 
29. Обвезници и настаенички кадар предвојнмчке 

обуке 
30. Савез слепих Југославије^) 
31. Савез пријатеља природе Југославије 
32. Савез извиђача Црне Горе 
33. Федерација есперантиста Југослав^е 
34. Ку л турио - пр осв ети а заједница Србије 
35. Работничка културно-просветна заједница 

Македоније" 
II. У Тарифи за превоз путника, пртљага и екс-

(ПТ) Свеска 2, која важи од 1. априла 1961. године, 
пресне робе на пругама Југоеловенкжих железница 
таблица 10 Б мења се и гласи: 

т На повластицу имају право и пратиоци слепих лица, 
али највише три пратиоца у истој групи. Пратиоци се не 
убрајају у најмањи број лица КОЈИ има право да користи 

повластицу. 
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,Б — ЦЕНЕ МЕСЕЧНИХ ПРЕТПЛАТИИХ КАРАТА 

а) за раднике и службенике 
б) за ђаке 

В о з н е ц е н е з а 1 к а л е н д а р с к и м е с е ц 

а; за раднике и службенике б) з а ђ а к е 

Киломе-
три 

В р с т а в о з а 

п у т н и ч к и б р з и п у т н и ч к и б р з и 

2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 
р а з р е д 

д и н а р а 

1—5 700 1400) 400 800 ј 
6—10 1300 2600 1 5850 11700 530 .1090 ( 1020 2040 11—20 2600 5200 ( 5850 11700 610 1220 1 1020 2040 

21—30 3900 7800 680 1360 ) 
31—40 5200 10400 7800 15600 740 1480 ШО 2320 
41—50 6500 13000 9750 19500 760 1520 1140 2280 
51—60 7800 15600 11700 23400 1290 2580 2160 4320 
61—70 9100 18200 13650 27 ЗОО 1370 2740 2160 4320 
71—80 10400 20800 15600 ,31200 1440 2880 2160 4320 
81—90 11700 23400 17550 35100 ' 1500 3000 2250 4500 
91—100 13000 2-8000 19500 39000 1520 3040 2230 45604 

Ш. Ово решење ступа на снагу даном објављиван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. априла 1961. године. 

З Ј Ж бр. 26-14/151 
31. марта 1961. године 

Београд 
Заједница Југословенских железница 

Председник 
Генерални директор, Управног одбора, 
Војин Николић, с, р. Петар Стошић, с. р. 

235. 
И З В Е Ш Т А Ј 

САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ДОПУНСКИМ 
ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ВЕЋА 
ПРОИЗВОЂАЧА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИ-

НЕ У 'ИЗБОРНОМ СРЕЗУ БИТОЉ 

САВЕЗНОЈ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
В е ћ у п р о и з в о ђ а ч а 

Б е о г р а д 

Савезна изборна комисија примила је изборна 
акта која се односе на допунске изборе који су одр-
жани у 45 Изборном срезу Битољ, па у смислу чла-
на 201, 190. и 146. Закона о правима и дужностима, 
избору и опозиву савезних народних посланика, 
под: оси следећи 

И з в е ш т а ј 
1) Допунски избори за избор народног посла-

ника Већа произвођача у групи пољопривреде у 45 
Изборном срезу Битољ, одређени Одлуком Већа про-
извођача Савезне народне скупштине од 28. децем-
бра 1960. године, одр жанр: су 19. марта 1961. године. 

2) Спровођењем избора, под надзором Савезне 
изборне комисије, руководиле су Изборна комисија 
НР Македоније и Среска изборна комисија у Би-
тољу надлежна за спровођење избора у Изборном 
срезу Битољ. 

3) Гласање је извршено за кандидата зборов-а 
бирача Петровског Лазарова Николу из Титовог Ве-
леса, чија је кандадатура била потврђена од стране 

Среске изборне комисије у Битољу и објављена од 
стране Савезне изборне комисије под бројем 9 од 3. 
марта 1961. године у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
9 од 8. марта 1961. године. 

4) Среска изборна комисија у Битољу утврдила 
је резултате избора на начин прописан у чл. 201, 
190, 187. и 188. Закона о правима и дужностима, 
избору и опозиву савезних народних посланика. 

Резултати избора су следећи: 
Укупно 
гласова Проценат 

— Чланови изборног тела — 45 36.255 
— Гласало чланова изборног 

тела — — — — — — 25 20.986 57,88 
— За кандидата Петровског 

Лазарова Николу из Титовог 
Велеса — — — — — 25 20.986 100 

- - Неважећих гласачких листића није било. 
На основу тога Среска изборна комисија за Из-

борни срез Битољ са седиштем у Битољу прогла-
сила је за народног, посланика Петровски Лазаров 
Николу из Титовог Велеса. 

У прилогу достављају се сва изборна акта која 
се односе на ове изборе. 

Бр. 12 
1. априла 1961. године 

Београд 
Савезна изборна комисија 

Секретар, Председник, 
Стеван Бабић, с, р. др Дражен Сесардић, с. р, 
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По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Одлуке о стопама до-
приноса из дохотка привредних организација, об-
јављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 8/61, 
поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О СТОПАМА ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У тачки 2. под 2 треба брисати речи: „—осим 
багерских и хидротехничких предузећа", а после 
речи: ,,утовар1' треба ставити зарез и додати реч: 
„истовар". 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 31. 
марта 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Одлуке о каматним сто-
пама на фондове у привреди, објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 8/61, поткрале ниже на-
ведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О КАМАТНИМ СТОПАМА НА ФОНДОВЕ 

У ПРИВРЕДИ 
У тачки 2. под 2 под а), у четвртом реду, после 

речи: .,пловидбе" уместо речи: ,,и" треба ставити 
тачку и зарез. 

У тачки 2. под 2 под а), у седмом реду, после 
тачке и зареза даљи текст треба да гласи: „преду-
зећа за утовар, истовар и у склад гашење робе у 
речним и језе рс ким пристаништима и железничким 
станицама;". 

У тачки 3. у трећем ставу после речи: „луко-
брана" треба ставити зарез и брисати речи: „преду-
зећа лука и складишта и предузећа за утовар, исто-
вар и ускладиштење робе у пристаништима". 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 31. 
марта 1961. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 27. став 2. Закона о државној 

управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56) у вези 
с чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА У 
ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПОСЛОВЕ ФИ-

НАНСИЈА ФНРЈ 
Поставља се за државног подсекретара у Др-

жавном секретари јату за послове финансија Јосип 
Колар, савезни народни посланик. 

Б бр. 17 
25. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће I 
Секретар, Потпредседник, 

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

На основу члана 166. став 1. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) 
у вези с чланом 39. став 3. Закона о државној у-
прави (..Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44 57) и 
чланом 33. Уредбе о организацији и раду Саве ног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20 58 и 
21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТАРИЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 
Поставља се за помоћника секретара у Секре-

тари! ату Савезног извршног већа за пољопривреду 
и шумарство инж. Ђорђе Јовић, досадашњи руко-
водилац сектора за пољопривреду у Савезном за-
воду за привредно планирање 

Б. бр. 18 
25. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

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

На основу члана 27. став 3. 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 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРУ СА-
ВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Секретара Савезног извршног већа за општу 
управу Воја Биљановића, за време његове одсутно-
сти због болести, замењиваће Милорад Зорић, др-
жавни подсекретар — начелник Управе за персо-
налне послове Савезног извршног већа. 

Б. бр. 19 
27. марта 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
у броју 39. од 29. децембра 1960. године објављује: 

Закон о високом школству у Народној Репу-
блици Словенији; 

Закон о изменама и допунама Закона о зашти-
ти вода; 

Закон о природним лековитим средствима и о 
природним лечилиштима; 

Закон о експлоатацији глине, песка, шљунка и 
камена; 

Закон о начину употребе допунских средстава 
за изградњу судских зграда; 

Закон о оснивању Коморе за индустрију, ру-
дарство, грађевинарство и саобраћај за НР Слове-
нију у Љубљани; 
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Закон о почетку примењивана одредаба Кри-
вичног законика о стро јем надзору органа стара-
тељ ств а; 

Одлуку о измени и допуни Друштвеног плана 
НР Сло-веније за 1960. годину; 

Одлуку о изменама Буџета Народне Републике 
Словеније (Републичког буџета) за 1960. годину; 

Одлуку о привременом финансирању републич-
к а потреба у I. тромесечју 1961. године; 

Одлуку о оснивању и месној надлежности Окру-
жног суда у Крању; 

Одлуку о оснивању С,реског суда у Јесеницама 
и о његовој месној надлежности; 

Одлуку о оснивању Среског суда у Жалцу и о 
његовој месној надлежности; 

Одлуку о додељивању средстава из резервног 
фонда НР Словеније; 

Одлуку о разрешењу односно избору судија 
окружних судова; Одлуку о помиловању осуђених лица; 

Наредбу о почетку рада Окружног суда у Кра-
њу и преносу послова на Окружни суд у Крању; 

Наредбу о почетку р^да Среског суда у Жалцу 
и преносу послова на Срески суд у Жалцу; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о фон-
довима здравствених установа са самосталном фи-
нансирањем; 

Упутство за спровођење одредбе тачке 2. Од-
луке о возним олакшицама на аутобусима за које 
се даје регрес из Републичког буџета; 

Извештај о резултату допунских избора у Ре-
публичко веће Народне скупштине НРС у 101. из-
борном срезу. 

У броју 1. од 19. јануара 1961. године објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о извр-

шењу Закона о шумским фондовима; 
Уредбу о стављању ван снаге Уредбе о осни-

вању, делокругу и раду Стручног савета Извршног 
већа за шумарство; 

Одлуку о одређивању аконтације пореза на до-
ходак и општинских приреза од пољопривреде за 
I тромесечје 1961. године; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о поре-
зу на промет шумских соргимената; 

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о најви-
шим продајним ценама смрекових и јелових тру-
паца за тестерисање; 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за одре-
ђивање положај них плата службеника среских и 
општинских установа са подручја културе; 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за од-
ређивање положајних плата службеника републич-
к а установа са подручја културе; 

Одлуку о почетку исплаћиван^ увећаних по-
ложајних плата службеника просветних установа; 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за одре-
ђивање положај них плата службеника научних 
установа; 

Одлуку о увођењу посебног додатка за службе-
нике просветних установа који раде под условима 
штетним по здравље; 

Одлуку о измени Одлуке о органу управљања 
Шумског фонда НР Словеније; 

Решење о укидању Управе узгојних ловишта 
НРС; 

Решење о оснивању Завода за узгајање дивља-
чи „Козорог" у Камнику; 

Решење о оснивању Завода за узгајање дивља-
чи .,Фазан" у Мурекој Соботи; 

Решење о оснивању Завода за риболов у Љу-
бљани; 

Решен,е о имено-вању гго^^ника секретара Се-
кретаријата Извршног већа за саобраћај; 

Решење о именовању директора Више управне 
школе у Марибору; 

Решење о именовању директора Више школе за 
социјалне раднике у Љубљани; 

Решење о именовању директора Заједнице же-
л е з н и ч к а предузећа у Љубљани; 

Решење о именовању директор-а Заједнице ПТТ 
предузећа у Љубљани; 

Решење о именовању директора Завода НРС за 
запошљавање радника; 

Решење о именовању чланова Управног одбора 
Новинске установе „Урадни лист НРС"; 

Решење о назначењу организација које имају 
своје представнике у Савету Завода НРС за Запо-
шљава ње радника и о именовању председника и 
чланова савета завода; 

Наредбу о обавезном одабирању вепрова и о 
оквирној тарифи за осемењавање свиња; 

Конкурс за инвестиционе зајмове из Републич-
ког инвестиционог фонда за изградњу производних 
објеката у бапггованству. 

У броју 2. од 26. јануара 1961. године објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-

низацији и раду Секретаријата Извршног већа за 
пољопривреду и шумарство; 

Одлуку о инвестиционим улагањима за која 
потврђује инвестициони програм Извршно веће; 

Одлуку о овлашћењу Одбора Извршног већа за 
унутрашњу политику за одлучивање о одређеним 
пословима из надлежности Извршног већа; 

Одлуку о хонорарима на високошколским заво-
дима; 

Одлуку о систематизацији радних места Секре-
таријата Извршног већа за пољопривреду и шу-
марство. 

СЛУЖББН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 41. од 20. децембра 1960. године објав-
љује: 

Указ о проглашењу Закона о насто јницима 
зграда, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о оснивању Репу-
бличке индустријске коморе, са текстом истог за-
кона; 

Указ о проглашењу Закона о начину употребе 
допунских средстава за изградњу судских зграда, 
са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о заштити споме-
ника културе, са текстом истог закона; 

Одлуку о даљем постојању Фонда за социјалне 
установе Народне Републике Македоније; 

Одлуку о додељивању новогодишње награде 
службеницима и радницима р е п у б л и ч к а државних 
органа и установа које врше јавну службу; 

Решење о одређивању броја чланова Савета 
Више економске банкарско-финатасијеке школе у 
Тетову које именују односно бирају организације 
и органи. 

У броју 42. од 31. децембра 1960. године објав-
љује: 

Указ о проглашењу Закона о Завршном рачуну 
за извршење Буџета Народне Републике Македоније 
за 1959. годину, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о Републичком фон-
ду за научни рад, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о музејским уста-
новама, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о библиотекама, са 
текстом истог закона; 
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Указ о проглашењу Закона о заштити природ-
них реткости, са текстом истог закона; 

Одлуку о привременом финансирању потреба 
Народне Републике Македоније за период јануар— 
март 1961. године; 

Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Републич-
ког инвестиционог фонда за 1959. годину; 

Уредбу о саставу стручне комисије и о начину 
избора у звања професора и предавача више школе; 

Уредбу о укидању Управе за заштиту4 растиња 
и Управе пашњака; 

Одлуку о порезу на промет дувана; 
Одлуку о преношењу права Извршног већа као 

оснивача Института за научно истраживање у ин-
дустрији на Технички факултет Универзитета у 
Скопљу; 

Решење о оснивању Центра за економику до-
маћинова; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета за социјалну политику и комунална питања 
НР Македоније; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета за народно здравље НРМ; 

Решење о именовању Савета за избор филмова 
Предузећа за изнајмљивање филмова „Македонија" 
— Скопље; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета Више управне школе у Скопљу; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Са-
вета за културу НРМ; 

Решење о оснивању управног одбора Предузећа 
у изградњи „Рудници и железара Скопје" — Скопље; 

Решење о разрешењу и именовању председника 
Савета за прекршаје при Државном секретар иј ату 
за унутрашње послове НРМ; 

Решење о постављењу директора Државног ар-
хива; 

Наредбу о одређивању трошкова трговине на 
велико пшенице, ражи, кукуруза, јечма (осим пи-
варског), овса и прекрупе; 

Наредбу о одређивању трошкова промета на ве-
лико и трошкова производње (помељарине) пше-
ничног, раженог и кукурузног брашна; 

Наредбу о одобрењу трошкова промета на вели-
ко сточне хране индустријског порекла; 

Наредбу о предузиман^ мера за заштиту стоке 
од заразних болести у 1961. години; 

Решење о допуни Решења о одређивању устано-
ва које ће испитивати здравствено састојке и ква-
литет семенске робе; 

Исправку Закона о надзиђивању; 
Исправку Закона о на стој надима зграда; 
Исправку Закона о оснивању Републичке инду-

стријске коморе; 
Исправку Закона о начину употребе допунских 

средстава за изградњу судских зграда; 
Исправку Закона о заштити споменика културе. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 34. од 28. децембра 1960. године објављује: 

Одлуку о додељивању новогодишња на-граде 
службеницима и радницима републичкмх државних 
органа и установа које врше јавну службу; 

Одлуку о условима за установљење посебних 
стопа доприноса за здрав-ствено осигурање; 

Одлуку о висини премија и накнада за поје-
дине случајеве обавезног здравтсвеног ре осигура-

ња и поступку за остваривање накнада у 1960. го-
дини; 

Упутство о организацији и раду школских ку-
хиња основних шко-ла и гимназија; 

Решење о измени Решења о именовању оп-
штинских изборних комисија за спровођење избора 
Одборника народних одбора општина на територији 
Народне Републике Црне Горе; 

Решење о измени Ценов-ника за накнаду шум-
ских штета; 

Решење о укидању Станица за вештачко осе-
мењавање стоке. 

У броју 35. од 30. децембра 1960. годи,не објав-
љује: 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одре-
ђивању ужих грађевинских рејона насеља град-
ског карактера на подручју општине Херцег-Нови. 

У броју 36. од 31. децембра 1960. године објав-
љује: 

Препоруку народним одборима о мерама за от-
клањање недостатак у буџетском финансирању и 
буџетској политици општина; 

Указ о проглашењу Закона о заштити споме-
ника културе, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о добровољним ва-
трогасним друштвима, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о начину употребе 
допунских средстава за изградњу судских зграда, 
са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о изменама Закона 
о помоћи жртвама фашистичког терора, са текстом 
истог закона; 

Одлуку о привременом финансирању Народне 
Републике Црне Горе за месец јануар 1961. године; 

Одлуку о избору судије Окружног суда у Тито-
граду; 

Одлуку о разрешењу судије Окружног суда у 
Цетињу. 

У броју 1. од 15. јануара 1961. године објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-

низацији и раду Државног секретаријата за послове 
финансија НРЦГ; 

Наредбу о обавезном вакцинисан^ становни-
штва против дечје парализе: 

Решење о расписивању допунских избора за 
народног посланика Републичког већа Народне 
скупштине НРЦГ у Изборном срезу Котор ТП. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
О ПРЕВОЗУ Љ У Д И И М А Т Е Р И Ј А Л А ОКНИМА 

Р У Д Н И К А 
који чине саставни део Правилника о Техничким 
прописима о превозу људи и материјала окнима 
рудника („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/61) објав-
љени су као Додатак „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 13/61 и могу се добити преко КОМЕРЦИЈАЛНОГ 
ОДЕЉЕЊА „Службеног листа ФНРЈ", Београд, 
Краљевића Марка бр. 9. Жиро рачун 101-11/1-30. 

Цене 150 динара. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

193. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
порезу на доходак — — — — 

194. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
301 

порезу на промет — — — — — 302 
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Страна 
195. Уредба о допунама Тарифе пореза на 

промет — — — — ,— — — — — 303 
196. Уредба о ауторским хонорарима за објав-

љивање књижевни к, научних, стручних 
и музичких дела — — — — — — 303 

Ш7. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
трговинско^ делатности и тртовиноким 
предузећима и радњама — — — — — 304 

198. Уредба о изменама Уредбе о посебним у-
словима за расподелу дохотка неких вр-
ста привредних организација — — — 304 

199. Уредба о изменама Уредбе о заједничком 
улагању основних и обртних средстава 
привредних организација — — — — 305 

200. Уредба о допуни Уредбе о катастру зем-
љишта — — — — — — — — — зое 

201. Уредба о посебном додатку за финансиј-
ске инспекторе и одређене стручне слу-
жбенике Службе друштвеног књиговод-
ства — — — — — — — — — — 305 

202. Уредба о посебном додатку за службени-
ке царинске службе? — — — — — — 306 

203. Уредба о посебном додатку за инспекторе 
рада — — — — — — — — 306 

204. Уредба о посебном додатку за девиз-не ин-
спекторе — — — — — — — — — 307 

205. Уредба о посебном додатку за тржишне 
инспекторе — — — — — — — — ЗОГ 

206. Уредба о посебном додатку за рударске 
инспекторе — — — — — — — — 307 

207. Уредба о посебном додатку за ветеринар-
ске инспекторе — — — — — — — 306 

208. Одл.ука о општем кредитном билансу и о 
мерама за спровођење опште кредитне по-
литике у 1961. години — — — — — 306 

209. Одлука о изменама Одлуке о висини сред-
става фондова која привредне организа-
ције моту улагати у друштвене инвести-
ционе фондове — — — — — — — 306 

210. Одлука о стопама пореза на доходак за 
1961. годину — — — — — — — — 309 

211. Одлука о условима и роковима за враћа-
ње одређених кредита за трајна обртна 
средства — — — — — — — — — ЗИ 

212. Одлука о изменама Одлуке о начину обра-
чун ав ања амор тиз сци је и камате на о-
сновна средства за специјалну опрему за 
радове који се финансирају из Општег 
инвестиционог фонда — — — — — 312 

213. Одлука о висини обавезне резерве послов-
них банака код Народне банке — — — 312 

214. Одлука о средствима која се сматрају цен-
тралним депозитима — — — — — 313 

215. Одлука о највишим каматним стопама На-
родне банке и специја.лизованих банака 313 

216. Одлука о изменама Одлуке о расподели 
прихода осигуравају ћи х завода — — — 313 

217. Одлука о изменама Одлуке о утврђивању 
и расподели дохотка погона привредних 
организација који изводе инвестиционе 
радове у иностранству — — — — — 313 

Страна 
218. Одлука о измени Одлуке о расподели у-

куоног прихода организација за прире-
ђиван^ сајмова и привредних изложби 314 

219. Одлука о расподели на фондове остатка 
чистог прихода привредних јединица ка-
знено-поправних установа - - — — — 314 

220. Одлука о одређивању повластица у пут-
ничком саобраћају — — — — — — 314 

221. Одлука о лицима која имају право на по-
властицу у вожњи приликом коришћења 
годишњег одмора — — — — — — 315 

222. Одлука о ослобођешима од пореза на лич-
ни приход грађана оних награда које се 
у виду посебног друштвеног признања 
дају за рад у уметности и науци — — 316 

223. Одлука о престанку важења Одлуке о у-
тврђивању минималних личних доходака 
за хонорарни рад и рад страних струч-
њака у привредним организацијама и ми-
нималних личних доходака у новинским 
и издавачким предузећима — — — — 316 

22И. Одлука о одређивању органа чији пред-
ставник улази у састав Комитета за спољ-
ну трговину — — — — — — — — 316 

235. Одлука о изменама Одлуке о категорија-
ма обре?пика који плаћају допр-инос из 
личног дохотка у паушалном износима 316 

226. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
одабирању (л иц еиц ир ању) мушких при-
плодних грла — — — — — — — 317 

32Г7. Решење о престанку важења Решења о 
висини дела доприноса из дохотка који 
издавачка предузећа издвајају за фонд 
за унапређен ање издавачке делатности 317 

328. Решење о измени Решења о издавању 
Зборника савезних прописа — — — — 317 

226. Наредба о начину формирања продајних 
цена лекова — — — — — — — — 316 

230. Наредба о одређивању посебних услова 
за куповину производа експлоатације шу-
ма од индивидуалних произвођача — — 318 

231. Наредба о одређивању произв-ода за које 
се не могу покушавати цене — — — — 316 

232. Наредба о продајној цени за нову врсту 
цигарета „Сава" — — — — — — — ' 318 

233. Правилник о техничким прописима о 
превозу људи и материјала у окнима руд-
ника — — — — — — — — — 319 

234. Решење о изменама и допунама Тарифе 
за превоз путника, пртљага и експресне 
робе на пругама Југосл ов епских желез-
ница — — — — — — — — — 320 

235. Извештај Савезне изборне комисије о до-
пунским изборима за народног послани-
ка Већа произвођача Савезне народне 
скупштине у Изборном срезу Битољ — 324 

Исправка Одлуке о стопама доприноса из 
дохотка привредних организација — — 326 

Исправка Одлуке о каматним стопама на фон-
дове у привреди — — — — — — 328 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


