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179. 
На основу одељка 1Т 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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О УГОСТИТЕ ЈБ -

ским ПРЕДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА 
Члан 1. 

У Уредби о угоститељским предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ" , бр. 6/54, 47/54 и 
51/58) после члана 46. додаје се нови члан 46а, који 
гласи: 

„Одређене угоститељске привредне организаци-
је дужне су образовати цене угоститељских услуга 
тако што ће цена која се наплаћу је од потрошача 
садржавати и посебан износ сервиса за угоститељ-
ске услуге. 

Овлашћује се савезни Д р ж а в н и секретар иј ат за 
послове робног промета да, у сагласности са саве-
зним Државним секретари! атом за послове ф и н а н -
сија, одреди које су угоститељске привредне орга-
низације д у ж н е увести наплату сервиса, као и ње-
гову висину." 

Члан 2. 
У члану 76. став 1. тачка 1 мења се и гласи: 
,Д) ако угоститељ оку делатност обавља без одо-

брења или противно одобрењу (чл. 66), или је обав-
ља противно одредбама ове уредбе и прописа до-
нетих на основу ше." 

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

љивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 35 
22. фебруара 1961. године 

Београд 
Замењује 

Председника Републике 
потгвредседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

180. 
На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 

друштвеног плана за 1961. годину и члана 12. став 
1. Закона о Савезном буџету за 1961 годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 53/60), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА СИРОВИ ПАМУК 

РОДА 1961. ГОДИНЕ 

1. Земљорадничким задругама (опште земљо-
радничке задруге, сељачке радне задруге и специјал 

лишаване земљорадничке задруге), пољопривредним 
добрима, пољопривредним индустријских комбина-
т и ^ и економи^'ама обезбеђује се премија за коли-
чине сировог памука рода 1961. године, продате и 
испоручене привредним организацијама које се баве 
прерадом памука. 

2. Премије из тачке 1. ове одлуке одобравају се 
по 1 кг сировог памука у следећим износима: 

1) за I класу — — — — — — 30 динара 
2) за II класу — — — — — — 25 „ 
3) за III класу — — — — — — 20 „ 
3. Премије из тачке 2. ове одлуке исплаћиваће 

се из средстава предвиђених у савезном буџету за 
регресе у пољопривреди. 

4. Б л и ж е прописе за примену ове одлуке донеће 
савезни Државни с е к р е т а р ^ ат за послове финан-
сија, у сагласности са С ежр ет ар иј ат о м Савезног из -
вршног већа за пољопривреду и шумарство. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 55 
24. марта 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, П о тир едседаик, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

181. 

На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину и члана 12. став 
1. Закона о Савезном буџету за 1961. годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 53/60), Савезно извршно 
доноси 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА СОЈУ РОДА 1961. 
ГОДИНЕ 

1. 3амљорадничкмм задругама (опште з е м л ^ -
радаичке задруге, сељачке радне задруге и специја-
лизоване земљорадетичке задруге), пољопри-вредним 
добрима, пољопривредним индустријских комбина-
т и ^ и економијама обезбеђује се премија у износу 
од 10 динара по 1 кг за количине соје рода 1961. го-
дине, продате и испоручене привредним организа-
цијама које се баве прерадом уљарица (фабрике 
уља) и фабрикама и самосталном погонима за ин-
д у с т р и ј е , ^ прераду сточне хране. 

2. Премије из тачке 1, озе одлуке исплаћиваће 
се из средстава предвиђених у савезном буџету за 
регресе у пољопривреди. 

3. Б л и ж е прописе за примену ове одлуке доне-
ће савезни Д р ж авни секретари јат за послове ф и -
нансија, у сагласности са Секретариј атом Савезног 
извршног већа за пољопривреду и шумарство. 
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4. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван 
н,а у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Р. п, бр. 56 
24. марта 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Пот пред сед ки к, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

182. 
На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 

друштвеног плана за 1961. годину („Службени ли-ст 
ФНРЈ" , бр. 53/60), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕ-
ЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗА 
ДОМАЋУ ВУНУ МЕРИНО И ПОЛУМЕРИНО И О 
КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРО-

МЕТОМ ТЕКСТИЛНИХ СИРОВИНА 

1. У Одлуци о одређивању н а ј в и ш и х прода јних 
цена за домаћу вуну мерило и полумерино и о ко-
ришћењу средстава остварених прометом текстил-
них сировина („Службени лист ФНРЈ" , бр. 5/59) 
тачка 2. мења се и гласи: 

„2. Ове привредне организације и установе ко је 
непосредно увозе вуну за било ч и ј и рачун, д у ж н е 
су приликом продаје непосредном кориснику з а р а -
чунавати на име доприноса за из једначење цена 
2,'9% од ф а к т у рио г износа обрачунатог ф р а н к о в а -
гон југословенска граница. 

Овај износ уплатиће привредне организације и 
установе на посебан рачун за из једначење цена до-
маћих и увозних текстилних сировина код Народне 
банке — Главна централа." 

2. У тачки 3. став 1. после речи: „прерадом" 
бришу се речи: „домаћег егрениранот памука и". 

Одредба под 1 брише се. 
Испред одредбе под 2, ознака: „2)" брише се. 
У отаву 3. после речи: „количине" бришу се 

речи: „домаћег егренираног памука и", а после ре -
чи: „промет" речи: „домаћег памука и вуне" заме-
њ у ј у се речима: „домаће вуне". 

3. Тачка 7. мења се и гласи: 
„7. Одредбе тачке 2. ове одлуке примениће се 

на ове количине вуне увезене и оцарињене од 1. ј а -
нуара 1959. године, а одредбе тачке 3. ове одлуке — 
на количине вуне почев од стрига 1959. године." 

4. Изузетно од одредбе измењене тачке 7. Одлу-
ке о одређивању на јвиших продајних цена за до-
маћу вуну меримо и полумерино и о коришћењу 
средстава остварених прометом текстилних сиро-
вина, текстилна индустријска предузећа која се 
баве прерадом домаћег егренираног памука кори-
стиће средства по досадашњо-ј одредби тачке 3. под 
1 поменуте одлуке, за количине домаћег егренира-
ног памука рода 1960. године до 30. јуна 1961. године. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 57 
24. марта 1-961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

183. 

На основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 
др-ШТЕСНОГ плана за 1931. годину, Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈ-

ВИШИХ ПРОДАЈНИХ Ц Е Н \ ЗА ПОЈЕДИНЕ 
ПРОИЗВОДЕ 

1. У Одлуци о одређивању н а ј в и ш и х продај -
них цена за поједине производе („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 9/61) после тачке 4. додаје се нова 
тачка 4а, која гласи: 

,Да. Овлашћу је се савезни Државни секрета-
р у ат за послове робног промета да, у сагласности 
са Секрстариј атом Савезног извршног већа за на-
родно здравље, прописује продајне цене лекова 
или начин формирања тих цена." 

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

Р. п. бр. 54 
24. марта 19'61. тод ине 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

184. 
На основу члана 31. Уредбе о изменама и допу-

нама Уредбе о организацији и раду савезног Др-
жавног секретаријата за унутрашње послове и о 
општим начелима за организацију органа унутра-
ш њ и х послова у народним републикама („Службе-
ни лист ФНРЈ" , бр. 10/61), савезни Државни секре-
тари јат за унутрашње послове, у сагласности са 
Секретариј атом Савезног извр-шног већа за зако-
нодавство 'и организацију, изда је 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
УРЕДБЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ САВЕЗНОГ 
ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ и О ОПШТИМ НАЧЕЛИМА ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈУ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

У НАРОДНИМ РЕПУБЛИКАМА 
који гласи: 

На основу члана 81. Закона о државно ј управи 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 13/56 и 44/57) и члана 
117. Закона о органима унутрашњих послова („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 30/56), Савезно извршно 
веће доноси 

УРЕДБА 
о организацији и раду савезног Државног се-
кретаријата за унутрашње послове и о 
општим начелима за организацију органа 

унутрашњих послова у народним 
републикама 
П Р В И Д Е О 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД САВЕЗНОГ ДРЖАВНОГ 
СЕКРЕТАРИЈАТА 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 
Послове савезног Државног секретаријата за 

унутрашње послове (у даљем тексту: Државни се-
кретаријата ч и ј и је делокруг одређен чланом 11. 
Закона о савезним органима управе („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 13/56 и 44/60) и чланом 1. Закона 
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о органима унутрашњих послова, врше: државни 
секретар, државни под-секретари, помоћници др-
жавног секретара, државни саветници, управе и 
друге организационе јединице Државног секрета-
ријата и Државном секретари јату подређени органи 
и установе. -

Члан 2. 
У циљу проучавања стања у управним обла-

стима из свог делокруга, Државни секретар^ ат 
прикупља податке и друге материјале о стању у 
тим областима и о раду органа и установа унутра-
шњих послова и води потребне евиденције. 

На подлози прикупљених података и материја-
ла Државни секретари јат припрема документације 
и израђује елаборате за доношење прописа и пре-
дузиман^ других мера у -областима из свог дело-
круга. 

Члан 3. 
Државни секретари јат указује стручну помоћ 

органима унутрашњих послова у народним репу-
Сликама у погледу њиховог рада, као и стручног 
образовања и усавршавани службеника унутра-
шњих послова, и води општу евиденцију о овим 
сл у жб ени!ци!м а. 

'г II. Државни секретар 
Члан 4. 

На челу Државног секретаријата стоји, њего-вим 
радом руководи и представља га државни секретар. 

Члан 5. 
Државни секретар организује послове у Држав-

ном секретар иј ату, одређује задатке и даје упутства 
за рад, стара се о унанређивању службе и стручног 
рада и распоређује службенике на радна места. 

Члан 6. 
Државни секретар доноси прописе за које 

је овлашћен Државни секретари јат и, где је то пред-
виђено, да је сагласност на прописе које доносе дру-
ги органи. 

Државни секретар потписује и друге акте Др-
жавног секретаријата, ако одредбама ове уредбе или 
његовим посебним решењем није друкчије одређе-
но. Он не може пренети на друге службенике пра-
во потписивања аката који се упућују одборима 
Савезног извршног већа или републичким извр-
шним већима. 

Државни секретар доноси решења у управном 
поступку и у случај овима кад одлучује по поједи-
ним одређеним питањима, као и у другим случаје-
вима предвиђеним прописима, ако овом уредбом, 
посебним прописима или актима државног секрета-
ра нису за то овлашћени други руководни слу-
жбеници. 

Члан 7. 
Државни секретар је дужан да упозорава Саве-

зно извршно веће и друге савезне органе на неса-
гласно^ појединих прописа који се односе на по-
слове из делокруга Државног секретаријата са са-
везним законима и другим прописима, као и ва по-
требу регулисања важнијих питања из области ових 
послова и предузиман^ потребних мера, ако то не 
спада у надлежност ког другог савезног органа 
управе. 

Члан 8. 
Државни секретар доноси решења о службенич-

ким односима за све службенике Државног секре-
таријата и њему непосредно подређених органа, 
осим за оне о чиј.им службенич ким односима ре-
шава Савезно извршно веће. 

Државни секретар може овластити једног од 
државних подсекретара да доноси решења из ста-
ва 1. овог члана. 

Државни секретар да је одобрење за учествова-
ње службеника Државног секретаријата у раду 
стручних комисија које образују други органи, а 
кад је то потребно, даје им и упутства за рад у 
тим комисијама. 

Државни секретар је највиши дисциплиески 
старешина над службеницима Државног секрета-
ријата. 

Члан 9. 
У Државном секретару ату може бити највише 

три државна подсекретара. 
Државни подсекретар руководи пословима које 

одреди државни секретар. 
У случају одсутности, или дуже спречености, 

државног секретара замењује државни подсекре-
тар. Ако су у Државном секрет ари јату постављена 
два или три државна под секретара, државног се-
кретара замењује државни подосегаретар који је 
актом о постављењу за то одређен. 

Члан 10. 
У Државном секретаријату може бити највише 

три помоћника државног секретара. 
Помоћник државног секретара помаже држав-

ном секретару у руковођењу пословима Државног 
секретаријата које му одреди државни секретар, а 
може му бити поверено да руководи пословима једне 
или више управа у саставу Државног секретаријата. 

Државни секретар може одредити да помоћник 
државног секретара врши одређене послове по упут-
ствима државног подсекретара. 

Члан 11. 
Одређеним пословима у Државном секретари-

јату могу руководити државни саветници. 
Државни секретар може одредити да државни 

саветник врши одређене послове по упутствима др-
жавног подсекр етара. 

III. Организација Државног секретаријата 
Члан 12. 

Послови Државног секретаријата врше се по 
упр .ЈВ ама и другим орг аниз аци оним јединицама. 

Управа обухвата један или више сектора по-
слова из делокруга Државног секретаријата. 

Члан 13. 
Послове државне безбедности из делокруга Др-

жавног секретаријата врше I, II, III и IV управа и 
друге организационе јединице ван састава управа. 

Организационе јединице ван састава управа 
оснива државни секретар, у сагласности са Саве-
зним извршним већем. 

Унутрашњу организацију управа и других ор-
ганизационе^ јединица ван састава управа за по-
слове државне безбедности прописаће државни се-
кретар. 

Члан 14. 
За вршење послова из делокруга Државног се-

кретаријата, осим послова државне безбедности, по-
стоје следеће управе и организационе јединице: 

1) Управа јавне безбедности, 
2') Управа Народне мил рације, 
3) Управа за пасошку и пограничну службу и 

странце. 
4) Управа за цивилну заштиту, 
5) Управа за организацију и кадрове, 
6) Управа за материјално-финансијске и опште 

послове, 
7) Група инспектора, 
8) Кабинет државног секретара, 
9) Одсек за финансијску ревизију. 

Члан 15. 
Управа јавне безбедности има у овом саставу: 
1) Одељење за криминалистичку службу, 
2) Одељење за извршавање казни, 
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Одељење јавног поретка, 
4) Одељење за безбедност саобраћаја. 

Члан 16. 
Управа Народне милиције има у свом саставу: 
1) Организационо одељење, 
2) Оперативно одељење. 

Члан 17. 
Унутрашњу организацију Управе за пасошку и 

пограничну службу и странце прописаће државни 
секретар. 

Члан 18. 
Унутрашњу организацију Управе за цивилну за-

штиту прописаће државни секретар. 
Прописом из става 1. овог члана установиће се 

у оквиру Управе за цивилну заштиту посебна орга-
низациона- јединица за вршење инспекциј ских по-
слова из области цивилне заштите. 

Члан 19. 
Управа за организацију и кадрове има у свом 

саставу: 
1) Одељење за организацију и стручно образо-

вање службеника, 
2) Одељење за персоналну службу, 
3) Одељење за медицинску службу. 

Члан 20. 
Управа за матером јално-финансидоке и опште 

послове има у овом саставу: 
1) Финансијске одељење, 
2) Одељење за техничко-саобраћајну службу, 
3) Одељење за опште послове, 
4) Одсек за материјалне резерве, 
5) Одсек за матери јално пословање, 
6) Грађевинско-пројектантоки биро. 

Члан 21. 
У Државном секретари јату постоји правни са-

ветник са самосталном делокругом. 
За овој рад правни саветник одговара непосред-

но државном секретару односно државном подсе-
жретару кога одреди државни секретар. 

Члан 22. 
При Државном секрет, .фијату постоји Веће за 

прекршаје и Дисциплински суд. 
Председника Већа за прекршаје и председника 

Дисциплинскот суда одређује^ државни секретар из 
реда службеника Државног секретаријата. 

За уредно пословање Већа за прекршаје пред-
седник Већа одговара државном секретару односно 
одређеном државном по дсекр ет ару. 

За уредно пословање Д пецин лидског суда пред-
седник Суда одговара непосредно државном секре-
тару. 

Члан 23. 
У делокруг државне безбедности спада орга-

низована служби, предузимање мера и вршење 
управних радњи у циљу спречавања и откривања 
делатности усмерених на подривање и рушење 
Уставом утврђених основа економског, друштвеног, 
политичког и правног уређења земље, као и при-
купљање обавештена о појавама које би могле 
имати такву сврху. 

Члан 24. 
У делокруг Управе јавне безбедности опадају 

послови криминалистичке службе, извршавања ка-
зни и послови јавног поретка и безбедности сао-
браћаја. 

Члан 26. 
У делокруг Управе Народне милиције спадају 

оргаеизасциони и оперативни послови који се односе 
на Народну милицију. 

Члан 26. 
У делокруг Управе за пасошку и пограничну 

службу и странце спадају послови пасошке службе, 
контрола прелаза државне границе, као и послови 
у вези са контролом боравка и кретања странаца. 

Члан 27. 
У делокруг Управе за цивилну за.штиту спадају 

послови у вези са организовањем и предузимањем 
мера за заштиту и спасавање становништва и мате-
ријалних добара од пожара, елементарних и дру-
гих непогода, отровних и радиоактивних матег::ја 
и експлозивних дејстава у миру, као и од НсПс-да 
из ваздуха и других непријатељских дејстава у 
случају рата, ако неки од ових послова не опадају 
у делокруг неког другог органа; послови у вези са 
надзором над спровођвњем прописа и мера ив обла-
сти цивилне заштите и контролом рада органа, 
установа и организација у погледу извршавања оба-
веза предвиђених прописима о цивилној заштити, 
као и старање о организацији и унзоређивању ин-
спекцијске службе у области цивилне заштите; ста-
рање о упознавању јавности са мерама и средствима 
цивилне заштите и израда програма за обуку об-
везника цивилне заштите. 

Члан 28. 
У делокруг Управе за организацију и кадрове 

опадају послови у вези са организацијом органа и 
служби унутрашњих послова и систематизацијом 
радних места у њима, стручним образовањем слу-
жбен.ика, радом стручних школа, решавањем пита-
ња из службеничког и радног односа, радом и ор-
ганизацијом здравствене службе у органима и уста-
новама унутрашњих послова. 

Члан 29. 
У делокруг Управе за материн ално-финанси јеке 

и опште послове спада: припремање и извршавање 
предрачуна прихода и расхода; вршење материјал-
них набавки и одржавање материјалних резерви; 
пројектовање и изградња објеката; коришћење и 
одржавање моторних возила; послови из области 
социјалног осигурања службеника и ра.дника, као 
и општи послови. 

Чла,н 30. 
У делокруг Одељења за крим,иналистичку слу-

жбу спадају послови у вези са организовањем и 
унапређивањем криминалистичке службе и начина 
вршења послова које она обухвата, евиденцијом о 
кретању криминал ит ета. руковођењем службом су-
збијања и гоњења кривичних дела предвиђених 
међ ун вредним споразумем а, пословима међународно 
сарадње на сузбијању криминалитета и уређива-
њем потражнот гласника. 

Члан 31. 
У делокруг Одељења 'за извршавање каони опа-

дају послови у вези са надзором над казнеио-по-
правним и ваепитно-поправним установама и обе-
збеђењем јединственог извршавања казни и васпит-
но-поправних мера, припремањем прописа о кућном 
реду у казнено-поправним и васпитно-поправним 
установама, вођењем евиденције о броју и катего-
ријама осуђених, вршењем послова у вези са ^ м и -
ловањем и условним отпустом, као и послова у вези 
са организацијом, наоружањем, снабдевањем и вр-
шењем службе страже казнено-поправних установа 
и унапређивањем ове службе. 

Члан 32. 
У делокруг Одељења јавног поретка спадају 

послови у вези са удружењима и јавним скуповима, 
пријавном и одзивном службом, ид ентитетом гра-
ђана, матичном службом, личним именима, држав-
љаеством и давањем података о судбини лица која 
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су у току рата нестала или погинула; послови у 
вези са прометом ватреног оружја, муниције и екс-
плозива, држањем и ношењем оружја, снимањем и 
скицирањем појединих објеката, послови у вези са 
филмовима и печатима, у вези са нађеним стварима 
и преносом мртваца преко државне границе. 

Члан 33. 
У делокруг Одељења за безбедност саобраћаја 

спадају послови у вези са стањем безбедности сао-
браћаја на јавним путевима, са возачима моторних 
возила, регистрацијом моторних возила и вршењем 
послова надзора над стањем безбедности железнич-
ко^ ваздушног и речног саобраћаја, као и послови 
вођења евиденције о саобраћај ним незгодама. 

Члан 34. 
У делокруг Организационо? одељења Управе 

Народне милиције спадају послови у вези са одре-
ђивањем бројног стања, организацијом, дисципли-
ном, смештајем, снабдевањем, наоружањем и уни-
формом Народне милиције, стручним усаврша-
вањем и здравствених стањем кадрова, као и по-
слови у вези са службом обезбеђења коју органи-
зују предузећа и самосталне установе, наоружа-
њем и дисциплином припадника ове службе и вр-
шењем надзора над њом. 

Члан 35. 
У делокруг Оперативног одељења Управе На-

родне милиције спадају послови у вези са ортани-
зовањем и вршењем патролне, позорничке, спровод-
ничке, стражарске и других служби у Нар-одној МИ-
ЛИЦИЈИ; послови у вези оа организовањем саобра-
ћајне милиције и службе праћења возова и других 
средстава јавног превоза, са организовањем и вр-
шењем ванредних обезбеђења, непосредног руково-
ђења обезбеђењима која врши Државни секретари-
јат, као и послови у вези са концентрацијом слу-
жбеника Народне милиције за извршавање ван-
редних задатака који спадају у надлежност Држав-
ног секретаријата. 

Члан 36. 
У делокруг Одељења за организацију и стручно 

образовање службеника спадају послови у вези са 
организацијом органа и служби унутрашњих посло-
ва, еистематизацијом радних места,, стручним обр а-
зовањем приправника и других службеника, струч-
ним испитима и испитним комисијама, радом струч-
них школа за службенике органа унутрашњих по-
слова и избором службеника за стручне школе Др-
жавног секретаријата, издавањем приручника и 
других стручних публикација, као и са издавањем 
часописа „Народна милиција". 

Ово одељење обезбеђује администр-ативну слу-
жбу Савета за стручно образовање службеника, као 
и испитних комисија. 

Члан 37. 
У делокруг Одељења за персоналну службу спа-

дају послови у" вези са доношењем решења о слу-
жбеничним односима, вођењем евиденције и слу-
жбеничких листова за службенике Државног се-
кретаријата и органа и установа који су му непо-
средно подређени, као и вођењем опште евиденције 
о службеницима органа унутрашњих послова у на-
родним републикама; послови у вези са заснивањем 
и престанком радних односа за раднике у Држав-
ном секретару ату и органима и установама који су 
му непосредно подређени. 

Ово Одељење врши административне послове у 
вези са радом Дисциплинског суда. 

Члан 38. 
У делокруг Одељења за медицинску службу спа-

дају: послови у вези са здјравственим стањем слу-

жбеника органа унутрашњих послова, са радом ин-
валид ско-пензионе комисије за 'службенике унутра-
шњих послова; послови у вези са здравственим 
надзором у казнено-поправним и васпитно-поправ-
ним установама, као и сарадња на изради настав-
них програма из области медицински^ наука за 
стручне школе за службенике унутрашњих послова. 

Члан 39. 
У делокруг Финансијског одељења спадају по-

слови у вези са припремањем и извршавањем пред-
рачуна прихода и расхода и завршног рачуна Др-
жавног секретаријата, вршењем рачунско-благај-
ничке службе, фин ап сиј еког књиговодства, вођењем 
депозита, осигурањем зграда и друге имовине, во-
ђењем потребних евиденција, као и остваривањем 
права из социјалног осигурања службеника и рад-
ника. 

Члан 40. 
У делокруг Одељења за техничко-саобраћајну 

службу спадају послови у вези са коришћењем, 
одржавањем, попуњавањем и евиденцијом моторних 
возила, набав.ком горива, резервних делова и другог 
материјала за њих и вођењем о д г о в а р а ј у ћ а еви-
денција. 

Члан 41. 
У делокруг Одељења за опште послове спадају 

послови опште архиве, пријема и отпремања поште, 
дежурна и курирска служба, стенографски, пре-
водилачки и дактилографски послови, као и по-
слови у вези са евиденцијом о стамбеном фонду 
Државног секретаријата и њему подређених органа 
и установа и са расподелом станова. 

Члан 42. 
У делокруг Одсека за материјалне резерве опа-

дају послови одржавања, обнављања и евиденције 
материјалних резерви. 

Члан 43. 
У делокруг Одсека за матер иј алко пословање 

спадају послови у вези са набавком потребног мате-
ријала и инвентара и евидентном о њима, у вези 
са одржавањем зграда и инвентара, у вези са на -
бавком оружја, муниције, одеће, обуће и друге 
опреме за службенике који по прописима службе 
носе униформу. 

Члан 44. 
У делокруг Грађевинско-прој ектантског бироа 

спадају послови у вези са добивањем локације, про-
јектовањем, изградњом и надзором над грађевин-
ским објектима чији је инвеститор Државни секре-
т а р у ат. 

Члан 45. 
У делокруг Групе инспектора спадају послови 

у вези ' са вршењем^ надзора над рад-ом органа и 
установа унутрашњих послова. 

Групом инспектора руководи главни инспектор, 
који одговара за свој рад државном секретару од-
носно државном подсекретару кога одреди држав,ни 
секретар. 

Члан 4ф. 
Кабинет врши послове које му одреди држав-ни 

секретар, као и послове из чла-на 72. Закона о др-
жавној управи. 

Члан 47. 
У делокруг Одсека за финансијску ревизију 

спадају послови у вези са контролом извршења 
предрачуна прихода и расхода Државног секрета-
ријата, предрачуна републичких државних секре-
таријата у делу који се финансира из савезног бу-
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џета, као и предрачуна и финансијског и матери-
јалног пословања територијалних ор-гана и уста-
нова над којима Државни секретари јат вр-ши надзор. 

Члан 48. 
Правни саветник сарађује на изради нацрта 

прописа које припремају друге организационе једи-
нице и усклађује те нацрте, даје о њима мишљења 
и примедбе, а сам израђује нацрте прописа, реше-
ња и других аката које му стави у задатак државни 
секретар, одаооно одређени државни подсекретар. 

Правни саветник даје правна мишљења по прав-
ним питањима из послова који су у делокругу Др-
жавног секретаријата; прегледа прописе републич-
к а и локалних органа који се односе на послове 
из делокруга Државног секретаријата, цени њихову 
сагласност са савезним прописима и у случају не-
склада, предлаже државном секретару предузима-
ње о д г о в а р а ј у ћ а мера 

Члан 49. 
У делокруг Већа за прекршаје спадају послови 

одређени Основним законом о прекршајима. 

Члан 50. 
У делокруг Дисциплине ког суда спадају послови 

одређени чл 101. и 104. Закона о органима унутра-
шњих послова. 

Члан 51. 
Б л и ж е прописе о унутрашњој организацији ор-

ганизационих јединица Државног секретаријата до-
носи државни секретар. 

IV. Органи и установе над којима Државни секре-
таријат врши надзор 

Члан 52. 
Државном секретари јату непосредно су подре-

ђена погранична, лучка, аеродромска и друга пове-
реници тка која се оснивају по члану 27. Закона о 
органима унутрашњих послова, као његови органи 
за вршење послова непосредне контроле путничког 
промета преко државне границе и других унутра-
шњих послова из искључиве надлежности феде-
рације. 

Унутрашњу организацију повереништва из прет-
ходног става прописује државни секретар. 

Члан 53. 
Државном секретару ату непосредно су подре-

ђене савезне казнено-поправне установе. 
Унутрашњу организацију савезних казнено-по-

правних установа прописује државни секретар у 
складу са одредбама Закона о извршењу казни, мера 
безбедности и ваопитно-поправних мера. 

Члан 54. 
Државном секретари јату непосредно је подре-

ђенћ посебна јединица Народне милиције образована 
по члану 64. Закона о органима унутрашњих по-
слова. 

Делокруг, унутрашњу организацију и форма-
ц и ј о м стање посебне јединице Народне милиције 
прописује државни секретар. 

Члан 55. 
За стручно образовање службеника органа уну-

трашњих послова, при Државном секретару ату 
постоје: 

1) Виша управна школа за унутрашње послове, 
2) Школа за подофицире Народне милиције, 
3) Виша школа за цивилну заштиту. 
Школе из претходног става организоване су по 

посебним прописима. 

Члан 56. 
У саставу Државног секретаријата постоји 

штампарија, ауто-сервисна организациона јединица 
са ауто-ра деоницом (сервисом) и грађевинска за -
натска група. 

Државни секретару ат врши надзор над Бол-
ницом „Др Драгиша Мишовић" у Београду, Анти-
туберкулозним лечилиштем „Похорска двор" код 
Марибора и Поликлиником у Београду. 

За културно-просветно и вдеолошконполитичко 
образовање службеника органа унутрашњих посло-
ва постоји Дом културе „Народни херој Пане Ђу-
кић" у Београду. 

Прописе о организацији, раду и надзору над 
ортанизационим јединицама и установама из ст. 1. 
и 3. овог члана доноси државни секретар. 

Здравствено установе из става 2. овог члана 
организоване су према посебним прописима. 
V. Овлашћења и дужности руководних службеника 

Члан 57. 
Радом управе руководи начелник. 
Начелник управе непосредно одговара за свој 

рад државном подсекретару односно помоћнику др-
жавног секретара кога одреди државни секретар и 
дужан је држати се упутстава која му он даје. 

У случају одсутности или дуже спремености, 
начел-ника управе замењује његов помоћник одно-
сно службеник кога одреди надлежни државни под-
секр етар. 

Члан 58. 
Радом одељења руководи начелник. 
У вршењу послова начелник одељења које није 

у саставу управе дужан је држати се упутстава која 
му да је државни подсекретар односно помоћник др-
жавног секретара кота одреди државни секретар. 
Државни секретар може одредити да начелник оде-
љења које није у саставу управе одговара за свој 
рад одређеном начелнику управе. 

Начелник одељења у саставу управе дужан је 
држати се упутстава која му даје начелник управе. 

У случају одсутности или дуже шречености, 
начелника одељења замењује његов помоћник одно-
сно службеник Државног секретаријата кога одреди 
државни подсекретар или помоћник државног се-
кретара односно начелник управе. 

Члан 59. 
Поред дужности и овлашћења предвиђених у 

члану 75. Закона о државној управи, начелници су 
дужни старати се о стручном усавршаван^ службе-
ника у одељењу, а нарочито о^Љтућити приправ-
ионима да се упознају са пословима одељења. 

У циљу стручног усавршавани службеника, на-
челник одељења дужан је указивати им на про-
писе са којима су дужни да се упознају ради пра-
вилног и ефикасног вршења службе и у томе им 
указивати помоћ. Он је дужан да службеницима 
указује помоћ и у практичном извршавању поједи-
них задатака, саобразно правилима и инструкција-
ма за вршење службе. 

Начелници су дужни повремено подносити из-
вештаје о раду одељења, као и давати мишљење о 
раду службеника у циљу њиховог оцењивања. 

Члан 60. 
Ш е ф одсека ван састава упр-аве одговоран је за 

свој рад државном подсекретару односно помоћ-
нику државног секретара кога одреди државни се-
кретар. Државни секретар може одредити да шеф 
одсека ван састава управе одговара за свој рад од-
ређеном начелнику управе. 

Ш е ф одсека у управи који није у саставу оде-
љења одговара за свој рад начелнику управе. 

Државни секретар може одредити да шефови 
одсека из ст. 1. и 2. овог члана имају овлашћења и 
дужности начелника одељења. 



Среда, 29. март 1961. С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ Ф Н Р Ј Б р о ј 12 — Страна 291 

Члан 61. 
Радом одсека ко ји је у саставу одељења руко -

води ш е ф одсека по непосредним упутствима на-
челника одељења. 

Знача јни је акте и друге послове одсека припре-
ма односно извршује сам ш е ф одсека. 

Ш е ф одсека има дужности и овлашћења пропи-
сана у члану 76. Закона о државно ј управи. 

Члан 62. 
Референти и други Службеници у одсеку проу-

чава ју п и т а н а и предлоге из делокруга одсека, при-
премају документације, реферате и решења по тим 
питањима и предметима, раде на изради прописа, 
воде посебне евиденције и врше друге послове који 
им се повере. 

VI. Колегијум, стручни савет и стручне комисије 
Члан 63. 

Ради р а с т а в љ а њ а појединих начелних и дру-
гих в а ж н и ј и х питања која се тичу организације и 
других послова из делокруга Државног секретари-
јата, у Државном секрет ари јату постоји колегијум. 

Колегијум се састоји од државних подсекретара 
и других руководних службеника ко је одреди др-
ж а в н и секретар. 

Колегијумом руководи и сазива та, по потреби, 
државни секретар, који ово може пренети на једног 
од државних појсрекретара. 

4 Члан 64. 
У колегијуму се нарочито расправља ју: основни 

проблеми о организацији и раду органа унутра-
шњих послова; основни проблеми у вези са израдом 
нацрта прописа или мера које се предлажу Савез-
ном извршном већу, в а ж н и ј и нацрти прописа на 
које је Државни секрет ари јат д у ж а н да д а ј е при-
медбе; објашњења која је Државни секретари јат 
дужан да да је ; предлог предрачуна прихода и рас-
хода Државног секретаријата, као и друга питања 
која изнесе на р а с т а в љ а њ е д р ж а в н и секретар. 

Члан 65. 
О састанку колегијума води се записник, који 

садржи имена присутних чланова, дневни ред, ва-
ж н и ј е з акључке по појединим питањима дневног 
реда, као и мишљења појединих чланова колегију-
ма кад они то затраже. 

Члан 66. 
Закључци колегијума ко ји представљају упут-

ства за рад у Државном с е к р е т а р у ату саопштавају 
се, по правилу, одговарајућим службеницима. Ко ји 
ће се закључци саопштити с лу жб винцима одређује 
државни секретар. 

Члан 67. 
Ради раоправљања питања која се тичу коор-

динације рада о р г а н и з а ц и о н е јединица из састава 
управа и других в а ж н и ј и х питања из делокруга 
управа, у управама се образују колегијуми управа. 

У колегијум управе улазе државни подсекретар 
односно помоћник државног секретара кога одреди 
државни секретар, начелник и помоћник начелника 
управе, начелници одељења и други службеници 
које одреди државни секретар. 

Колегијумом руководи и сазива га, по потреби, 
државни подсекретар односно помоћник државног 
секретара кога одреди државни секретар. 

Одредбе чл. 65. и 6'6. ове уредбе в а ж е и за рад 
колегијума управе. 

Члан 68. 
У Државном секретари јату постоји Савет за 

стручно образовање службеника органа унутра-
шњих послова, 

Председника и чланове Савета одређује д р ж а в -
ни секретар. У састав Савета као чланови улазе и 
по један представник републичког савета за струч-
но образовање службеника органа унутрашњих по-
слова кога одреди односни савет. Савезно јавно 
т у ж и л а ш т в о и Секретари^ ат Савезног извршног 
већа за просвету и културу могу одредити своје 
пр ед стаенике као чланове Савета. 

Савет расправља сва питања која се тичу струч-
ног образовања службеника органа унутрашњих 
послова и предлаже државном секретару мере које 
се у том погледу има ју предузети. 

Сав-ет расправља у седницама о питањима која 
су стављена на дневни ред. Седнице Савета сазива 
председник Савета. О састанку Савета води се за-
писник, који садржи имена присутних чланова, 
дневни ред, з акључке Савета, нао и в а ж н и ј а ми-
шљења појединих чланова Савета кад то они за-
траже . 

О извршавању з а к љ у ч а к а Савета стара се Оде-
љ е њ е за организацију и стручно образовање слу-
жбеника. 

Члан 69. 
У Државном секретари^ ату постоји Савет за 

цивилну заштиту, као стручни савет за проучавање 
и расправа .ање питања из области цивилне заштите. 

Председника и чланове Савета именује д р ж а в -
ни секретар. 

Члан 70. 
За проучавање појединих питања за која је 

потребна стручна сарадња која се не може обезбе-
дити у оквиру Државног секретаријата, могу се 
образовати посебне стручне комисије. 

Стручне комисије могу бити сталне или повре-
мене. 

Чланове стручних комисија именује и разре-
шава државни секретар. Да би се именовао за чла -
на стручне комисије службеник другог органа, по-
требна је сагласност старешине тог органа. 

VII. Однос Државног секретаријата према - другим 
органима унутрашњих послова 

Члан 71. 
Државни с е к р е т а р у ат непосредно или преко 

других органа унутрашњих послова врши надзор 
над примењивасњем и извршавањем савезних про-
писа -из области унутрашњих послова од стране 
органа и служби унутрашњих послова у народној 
републици. 

У вршењу права надзора из претходног става 
Државни секретари јат може од органа унутрашњих 
послова у народној републици тражити податке и 
обавештења о примењиван.у и извршавању савез-
них, републичких и локалних прописа из области 
унутрашњих послова, као и о стању безбедности и 
одржавању јавног поретка у народној републици 
и појединим подручјима. 

Органи унутрашњих послова у народној репу-
блици дужни су подносити извешта је тражене по 
претходном ставу. 

Члан 72. 
У унутрашњим пословима из искључиве надле-

жности федераци је (члан 12. Закона о органима 
унутрашњих послова) Државни секретари јат врши 
овлашћења која су Законом о д р ж а в н о ј управи 
дата савезним органима управе и посебна овлашће-
њ а која су му дата Законом о органима унутра-
ш њ и х послова, и има право: органима унутрашњих 
послова који те послове и с п о в е д н о врше издавати 
обавезна упутства за организована служби и начин 
вршења тих послова, као и наређења о начину из -
в р ш е њ а одређеног посла; преко њ и х извршавати 
поједине послове из своје надлежности, одредити 
службеника ко ји ће руководити радом или изврши-
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ти поједини посао у такво-м предмету, као и преу-
зети поједини предмет из надлежности другог ор-
гана унутрашњих послова и по њему поступити у 
св ој ој н ад л ежности. 

У унутрашњим пословима од општег интеоеса 
за федерацију (члан 13. Закона о органима унутра-
шњих послова) Државни секретари јат врши овла-
шћења која су Законом о државној управи дата са-
везним органима управе и посебна овлашћења која 
су му дата Законом о органима унутрашњих посло-
ва, и има право органима унутрашњих послова који 
ове послове непосред,но врше издавати обавезна 
упутства за организоване служби и начин вршења 
тих послова. 

Упутства и наређења из претходних ставова 
која издаје Државни секретар:^ ат обавезна су за 
органе унутрашњих послова којима су упућена. 

Члан 73. 
У оквиру овлашћења која по Закону о држав-

ној управи и За-кону о органима унутрашњих по-
слова припадају Државном секретару ату према 
републичким органима унутрашњих послова, Др-
жавни секретару ат, у циљу усклађивања рада у 
пословима из свог делокруга, одржава заједничке 
састанке са представ ницимг републичких државних 
секретаријата за унутрашње послове. 

О заједничким састанцима води се записник, 
који садржи имена присутних представника, дневни 
ред и закључке који су на састанку донети. За -
кључци који се односе на унутрашње послове из 
искључиве надлежности федерације или од општег 
интереса за федерацију износе се ва одобрење др-
жавном секретару односно државном подсекретару 
који руководи пословима ка које се закључци од-
носе. 

Ако закључке заједничком састанка државни 
секретар односно државни подсекретар одобри, и 
ако је то потребно за обезбеђење правилног и ефи-
касног поступања, могу се у смислу закључака из-
дати одговарајућа упутства органима и службени-
цима органа унутрашњих послова у народним ре-
публикама. 

Д Р У Г И Д Е О 

ОПШТА НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОРГАНА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У НАРОДНИМ 

РЕПУБЛИКАМА 

I. Унутрашња организација републичког државног 
секретаријата и секретаријата аутономних јединица 

Члан 74. 
За вршење послова који спадају у делокруг др-

жавне безбедности, Управе за пасошку и погранич-
ну службу и странце, Управе јавне безбедности, 
Управе Народне милиције и Управе за цивилну за-
штиту, у репуб личком државном секретаријату за 
унутрашње послове и секретару ату за унутрашње 
послове аутономне јединице организују се посебне 
орга-низационе јединице. 

Унутрашња организација државне безбедности 
и организационе јединице за пасошку и пограничну 
службу и странце, као и унутрашња организација 
организационе јединице за послове цивилне зашти-
те, извршиће се према посебним упутствима саве-
зног Државног секретаријата за унутрашње послове. 

Унутрашња отзганизаци. а организахгионих једи-
ница за^ послове Јавне безбедности и Народне мили-
ције, као и подела ових послова на њихове унутра-
шње организационе јединице, извршиће се у скла-
ду са начелима о подели тих послова у савезном 
Државном секретари јату. 

Члан 75. 
Подела других послова на основне организаци-

оне јединице (одељења и одсеке) извршиће се пре-

ма начелима по којима је ова подела извршена у 
савезном Државном секретару ату. При том се у де-
локруг појединих орга.низационих јединица могу 
ставити одговарајући послови које не врши савезни 
Државни секретаријат, односно из њиховог дело-
круга изоставити послови које не врши републички 
државни секретару ат. Сродни послови за" које у 
савезном Државном секретару ату постоје две или 
више посебних организациених јединица могу се 
спојити и ставити у делокруг једне организационе 
јединице, ако обиму послова то одговара. За поје-
дине групе послова уместо одељења, као основне 
организационе јединице, могу се образовати одсеци 
издвојени из састава одељења. 

Члан 76. 
У репу б личком државном секрет ари јату може се 

образовати посебна организациона јединица за вр-
шење контроле над радом органа и установа уну-
трашњих послова у народној републици. У делокруг 
ове организационе јединице може се ставити и про-
учавање питања уна,пређивања организације и ме-
тода рада појединих служби. 

Старешина који стоји на челу ове организаци-
оне јединице врши послове по упутствима државног 
секретара и њему је одговоран за рад организаци-
оне јединице. 

Члан 77. 
Унутрашње организа-ционе јединице испоставе 

републичког државног секретаријата унутрашњих 
послова која се образује по члану 6. Закона о из-
менама и допунама Општег закона о уређењу оп-
штина и срезова организују се и њихов делокруг 
одређује се сходно одредбама чл. 78. и 79. ове 
уредбе. 

II. Унутрашња организација секретаријата за уну-
трашње послове среског народног одбора 

Члан 78. 
Секретари^ ат за унутрашње послове среског на-

родног одбора мора имати посебне организационе 
јединице за: 

1) државну безбедност, 
2) пограничну и пасошку службу и странце, 
3) криминалистичку службу, 
4) ј-авни поредак и безбедност саобраћаја, 
5) Народну милицију, 
6) извршавање каони, 
7) опште послове, 
8) цивилну и противпожарну заштиту. 
Према обиму послова, у секретару ату се за по-

једине послове из' претходног става образују одсеци 
или реферати. У већим срезовима за вршење ових 
послова моту се образовати одељења. 

У великим ^резовима могу се, поред организа-
ционе^ јединица из става 1. овог члана, образовати 
и друге организационе јединице, ако је због обима 
послова и за ефикасно вршење службе то потребно. 

Члан 79. 
Делокруг организационих јединица у секрета-

ријату одређује се према начелима по којима је из-
вршено груписање послова и њихова расподела на 
основне организационе јединице у Савезном и ре-
пуб личком државном секрет ари јату, с тим што се 
за послове безбедности саобраћаја према потреби, 
може о;5разовати посебна организациона јединица 
одвојена од организационе јединице за јавни поре-
дак. Ако послови извршавања казни нису обимни, 
могу се ставити у делокруг организационе јединице 
за јавни поредак и безбедност саобраћаја. 

Делокруг организационе јединице за послове 
државне безбедности одредиће се и расподела по-
слова на поједине реферате извршиће се према по-
себном упутству савезног Државног секретаријата. 
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Члан 80. 
Из надлежности секретаријата за унутрашње 

послове среског народног одбора могу се у делокруг 
његове испоставе преносити ови послови: 

1) спречавање и откривање кривичних дела, 
проналажење и хватање учинилаца кривичних дела 
и њихово предавање органима надлежним за гоње-
ње, као и помоћ и сарадња у откривању привред-
них преступа; 

2) одржавање јавног реда и мира на подручју 
испоставе; 

3) спречавање, откривање и пријављивање пре-
кршаја ; 

4) безбедност саобраћаја на јавним путевима на 
подручју испоставе, осим послова ретистровања мо-
торних возила и издавања возачких дозвола; 

5) примена прописа о удружењима, зборовима 
и другим јавним скуповима, о држању и ношењу 
оружја и промету ватреног оружја, муниције и екс-
плозива. 

Испостава врши и послове државне безбедности 
које посебним упутством одреди савезни Државни 
секретаријат. 

Испостава је овлашћена и дужна примати од 
грађана поднеске по којима је надлежан да решава 
секретари јат за унутрашње послове среског народ-
ног одбора и без одлагања достављати их секрета-
р и ј а т а 

У делокруг испоставе не моту се пренети по-
слови у којима је предвиђена надлежност општин-
ских народних одбора и њихових органа. 

Члан 81. 
Испостава може имати посебно организационе 

Јединице: 
1) за послове државне безбедности, 
2) за примаша листичку службу, 
3) за опште послове. 
Организационе јединице испоставе су, по пра-

вилу, реферати. 
У делокруг реферата за опште послове спадају 

сви послови из надлежности испоставе, сем послова 
државне безбедности и кримин ал неетичке службе. 

1П. Организација органа унутрашњих послова 
општинског народног одбора 

Члан 82. 
За вршење унутрашњих послова који спадају 

у надлежност општине, статутом или одлуком на-
родног одбора може се образовати самостални орган 
управе. 

У општинама у којима се за вршење унутра-
шњих послова не образује самосталан орган успра-
ве, ове послове врши орган управе у чији делокруг 
су ти послови стављени. У таквом случају за врше-
ње ових послова одговоран је старешина тог органа. 

Орган управе надлежан за унутрашње послове 
врши све унутрашње послове који су прописима 
стављени у надлежност општинских органа, укљу-
чујући и послове цивилне и противпожарне за-
штите. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Члан 83. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Члановима овог пречишћеног тенета одговарају 
наведени чланови Уредбе о организацији и раду 
саеезног Државног секретаријата за унутрашње по-
слове и о општим начелима за организацију органа 
унутрашњих послова у народним републикама 

(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 30/58) и Уредбе о из-
менама и допунама Уредбе о организацији и раду 
савезног Државног секретаријата за унутрашње 
послове и о општим начелима за организацију ор-
гана унутрашњих послова у народним републикама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), са назначењем 
у загради броја „Службеног листа ФНРЈ", и то: 
члану 1. члан 1. (10/61); члану 2. члан 2. (30/58); 
члану 3. члан 3. (30/58); члану 4. члан 4. (3-0/58); 
члану 5. члан 5. (30/58); члану 6. члан 6. (10/61); 
члану 7. члан 7. (30/58); члану 8. члан 8. (30/58) и 
члан 3. (10/61); члану 9. члан 9. (30/58); члану 10. 
члан 10. (30/58); члану 11. члан 4. (10/61); члану 12. 
члан 5. (10/61); члану 13. члан 6. (10/61); члану 14. 
члан 7. (10/61); члану 15. члан 14. (30/58) и члан 8. 
(1'0/61); члану 16. члан 15. (30/58); члану 17. члан 9. 
(10/61); члану 18. члан 10. (10/61); члану 19. члан 11. 
(10/61); члану 20. члан 11. (10/61); члану 21. члан 17.-
(30/58); члану 22. члан 18. (30/58); члану 23. члан 12. 
(10/61); члану 24. члан 20. (30/58); члану 25. члан 21. 
(30/58); члану 26. члан 13. (10/61); члану 27. члан 13. 
(10/61); члану 28. члан 13. (10/61); члану 29. члан 13. 
(10/61); члану 30. члан 22. (30/58); члану 31. члан 23. 
(30/58); члану 32. члан 14. (10/61); члану 33. члан 16. 
(10/61); члану 34. члан 25. (30/58); члану 35. члан 26. 
(30/58); члану 36. члан 29. (30/58); члану 37. члан 30. 
(30/58); члану 38. члан. 32. (30/58); члану 39. члан 17. 
(10/61); члану 40. члан 17. (10/61); члану 41. члан 17. 
(10/61); члану 42. члан 17. (10/61); члану 43. члан 17. 
(10/61); члану 44. члан 17. (10/61); члану 45. ,члан 17. 
(10/61); члану 46. члан 35. (30/58); члану 47. члан 34. 
(30/58); члану 48. члан 36. (30/5-8); члану 49. члан 37. 
(30/58); члану 50. члан Зв. (30/58); члану 51. члан 19. 
(10/61); члану 52. члан 40. (30/58); члану 53. члан 41. 
(30/58) и члан 20. (10/61); члану 54. члан 42. (30/58) и 
члан 21. (10/61); члану 55. члан 43. (30/58) и члан 22. 
(10/61); члану 56. члан 45. (30/58); члану 57. члан 24. 
(10/61); члану 58. члан 25. (10/61); члану 59. члан 47. 
(30/58); члану 60. члан 26. (10/61); члану 61. члан 40. 
(30/58); члану 6)2. члан 50. (30/58); члану 68. члан 5)1. 
(30/58); члану 64. члан 52. (30/58); члану 66. члан 53. 
(30/5в); члану 66. члан 54. (30/58); члану 67. члан 56. 
(30/58) и члан 27. (10/61); члану 68. члан 56. (30/58); 
члану 60. члан 28. (10/61); члану 70. члан 57. (30/58); 
чл!ану 71. члан 58. (30/58); члану 72. члан 59. (30/58); 
члану 73. члан 60. (30/58); члану 74. члан 61. (30/58) 
и члан 29. (10/61); члану 75. члан 63. (30/58); члану 
Тб. члан 64. (30/58); члану 77. члан 66. (30/58); члану 
78. члан 66. (30/58); члану 79. чла1н 67. (30/58); члану 
80. члан 68. (30/58); члану 81. члан 69. (30/58); члану 
82. члан 70. (30/58); и члану 83. члан 71. (30/58). 

Бр. 364 
20. марта 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

185. 
На основу члана 5. Уредбе о девизном посло-

вању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61), савезни 
Државни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О НАЧИНУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА ЗА ПОТРЕБЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ДРУШТВЕНИХ 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
1. Народна банка продаваће државним орга-

нима и друштвеним правним лицима, осим при-
вредним организацијама, девизе за њихова нероб-
на и робна плаћања у иностранству по обрачунском 
курсу, у границама средстава одређених за ову 
сврху. 
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2. Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љ и в а н ^ у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Бр. 09-7741/1 
7. марта 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

186. 

На основу члана 56. став 2. Закона о тржишној 
инспекцији („Службени лист ФНРЈ" , -бр. 27/59), 
савезни Државни секретари јат за послове ф и н а н -
сија изда је 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УПЛАТИ РАЗЛИКЕ У 

ЦЕНИ У ДРУШТВЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
ФОНДОВЕ 

1. У Наредби о уплати разлике у цени у дру-
штвене инвестиционе фондове („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 37/59) тачка 2. мења се и гласи: 

„2. Средства уплаћена на збирни рачун из тач-
ке 1. ове наредбе, Народна банка раопоредиће, и 
то: 75%) у корист Општег инвестиционог фонда и 
25% у корист општинског инвестиционог фонда." 

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

Бр. 07-6886/1 
18. марта 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

187. 

На основу члана 78. Основног закона о ф и н а н -
сирању школства („Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 
53/60), у сагласности са С е к р е т а р у атом Савезног 
извршног већа за просвету и културу, Савезни 
Државни секретари јат за послове финансија про-
писује 

У П У Т С Т В О 
О ОБРАЧУНАВАЊУ И РАСПОДЕЛИ ДОПРИНО-
СА ЗА ДРУШТВЕНЕ ФОНДОВЕ ЗА ШКОЛСТВО 

1. Одредбом члана 28а. Закона о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 52/57, 52/58, 47/50, 27/60, 44/60 и 
9/61), уместо доприноса за друштвене фондове за 
школство који су плаћале; привредне организације 
и самосталне установе по чл. 43, 44. и 46. Основног 
закона о финансирању школства, уведен је допри-
нос за друштвене фондове за школство у виду 
дела доприноса буџетима из личног дохотка. 

Новоуведени допринос за друштвене фондове 
за школство састоји се: 

1) од 10'% од наплаћеног доприноса буџетима 
из личног дохотка пре ње-гове расподеле на поли-
тичкотериторијалне јединице, и 

2) од износа израженог у проценту од дела до-
приноса буџетима 'из личног дохотка који припа-
да политичкотериторијалној јединици, а који она 
може одредити својом одлуком. 

Среда, 29. март 1961. 

2. Део доприноса буџетима из тачке 1. под 1 
овог упутства расл одељује се на друштвене фон-
дове за школство по члану ,48. Основног закона о 
финансирању школства. 

Део доприноса из тачке 1. под 2 припада дру-
штвеном фонду за школство по лит ич кот ер и тор и -
јалне јединице која је донела одлуку о издавању 
тог дела доприноса. 

3. Уплаћене аконтације за 1961. годину у виси-
ни од 40% од ранијег доприноса за кадрове у при-
вреди на име доприноса за друштвене фондове за 
школство по члану 74. Основног закона о ф и н а н -
сирању школства вратиће се привредним орган.и-
зацијама на захтев који оне подносе батаци код 
које је уплата извршена. Овај захтев се може под-
нети банци најдоцније до 30. јука 1961. године. Ако 
захтев не буде поднет у овом року, уплаћене акон-
тације сматраће се приходом друштвених фондова 
за школство и расподелиће се као допринос за 
друштвене фондове за школство по члану 48. 
Основног закона о финансирању школства. 

Привредне организације које су за 1961. годи-
ну на основу члана 75. Основног закона о ф и н а н -
сирању школства дужне уплаћивати средства у 
висини од 60% од ранијег доприноса за кадрове у 
привреди у фондове при привредним коморама, 
удружењима односно заједницама Југослованских 
железница или Југос лов епских пошта, телеграфа 
и телефона, уплаћиваће та средства у ове фондове 
док се од стране тих комора односно удружења 
или за једница не обезбеде средства за намене које 
су биле финансиране из средстава њихових фон-
дова за кадрове, а на јвише за прва три месеца 
19)01. године. Ако средства за ове намене буду обез-
беђена пре 31. марта 1961. године, привредне орга-
низације дужне су уплаћивати средства у висини 
од 60% од ранијег доприноса за кадрове у привре-
ди за своје обавезе до к р а ј а месеца у коме је то 
обезбеђивање извршено. К а о доказ о том обезбе-
ђивања привредне организације д у ж н е су поднети 
банци писмену потврду од надлежне коморе, 
стручног удружења или За једнице Ј у гос ло венских 
железница односно Југословенских пошта, теле-
графа и телефона. Ако привредна организација 
не поднесе ова ј доказ, дужна је уплаћивати одго-
вара јућа средства као своје обавезе до 31. марта 
1061. године. 

Сред-ства из става 2. ове тачке привредне орга-
низације ће обрачунати на терет трошкова по-
словања у смислу члана 12. Закона о доприносу 
из дохотка привредних - организација („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 8/61). 

4. Приватне радње (члан 46. став 2. Основног 
закона о финансирању школства) п л а ћ а ј у допри-
нос за друштвене фондове за школство по осно-
вици и стопи које пропише републичка народна 
скупштина у смислу члана 47. Основног закона о 
финансирању школства. 

До доношења прописа из става 1. ове тачке, 
приватне радње п л а ћ а ј у аконтацију у висини р а -
нијег допри-носа за кадрове у привреди. Од те 
аконтације, део који је раније уплаћиван у фон-
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дове за кадрове политичкотериторијалних једини-
ца уплаћује се у друштвене фондове за школство 
у смислу члана 74. Основног закона о финансира-
њу школства. Преостали део ранијег доприноса за 
кадрове у привреди уп ле.ћу ј е се по обавезама до 
31. марта 1951. године у фондове одговарај уди х 
комора у смислу члана 75. Основ-ног закона о ф и -
нансирању школства, а од 1. априла 1951. год-ине у 
друштвено фондове за школство. 

5. ОБО упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у .,Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 07-9123/1 
20. марта 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

188. 
На основу члана 13. Закона о удружењима, 

зборовима и другим јасним скуповима („Службе-
ни лист ФНРЈ" , бр. 51/46), а по испуњењу услова 
из чл. 14, 15. и 16. тог закона, савезни Државни 
с ^ р е т а р и ј а т за унутрашње послове до-носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКОГ У Д Р У Ж Е Њ А ЗА Ф И Л О З О Ф И Ј У 

Одобрава се, према псднесенкм правилима, 
оснивање и рад Југослсвенског удружења за ф и -
лозофију, са седиштем у Београду, а са делатно-
шћу на територији ФедератиЕ.че Народне Републи-
ке Ју гос лави је. 

Овим решењем ставља се ван снаге решење 
овог Државно-г секретаријата бр. 11/3-25498 од 12. 
децембра 1956. године, којим је одобрено оснивање 
и рад Југо словенског удружења за филозофију и 
социо логи ју. 

Бр. аб31б'а 
16. јану апа 1951. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

189. 
На основу члана 13. Закона о удружењима, 

зборовима и другим јавним скуповима („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 51/46), а по испуњењу услова из 
чл. 14, 15. и 16. тог закона, савезни Државни се-
кретари јат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

Одобрава се, према поднесеним правилима, 
оснивање и рад Југословенског удружења за со-
циологију, са седиштем у Београду, а са делатно-
шћу на територији Федеративне Народне Репу-
блике Југославије. 

Бр. 26017/1 
16. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с, р. 

19 (X 
На основу члана 13. Закона о удружењима, 

зборовима и другим јавним скуп оз има („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 51/46), а^по испуњењу услова из 
чл. 14, 15. и 16. тог зако-на, савезни Државни секре-
т а р ^ ат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ЛИКОВНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛАВ!!ЈЕ 

Одобрава се, према поднесеном статуту, осни-
вање и рад Ликовне за једнице Ј у г о с л а в ^ е , са се-
диштем у Београду, а са делатношћу на територији 
Федератив-не Народне Републике Ј у г о с л а в ^ е. 

Бр. 25130/1 
16. јануара 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

191. 

На основу члана 48. Основног закона о стил ен-
ди ја-ма („Службени лист ФНРЈ" , бр. 32/55, 53/56 
и 10/61), у вези са чланом 13. став 2. тачка 6. али-
неја 3. Уредбе о преношењу послова у надлежност 
савезних и републичких органа управе („Службе-
ни лист ФНРЈ" , бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласно-
сти са савезним Државним секретаријатом за по-
слове финансија , С е к р е т а р у ат Савезног извршног 
већа за просвету и културу издаде 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ВИСИНИ 

СТИПЕНДИЈА 
1. Наредба о висини стил ен ди ја („Службени 

лист ФНРЈ" , бр. 22/58) престаје да в а ж и 28. марта 
1'961. године, као дана ступања на снагу Закона о 
изменама Основног закон-а о стил енд иј ама („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 10/61). 

2. Ова наредба ступа на сна-гу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 04-944/1 
18. марта 1961. године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 

192. 

На основ-у члана 37. став 3. Уредбе о зајмовима 
за инвестиције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56, 
22/58 и 25/59), у сагласности са Савезним извршним 
већем, Управни одбор Југос лов епске инвестиционе 
банке доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОЦЕНТИМА УЧЕШЋА 
ИНВЕСТИТОРА У ТРОШКОВИМА ИНВЕСТИЦИ-
ЈА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 

1. У Одлуци о процентима учешћа инвеститора 
у трошковима инвестиција које се финансира ју из 
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средстава Општег инвестиционог фонда („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 10/58, 30/58, 41/58, 7/59, 38/59, 
4/90 и 40/60) у тачки I став 3. после одредбе под 15 
додаје се нова одредба под 16, која гласи: 

,Дб) за инвестиције подизање интен-
зивни^ култура дрвећа великог и брзог при-
раста — — — — — — — — — — 20%". 

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

О. бр. 973 
8. децембра 1960. године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Р Е Ш Е Њ А 

Генерални директор, 
Никола Миљанић, с. р. 

Председник 
Управног одбора, 
Хасан Бркић, с. р. 

По извршеном сравњен^ са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Закона о доприносу за 
стамбену изградњу, објављеном у „Службеном ли-
сту ФНРЈ", бр. 9/61, потирала ниже наведена гре-
шка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА СТАМБЕНУ 

ИЗГРАДЊУ 

У члану 13. став 1. у петом ред,у уместо речи: 
„члана 11." треба да стоје речи: „члана 12. ст. 1. и 2." 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 23. 
марта 1961. године. 

По извршеном сравњењу оа изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о изменама и 
допунама Савезног друштвеног плана за 1961. го-
дину, објављеној у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
9/61, поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА САВЕЗНОГ 

ДРУШТВЕНОГ ПЛАНА ЗА 1961. ГОДИНУ 

У тачки 2. у првом реду после речи: „став 2.а 

треба уметнути речи: „тачка 2.". 
Из Савезне народне скупштине, Београд, 18. мар-

та 1961. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Правилника о струч-
ној опреми службеника шумарске службе, објавље-
ном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 6/61, поткрала 
ниже наведена грешка, те се да је 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ СЛУЖБЕ-

НИКА ШУМАРСКЕ СЛУЖБЕ 
У члану 64. став 2. у првом реду уместо речи: 

„По истеку" треба да стоји: „До истека". 
Из Секретаријата Савезног извршног већа за 

пољопривреду и шумарство, Београд, 4. марта 1961. 
Године. 

На основу члана 166. ст. 2. Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) у 
вези с чланом 33. Уредбе о организацији и раду Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ САВЕТНИКА У 

ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРИ ЈАТУ ЗА ПОСЛОВЕ 
ФИНАНСИЈА ФНРЈ 

Поставља се за државног саветника у Држав-
ном секретари јату за послове финансија ФНРЈ Ан-
тоније Тасић, виши саветник у истом Секретари јату. 

Б. бр. 15 
10. марта 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

. Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпр едседшгк, 
Александар Ранковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

179. Уредба о измени и допуни Уредбе о уго-
сгиггељским предузећима и радњама — 

180. Одлука о одређивању премија за сирови 
памук рода 1961. године — — — — — 

181. Одлука о одређивању премија за соју 
рода 1961. године — — — — — — 

182. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
одређивању највиших продајних цена за 
домаћу вуну мерило и полумерино и о 
коришћењу средстава остварених проме-
том текстилних сировина — — — — 

183. Одлука о допунама Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена за поједине 
производе — — — — — — — — 

184. Пречишћен текст Уредбе о организацији 
и раду савезног Државног секретаријата 
за унутрашње послове и о општим наче-
лима за организацију органа унутра-
шњих послова у народним републикама 

185. Наредба о начину продаје девиза за по-
требе државних органа и друштвених 
правних лица — — 

186. Наредба о измени Наредбе о уплати ра-
злике у цени у друштвене инвестиционе 

' ' сјоондове — — — — — — — — — 
1'87ч

1 Упутство о обрачунава ју и расподели 
/ доприноса за друштвене фондове за школ-

ство — — — — — — — — — — 
188. Решење о одобрењу оснивања и рада Ју -

гословен^ ог удружења за филозофију 
189. Решење о одобрењу оснивања и рада Ју -

гословенског удружења за социо логи ју — 
190. Решење о одобрењу оснивања и рада Ли-

коване заједнице Ју гос лави је — — — — 
Л.91^ Наредба о престанку важења Наредбе о 

висини стипендија — — — — — — 
192. Одлука о допуни Одлуке о процентима 

учешћа инвеститора у трошковима инве-
стиција које се финансирају из средстава 
Општег инвестиционог фонда — — — 

Исправка Закона о доприносу за стамбену 
изградњу — — — — — — — — 

Исправака Одлуке о изменама и допунама Са-
везног друштвеног плана за 1961. годину 

И с п р и к а Правилника о стручној спреми слу-
жбеника шумарске службе — — — — 
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Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ". Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


