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БЕОГРАД 

БРОЈ 44 ГОД. XVII 

Цена овом броју је 50.— дин. — Прет-
плата за 1961. годину износи 2.000.— дин. 
а за иностранство 3.000.— динара — 
Редакција: Улица Краљевића Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226 х Телефони: цен-
трала 28-010 и 28-417. Администрација 

20-270. Одељење продаје 22-019. 

648. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАВРШНОМ РАЧУ-
НУ О ИЗВРШЕЊУ САВЕЗНОГ БУЏЕТА ЗА 

1960. ГОДИНУ 
На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона 

о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и савез-
ним органима власти, проглашава се Закон о завр-
шном рачуну о извршењу Савезног буџета за 1960. 
годину, који је усвојила Савезна народна скупштина 
на седници Савезног већа од 3. новембра 1961. го-
дине и на седници Већа произвођача од 3. новембра 
1961. године-

П. Р. бр. 45 
4. новембра 1961. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ О ИЗВРШЕЊУ САВЕЗ-

НОГ БУЏЕТА ЗА 1960. ГОДИНУ 
Члан 1. 

Доноси се завршни рачун о извршењу Савезног 
буџета за 1960. годину. 

Остварени приходи и извршени расходи по Са-
везном буџету за 1960. годину износе, и то: 
Приходи — — — — — Динара 509.615,254-753 
Р а с х о д и г — — — — — Динара 432.031,099.029 
Вишак прихода над расходима Динара 77.584,155.724 

Члан 2. 
Вишак остварених прихода над извршеним 

расходима Савезног буџета за 1960. годину у износу 
од Динара 77.584,155.724 распоређује се, и то: 

1) Динара 2.029,614.899 за инвестиционе радове 
из 1960. године, који су продужени у 1961. години 
на основу члана 10. Закона о Савезном буџету за 
1961. годину; 

2) Динара 50.668,345.128 за покриће негативног 
салда у Општем инвестиционом фонду за 1960. го-
дину. О употреби овог износа коначно ће се одлучити 
одлуком о завршном рачуну Општег инвестиционог 
фонда за 1960. годину; 

3) Динара 11.050,325.770 за покриће негативног 
салда код Народне банке насталог у вези са про-
меном паритета динара из 1952- године; 

4) Динара 9.470,638.407 за покриће дела негатив-
ног салда на рачуну разлике у ценама у пословању 
са иностранством у 1960. години; 

5) Динара 4.365,231.520 у корист привредних 
резерви федерације за 1961. годину. 

Члан 3. 
Утрошак пренетих средстава из 1960. године за 

инвестиције у износу од Динара 2.029,614.889 посебно 
Ке се исказати у завршном рачуну за 1961. годину. 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу ФНРЈ". 

649. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАРОДНОЈ ОДБРАНИ 

На основу члана 71- тачка 2. Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југослаовије и савез-
ним органима власти, проглашава се Закон о изме-
нама и допунама Закона о народној одбрани, који 
је усвојила Савезна народна скупштина ва седници 
Савезног већа од 3. новембра 1961. године. 

П.Р. бр. 48 
4. новембра 1961. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с.р. 

З А К О Н 
о ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О НАРОДНОЈ ОДБРАНИ 

Члан 1. 
У Закону о народној одбрани („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 34У55 и 14/57) у члану 56. став 2. мења 
се и гласи: 

„Регрутна обавеза настаје почетком године у 
којој држављанин Федеративне Народне Републике 
Југослазије навршава седамнаест година живота." 

Члан 2-
У члану во. став 2. мења се и гласи: 
,,У регрутну евиденцију уписују се сва мушка 

лица, држављани Федеративне Народне Републике 
Ју гос лави је, која у односној години навршавају 
седамнаест година живота." 

Члан 3. 
У члану 63. у ставу 1. реч: „деветнаест" заме-

њује се речју: „осамнаест". 
У ставу 2. речи: „осамнаест или" бришу се-

Члан 4. 
У члану 68. у ст. 1. и 2. реч: „двадесет" заме-

њује се речју: „деветнаест". 
У ставу 3. речи: „деветнаест односно" бришу се. 
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Члан 5. 
Члан 71- мења се и гласи: 
„Служење ВОЈНОГ рока у Југословен^ој народ-

ној армији тра Је две године. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, слу-

жење војног рока траје: 
1) осамнаест месеци за лица са завршеном сред-

њом или ЊОЈ равном школом; 
2) једну годину: 
а) за лица која оа успехом заврше школу за 

резервне официре; 
б) за лица са завршеном вишом школом, факул-

тетом или њима равном школом; 
в) за лица која су једини храниоци породице." 

Члан 6. 
Члан 72. мења се и гласи: 
„Јединим храниоцем породице, у смислу овог 

закона, сматра се обвезник-регрут односно војник 
ако у породици чији је он члан нема- ниједног 
другог члана способног за привређивање, ако се 
породица издржава од његове зараде или других 
прихода и ако порез односио приход породице не 
премаша износ који утврди Савезно извршно веће. 

Као чланови породице из става 1. овог члана 
сматрају се: брачни друг, деца (брачна, ванбрачна, 
усвојена, паеторчад). родитељи (отац, мати. очух, 
маћеха) и усвојилац, дед и баба, прадед и прабаба, 
браћа и сестре обвезника-регрута односно војника, 
ако је са њима живео у заједничком домаћинову 
до позивања на служење војног рока, и ако их је 
само он дужан да издржава по законском реду из-
државања. 

Усвојилац и усвојена деца сматрају се члано-
вима породице обвезника-регрута односно војника 
ако је усвајање извршено бар на три године пре 
позивања обвезника-регрута на служење војног 
рок? 

Промене настале раскидањем заједничког дома-
ћинова или отуђењем имовине узимају се у обзир 
само у случају ако су извршене бар на три године 
пре позивања обвезника-регрута на служење војног 
рока. 

Каф неспособни за привређивање сматрају се 
чланови породице КОЈИ у време кад је обвезник-
регрут позван на служење војног рока односно у 
вреле док се војник налази на служићу ВОЈНОГ 
рока: 

1) нису навршили 18 година живота, а и они 
који су 18 година навршили али су на школовању, 
и то: до навршене 23. године живота ако су на 
редовном школовању у средњој школи, а до навр-
шене 27. односно 28. године живота ако се школују 
на факултету или другој високој или вишој школи; 

2) мушки чланови породице старији од 60 го-
дина, а женски старији од 55 година, а и млађи ---
р чо су од стране војне лекарске комисије оглашени 
за стално неспособне за привређивање. 

Одредба става 5. тачка 1. овог члана не односи 
се на брачног друга обвезника-регрута односно вој-
ника." 

Члан 7-
У члану 85. у ставу 2. реч: „двадесет" замењује 

се речју: ,,деветнаест' 
Члан 8. 

У члану 92. у ставу 1. реч: „двадесет" замењује 
се речју: „деветнаест". 

Члан 9 
У члану 157- посл-е става 1. додаје се нови став 

2, који гласи: 
„Обв,езницима-регрутима којима је служење 

ВОЈНОГ рока одложено у смислу тачке 1. става 1. 
овог члана, обавеза ступања на служење војног 
рока траЈе до краја године у којој обвезник-регрут 
навршава 31. годину живота." 

Члан 10. 
Морнари упућени на служење тро годишњег вој-

ног рока који су до дана ступања на снагу овог 
закона одслужили две године ВОЈНОГ рока, као и 
они који после ступања на снагу овог закона од-
служе две године војног рока, отпустиће се са слу-
жења војног рока пре истека три године кад то 
дозволе могућности попуњавања Јединица ратне 
морнарице морнарима упућеним на служење дво-
годишњег ВОЈНОГ рока. 

Овлашћује се Државни секретаријат за послове 
народне одбране да, с обзиром на услове из става 
1. овог члана, одреди време и начин отпуштања 
морнара који се налазе на служењу трогодишње! 
војног рока. 

Члан 11-
Захтеви за признање својства јединог храниоца 

по којима у управном поступку није донето коначно 
решење до дана ступања на спа^у овог закона, ре-
шиће се по одредбама овог закона. 

Члан 12. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

650. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-
КОНА О ДОПРИНОСУ БУЏЕТИМА ИЗ ЛИЧНОГ 

, ДОХОТКА РАДНИКА 
На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савез-
ним органима власти, проглашава се Закон о 
изменама Закона о 'доприносу буџетима из личног 
дохотка радника, који је усвојила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од З, новембра 
1961. године и на седници Већа произвођача од 
3. новембра 1961. године-

П. Р. бр. 47 
4. новембра 1961. године 

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

Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ БУЏЕ-

ТИМА ИЗ ЛИЧНОГ ДОХОТКА РАДНИКА 
Члан 1. 

У Закону о доприносу буџетима из личног 
дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61) 
члан 36. мења се и гласи: 

„Под пословном односно погонском јединицом 
у којој је радник радио подразумева се пословна 
или погонска јединица у којој привредна организа-
ција или други исплатилац личних доходака трајно 
врши делатност у једном месту. 

Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 
послове финансија да може својим прописом одре-
дити кад се сматра да се делатност трајно врши 
у једном месту." 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ"-
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651. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона О 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 3. новембра 1961. године и на седници 
Већа произвођача од 3. новембра 1961. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 

РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. Из средстава привредних резерви федерације 
која се образује сходно одредби главе XX Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину, додељује се Оп-
штем инвестиционом фонду, поред износа додеље-
ног одредбом под 1 тачке'1- Одлуке о додељивању 
средстава из привредних резерви федерације („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 23/61), још и износ од 7.500 
милиона динара за давање кредита пољопривред-
ним организацијама за покривање губитака исказа-
них у њиховим завршним рачунима за 1960. годину. 

За износе отплата по овим кредитима неће се 
повећавати кредитни фонд Југословенске пољопри-
вредне банке. 

2. Ближе прописе за спровођење ове одлуке 
донеће, по потреби, Савезно извршно веће. 

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

СНС(А)92 
4. новехмбра 1961. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. Др Младен Ивековић, с. р. 

652. 

На основу члана 15. тачка 6. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 3- новембра 1961. го,дине и на седници 
Већа произвођача од 3. новембра 1961. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ САВЕЗНОГ ДРУШТВЕНОГ 

ПЛАНА ЗА 1961. ГОДИНУ 

1. У Савезном друштвеном плану за 1961. 
годину у тачки 7. под 1 одељка II главе XVII број: 
„3.400" замењује се бројем: „3.110"-

У истој тачки после одредбе под 1 додаје се 
това одредба под 1а), која гласи: 

,Да) износ од 290 милиона динара за финанси-
рање инвестиција у пољопривреди које, на предлог 
Извршног већа Народне Републике Македоније, 
одреди Савезно извршно веће;'% 

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

СНС(А)86 
4. новембра 1961. године 

Београд 
Председник 

Савезне народЕ^е скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р, Др Младен Ивековић, с. р. 

(Г53. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ротивне Народне Републике ЈугославиЈе и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Савез-
ног већа од 3. новембра 1961. године и ва седници 
Већа произвођача од 3. новембра 1961. године до-
нела Је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТОПАМА ДОПРИНОСА 

и з ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Одлуци о стопама доприноса из дохотка 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 8'61) у тачки 4. после става 1. додаје се нови 
став 2, који гласи: ^ ^ 

5 „Новинско-издавачка предузећа издвајају износ 
ј обрачунатог доприноса из дохотка и уносе га у свој ј 
I пословни фонд." " " " 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

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

СНС(А)87 
4. новембра 1961. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Председник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
ПашјрСГ I1 ома ц, с. р. Др Младен Ивековић, с. р. 

654. 

ћ а -основу члана 49. Уредбе о књиговодству 
привредних организација (,Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/55), у вези са чл. 2, 10, 21. и 80. Закона о 
друштвеном кх^ тг ов од ств V (.,Службени лист ФНРЈ", 
бр. 43/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЗАВРШНИМ РАЧУНИМА ПРИВРЕДНИХ ОР-

ГАНИЗАЦИЈА ЗА 1961. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Уредба о завршним рачунима привредних ор-

ганизација за 1930. годину (, Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/60) — (у даљем тексту: Уредба) при-
мењиваће се, са изменама и допунама прописаним 
овом уредбом, и на завршне рачуне привредних 
организација за 1961. годину. 

Члан 2. 
У Уредби члан 1. мења се и гласи: 
„Привредне организације, установе и друге са-

моу правне организације које утврђују и расло де-
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л у ј у укупан приход и доходак на начин на који се 
утврђује и расподелу је укупан приход и доходак 
привредних организација (у даљем тексту: прив-
редне организације) дужне су у смислу одредаба 
ове уредбе и других савезних прописа, закључити 
своје пословне књиге према сташу на дан 31. де-
цембра 1961. године и саставити завршни рачун за 
ту годину. 

Одредбе ове уредбе не односе се на оне зајед-
нице привредних организација и самосталне уста-
нове које према прописима о њиховом оснивању 
нису дужне утврђивати и расподељивати укупан 
приход и доходак на начин на који се расподељује 
укупан приход и доходак привредних организа-
ција." 

Члан 3. 
Члан 8. Уредбе мења се и гласи: 
„Завршни рачун, привредне организације под-

носе, у смислу чл. 6. и 7. ове уредбе, у року од 7 
дана од дана његовог одобрења а најдоцније до 28. 
фебруара 1962. године. - - ^ 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија може прописати да привредне организаци-
је одређених делатности могу поднети зав; шт и ра-
чун за 1961. годину у продуженом року, који не 
може бити дужи од 45 дана од дана истека рока 
одређеног овом уредбом. 

Орган из става 2. овог члана може у нарочито 
оправданим случајевима одобрити привредној орга-
низацији да поднесе завршни рачун за 1961. годину 
у продуженом року који може бити дужи од 45 
дана од дана истека рока одређеног овом уредбом." 

Члан 4. 
Члан 11. Уредбе мења се и гласи: 
„Привредној организацији која не поднесе за-

вршни рачун у року из члана 8 ове уредбе, банка 
ће исплаћивати од прве наредне исплате обрачу-
натих личних доходака или аконтације личних 
доходака, па до дана подношења завршног рачуна, 
личне дохотке у висини гарантовати^ личних дохо-
дака. 

Разлике личних доходака преко износа гара-
нтованих личних доходак,а ис ^ллћ^них по ставу 
1. овог члана, могу се исплатити по истеку рока од 
10 дана од дана подношења завршног рачуна." 

Члан 5. 
У члану 30. став 1 Уредбе реч: „упутством" 

замењује се речима: „прописима за извршење ове 
уредбе". 

Члан 6. 
У члану 32 Уредбе после бпоја- ..г'6" тачка се 

замењује зарезом и додаје се број. „57". 

Члан 7. 
У свим одредбама Уредбе број: .,1960." замењује 

се бројем: „1961.", а број: „1961." — бројем: 
„1962 ". 

Члан 8. 
Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 

већа за законодавство и организацију да може, на ' 
предлог савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија, издати пречишћени текст Уредбе 
о завршним рачунима привредних организација 
за 1961. годину. 

Члан 9. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по об-

јављиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р п бр. 282 

31 октобра 1961. године 
Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с, р. 

655. 

На основу члана 11. став 2. Закона о електро-
привредним организацијама (,Службени лист 
ФНРЈ ', бр. 2/58 и 1/59), Савезно извршно веће до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ЦЕНАМА И УСЛОВИМА 

ПРОДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 1. 
У Уредби о ценама и условима продаје елек-

тричне енергије (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 17/57, 
39/58, 33 59, 24/60, 51/60 и 9/61) у Тарифи за елек-
тричну енергију у тачки XVII тарифни ставови у 
динарима за „Општу потрошњу на велико" за 
прекомерно потрошени 1 кУАгћ мењају се и гласе: 

„За прекомерно потрошени кУАгћ 
Дању Ноћу 

4,00 2,00 
4,00 2,00 
4,00 2,00" 

Чшан 2. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у ,,Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Рп. бр 275 
31. октобра 1Р61. године 

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

656. 

На основу члана 105. став 3 Закона о пензиском 
осиг\ р њу (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 
27 59, 48/59 и 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ КОЈА СЕ ЛИЦА СМАТРАЈУ 

СЦЕНСКИМ УМЕТНИЦИМА 

1. У погледу права на пензијско осигурање у 
смислу члана 105. став 1. Закона о пензиском оси-
гурању, као сценски уметници сматрају се: глумци, 
солисти опере и оперете, драматурзи, редитељи 
(драме, опере, оперете), сценографи, сликари — из-
вођачи, сликари костима, сликари маски и вајари-
каширери (драме, опере, оперете и балета), солисти 
балета, кореографи балета и кореографи профе-
снонадног ансамбла народних игара. 

2. Одредба тачке 1. ове одлуке важи и у погледу 
права сценских уметника на инвалидско осигурање 
и на здравствено осигурање. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
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од 23. марта 1961. године као дана установљења со-
цијалног осигурања сценских уметника. 

Р.п. бр. 279 
31. октобра 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

657. 
На основу члана 106. Закона о здравственом 

осигурању радника и службеника („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/54), члана 269. Закона о пензиском 
осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 
27/59, 48/59 и 10/61) и члана 286. Закона о инва-
лидско^! осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/58 и 27/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ ЧЛАНОВА РИ-
БАРСКИХ ЗАДРУГА РЕЧНОГ И ЈЕЗЕРСКОГ 

РИБАРСТВА 

1. Чланови рибарских задруга речног и језер-
ског рибарства имају право на социјално осигура-
ње по одредбама ове одлуке. 

2. Социјално осигурање чланова рибарских 
задруга речног и језерског рибарства спроводиће 
се од 1. јануара 1962. године. 

3. Сагласно одредбама члана 106. став 1. Закона 
о здравственом осигурању радника и службеника, 
члана 12. тачка 5. Закона о пензиском осигурању 
и члана 12. тачка 5. Закона о инвалидском оси-
гурању, социјално су осигурани они чланови ри-
барских задруга речног и језерског рибарства 
којима је привредни рад у задрузи једино или глав-
но занимање. 

Сматраће се да је члановима рибарских задру-
га рад у задрузи једино или главно занимање амо 
по уговору ,имају радну обавезу која у годишњем 
просеку одговара пуном редовном радном времену 
од најмање 208 часова месечно и ако у сваком по-
једином месецу остварују лични доходак најмање 
у висини прописаног минималног личног дохотка 
радника. 

Члановима рибарских задруга који у поједином 
месецу не остваре лични доходак у смислу става 2. 
ове тачке, али тај доходак остваре у просеку за 
целу валендарску годину, рачунаће се у радни 
стаж за стицање права из инвалидског и пензиј-
ског осигурања и односни месеци ако је накнадно 
и за те месеце уплаћен одговарајући допринос. 

4. Допринос за социјално осигурање чланова 
рибарских задруга речног и језерског рибарства, 
обрачунава се и плаћа од паушалних основица 
према посебним прописима. 

5. Задруге из тачке 1. ове одлуке дужне су 
среском заводу за социјално осигурање надлежном 
према седишту задруге поднети у року од 8 дана од 
дана почетка спровођења осигурања по овој одлу-
ци оверени препис решења о свом оснивању од-
носно регистрацији и у истом року пријавити на 
социјално осигурање своје чланове који испуња-
вају услове из тачке 3. ове одлуке. 

6. Ова одлука ступа ва снагу даном објављиза-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р.п. бр. 277 
31. октобра 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

658. 

На основу члана 67. став 4. Закона о пензиском 
осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 
27/59, 48/59 и 10/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРО-
СЕЧНОГ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ПЛАТА НА ОСНО-
ВУ ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПОСЛЕ 1 ЈАНУАРА 

1958 ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о утврђивању просечног месечног 
износа плата на основу примања остварених после 
1 јануара 1958 године („Службени лист ФНРЈ", бр. 
2/59) у тачки III став 1. на крају одредбе под 5 
тачка се замењује тачком и зарезом и после тога 
додаје се нова одредба под 6, која гласи: 

„6) посебни додаци и положајне плате по про-
писима о јавним службеницима кад су одређени 
према ефекту рада односно према извршеним услу-
гама." 

У истој тачки после става 3. додаје се нови став 
4, који гласи: 

„Примања одређена према ефекту рада одно-
сно према извршеним услугама (став 1. под 6) узи-
мају се укупно до висине 2/3 износа основне плате, 
а ако је на тај начин одређен само посебан дода-
так, тај додатак узима се до износа који заједно са 
положај ном платом чини 2/3 износа основне плате." 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
2. У тачки IV на крају додаје се нова речени-

ца, која гласи: 
„Исто тано, не узимају се у просечан месечни 

износ плата ни примања која имају значај ванред-
них награда, као што су: награде за извршену ра-
ционализацију, новаторство и сл., годишње награде 
и награде за извршење посебних задатака ван ре-
довног посла." 

3. У тачки V после става 2. додаје се нови став 
З, који гласи: 

„Ако неким од савезних прописа предвиђених 
у ставу 2. ове тачке, за поједино допунско примање 
које има значај примања из тач. II или НТ ове 
одлуке није одређено да ли ће се и у ком обиму 
узимати у просечан месечни износ плата, то до-
пунско примање узимаће се у просечан месечни из-
нос плата за разврставање у осигураничке разреде 
само делимично, и то: ако је у питању посебан до-
датак по прописима о јавним службеницима — до 
износа који заједно са положај ном платом чини 
2 3 износа основне плате, а ако ј е у питању преми-
ја или друго допунско примање из тачке III ста^ 
1. под 1, 3 и 5 ове одлуке — са 50% од просечног 
износа тог примања, али највише до 10% од про-
сечног месечног износа свих примања која улазе 
у просек плата за одређивање пензијског основа." 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
и за раздобље од 1. јануара 1958. године до ступа-
ња на снагу ове одлуке. 

Р.п. бр. 280 
31. октобра 1961. године г 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, П отгтр едоед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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659. 
На основу члана 108. ст̂ ав 2. Закона о пензи-

оном осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/57, 
44/58, 27/59, 48/59 и 10/61), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ 

УМЕТНИКА У ОСИГУРАНИЧКЕ РАЗРЕДЕ 
1. У Одлуци о развр став ању уметника у осигу-

раничке разреде („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/58) 
у тачки 1. табела се мења и гласи: 

разврстава ју се 
у осигуранички 

разред 

VIII 
VII 
VI 
V 

I V 
III" 

2. Тачка 3. мења се и гласи: 
„3. Разврставање у осигураничке разреде по та-

чки 1 ове одлуке, важи при одређивању свих права 
на основу социјалног осигурања." 

3. Тачка 5. мења се и гласи: 
„5. Износи пензија (инвалидских, личних и по-

родичних) преведених односно одређених по захте-
вима поднетим до дана ступања на снагу ове од-
луке, од просечних пензијских основа одговарају-
ћих оспгураничких разреда по табели важећој до 
тог дана, пјзерачунаће се на нове износе применом 
просечних пензијских основа утврђених поновним 
разврставањем уживалаца пензије у осигураничке 
разреде по табели из тачке 1. ове одлуке. Ти нови 
износи припадају од 1. јануара 1961. године." 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у ,.Службеном листу ФНРЈ". 

Р.п бр. 281 
31. октобра 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

660. 

На основу члана 23. став 4. Закона о здравстве-
ном осигурању радника и службеника (,Службени 
лист ФНРЈ", бр. 51/54), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПАУШАЛНИМ ОСНО-
ВИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ УМЕСТО 

ЛИЧНОГ ДОХОТКА ЗА ОСИГУРАНИК У 
РИБАРСТВУ 

1. У Одлуци о паушал ним основима за одређи-
вање накнаде уместо личног дохотка за осигура-
н и к у рибарству („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/58) тачка 1. мења се и гласи: 

„1: Као паушални основ за одређивање накна-
де уместо личног дохотка у случајевима спрече-
ности за рад предвиђеним у члану 22. Закона о 
здравственом осигурању радника и службеника, 
као и за време одсуства због трудноће и порођаја, 
узимаће се за чланове рибарских задруга које се 
баве поморским, речним и језерским рибарством 
и за раднике који су као рибари запошљени у ри-
барским привредним организацијама поморског, 
речног и језерског рибарства и у привредним ор-

ганизацијама које се баве прерадом (конзервира-
њем) рибе, паушални месечни износи који се пре-
ма посебним прописима узимају као основица за 
обранунавање доприноса за социјално осигурање 
рибара запошљених у рибарским привредним ор-
ганизацијама и у рибарским задругама, по одбитку 
редовних доприноса из личног дохотка, а потом 
умањени за једну осмину тог остатка. За раднике 
запошљене код рибара — приватних послодавац 
као паушални основ за одређивање накнаде уме-
сто личног дохотка узимаће се нето паушални ме-
сечни износи који се према посебним прописима 
у ју као основица за обрачунавање и плаћање 
допргноса за те раднике, умањени за једну осмину." 

2. Тачка 3. мења се и гласи: 
„3. Ако су. у смислу тачке 9 Наредбе о мини-

малним и па\ шалним основицама и паушалним из-
носима за обрачунавање и плаћање доприноса за 
социјално осигурање („Службени лист ФНРЈ", бр. 
3/61 и 16/61), за чланове задруга и раднике који су 
као рибари запош,ЈБРни код појединих задруга и 
привредних организација из тачке 1. ове одлуке 
паушални основи за обрачунавање доприноса за 
социјално осигурање увећани или смањени за од-
ређени проценат, паушални основ за одређивање 
накнаде уместо личног дохотка из тачке 1. ове од-
луке увећава се односно смањује за тај проценат." 

3. Ова одлука ступа на сн?гу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1962. године 

Р.п. бр. 278 
31. октобра 1961 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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На основу члана 28 став 2. Закона о инвалид-
ском осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/58 
и 27/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ЛИСТЕ ТЕЛЕСНИХ ОШТЕЋЕЊА 
У СМИСЛУ ЧЛ. 27. И 28. ЗАКОНА О ИНВАЛИД-

СКОМ ОСИГУРАЊУ 
1. У Листи телесних оштећења у смислу чл. 27. 

и 28. Закона о инвалидском осигурању, која је 
објављена уз Закон о инвалидском осигурању и 
чини његов саставни део, у одељку I после тачке 2. 
додаје се нова тачка 2а. која гласи: 
,,2а) Губитак руке у нивоу надлак-

тице или лакта — — — — 70% 
Губитак надлактице са врло 
кратким патрљком цени се као 
губитак руке у рамену." 

Тачка 3. мења се и гласи: 
,,З) Губитак руке у нивоу подлак-

тице — — — — — — — 60%". 
После тачке 3. додаје се нова тачка За, која 

гласи: 
,,За) Губитак руке у нивоу подлак- " 

тице са неисправним лакатним 
зглобом — — — — — — 70%". 

После тачке 5. додају се четири нове тачке, 
које гласе: 
,,5а) Губитак гвалца са метакарпал-

ном кости — — — — — — 30% 
56) Губитак палца и губитак ма ког 

другог прста на истој шаци — — 20% 
бв) Губитак по два прста на свакој 

шаци, осим палца — — — — 30% 

,ако имају пензијског стажа 

мање од 10 година 
10 или више, а мање од 15 год. 
15 или више, а мање од 20 год 
20 или више, а мање од 25 год. 
25 или више, а мање од 30 год. 
30 или више година 
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бг) Потпун губитак ма која три 
прста, осим палца на једној 
шаци — — — — — — — 

Тачка 6. мења се и гласи: 
„6) Губитак палца и ма која друга 

два прста на истој шаци — — 40%". 
После тачке 6. додају се три нове тачке, које 

гласе: 
,,ва) Губитак укупно пет прстију на 

обема шакама, осим палаца — 50% 
бб) Губитак укупно шест прстију на 

обема шакама, осим палаца — 60% 
бв) Губитак укупно седам или осам 

прстију на обема шакама, осим 
палаца — — — — — — 70%". 

Тачка 7. мења се и гласи: 
„7) Губитак палца и друга три 

прста на истој шаци — — — - 50%". 
После тачке 7. додају се две нове тачке, које 

гласе: 
,,7а) Губитак четири прста једне 

шаке, са сачуваним палцем — — 
76) Губитак свих прстију обе шаке 100%". 

После тачке 10. додају се четири нове тачке, 
које гласе: 
,,10а) Губитак једне фаланге на палцу 

и две фаланге на ма која друга 
три прста исте шаке — — — 30% 

106) Губитак једне фаланге на палцу 
са губитком две фаланге на 
остала четири прста исте шаке 40% 

10в) Губитак по две фаланге на сва 
четири прста, осим на палцу 
исте шаке — — — — — 30% 

г0г) Губитак укупно девет фаланги 
на прстима једне или обе шаке 30% 
За сваки даљи губитак три фа-
ланге на прстима руку додаје 
се 10%." 

Тачка 11. мења се и гласи: 
„11) Потпуна укоченост раменог 

зглоба у адукцији односно у 
неповољном положају — — 

После тачке 11. додају се две нове тачке, које 
гласе: 
,,Иа) Потпуна укоченост раменог 

зглоба у повољном положају, 
са сачуваном покретљивошћу 
раменог обруча — — — — 30% 

Иб) Контрактура раменог зглоба, са 
сачуваном адукцијом испод хо-
ризонтале — — — — — — 30%". 

После тачке 12. додаје се нова тачка 12а, која 
гласи: 
,,12а) Хабитуелно ишчашење раменог 

зглоба које се често понавља и 
које је проузроковало трајно 
смањење функције, према сте-
пену умањења функције — — 30%—40%". 

У тачки 17. после текста под б) додаје се нови 
текст под в), који гласи: 

„в) медиануса и радиалиса — — 50%", 
Одредба под в) постаје одредба под г). 
После тачке 17. додаје се нова тачка 17а, која 

гласи: 
„17а) Узетост живце медиануоа оа 

јаким трофичним појавама 
(улцера) — — — — — — 40%—50%". 

Тачка 18. мења се и гласи: 
н18) Укоченост лакатног зглоба у 

испруженом положају (под 
углом већим од 150°) — — — 40%''. 

Тачка 20. мења се и гласи: 
„20) Укоченост лакатног зглоба под 

углом од 90° до 15ДО — — — 30%". 
После тачке 22. додаје се нова тачка 22а, која 

гласи -
,,22а) Потпуна немогућност извођења 

сугшнације и пронације, са ша-
ком у неповољном положају, 
према степену оштећене функ-
ције — — — — — — 30%—40%". 

После тачке 23. додаје се шест нових тачака, 
које гласе: 
,,23а) Укоченост оба ручна зглоба у 

повољном положају — — — 30% 
236) Укоченост руке зглоба у непо-

вољном положају (воларна или 
дорзална флексија, улнарна или 
радијална девијација), према 
степену — — — — — — 30%—40% 

23в) Анкилоза свих метакарпофа-
лангеалних и интерфалангеал- ' 
них зглобова од II до V прста, 
у повољном положају: 

а) на једној шаци — — — — 30% 
б) на обе шаке — — — — — 50% 

23г) Анкилоза свих метакарпофа-
лангеалких и интерфалангеал-
них зглобова свих прстију: 

а) на једној шаци — — — — 50% 
б) на обе шаке — — — — — 100% 

23д) Теже контрактуре четири или 
пет прстију, евентуално компли-
ковано са анкилозом појединих 
зглобова, према тежини односно 
према очуваности глобалне 
функције шаке: 

^ а) на једној шаци — — — — 30°/о—40% 
6) на обе шаке — — — — — 50%—80% 

23ђ) Потпуна неупотребљивост целе 
руке — — — — — — — — 80% 

Ова тачка се примењује само у случајевима 
који нису обухваћени претходним тачкама." 

После тачке 23ђ додаје се нови став, који гласи: 
„Ако код телесних оштећења горњих екстре-

митета из тач. 1. до 23ђ. постоје истовремено и 
знатније трофичне промене, стални отоци, фистуле, 
гризлице и болни неурино-ми, повећава се одговара-
јући процент телесног оштећења за 10%, али не 
преко 100%, ако оваква оштећења нису већ обу-
хваћена посебним процентом одговарајућег те-
лесног оштећења." 

2. У одељку II тачка 10. мења се и гласи: 
„10) Губитак обеју потколеница, оа 

неподесним патрљцима и по-
ремећај ем у зглобовима — — 80%—100%". 

После тачке 26. додаје се нова тачка 26а, која 
гласи: 
,,26а) Аг1ћгобЈ5 Зе^огтапз колена ве-

ћег степена, према анатомском 
и функционалном оштећењу — 30%—40%". 

Тачка 28. мења се и гласи: 
„28) Скраћење једне ноге: 
а) од 4—7 см — — — — — — 40% 
б) од 8—12 см — — — — — 50% 
в) преко 12 см — — — — — 60%". 

После тачке 36. додаје се нова тачка 36а, која 
гласи: 
,,Зва) Узетост живца тибиалиса или 

перонеуса — — — — — 30%". 
После тачке 40. додаје се нови став, који гласи: 
„Ако код телесних оштећења доњих екстре-

ми тета из тач. 1. до 40. постоје истовремено и знат-
није трофичне промене, стални отоци, фистуле, 
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гризлице и болни неуриноми, повећава се одгова-
рајући процент телесног оштећења за 10%, али не 
преко 100%, ако оваква оштећења нису већ обухва-
ћена посебним процентом одговарајућег телесног 
оштећења." 

3 У одељку III после тачке 1. додаје се нова 
тачка 1а, која гласи: 
,Да) Трауматске епилепсије клинич-

ки утврђене, генерализоване 
или Џексоновог типа: 

а) напади једанпут месечно — — 30% 
б) напади једанпут недељно — — 40%—60% 
в) напади више пута недељно — 70%—90% 
г) напади свакодневно, као и они 

под б) и в), са тежим психи-
чким променама — — — — 100°/о 

Епилепсије неутврђеног порекла (тзв. есенци-
јалне, идиопатске или генуине) — не цене се." 

После тачке 6. додају се три нове тачке које 
гласе-
,,ва) Непотпуна обострана узетост 

фациалиса, према степену узе-
тости — — — — — — — 30%—40% 

66) Трајна неуралгија тригемину-
са, једнострана или обострана, 
као и друге кранијалне неурал-
гије (окципитална и др.), код 
клинички испитаних случајева, 
а где су сва терапеутска сред-
ства исцрпена (блокада и евен-
туално хируршка интервенција) 

према интензитету и уче-
ста лости болова '— — — — 50%—70% 

6в) Анеуризма артерије каротис. 
према величини, као и према 
степену и тежини компресивних 
појава. — — — — — — 

После тачке 8. додаје се нова тачка 8а, која 
гласи: 

,,ва) Веома велика слабост вида оба 
ока (оштрина вида на бољем 
оку мања од 0,40), према укуп-
ном оштећењу вида — — — 40°/о—80%". 

Тачка 9. мења се и гласи: 
„9) Губитак једног ока или потпуни 

губитак вида једног ока: 
а) при исправном другом оку — 30% 
б) при смањеној оштрини вида 

другог ока од најмање 1/2 (ви-
зус мањи од 0,5) — — — — 60%— 90% 
Висина процента за случајеве -
из тач. 8а. и 9. под б) одређује 
се на основу специ јалистичких 
налаза, с тим што ће се тако 
утврђени процент заокружи-
ти (ако је крајња цифра већа 
од 5, рачуна се као 10, а ако из-
носи 5 или мање — не узима се 
у обзир)." 

После тачке 13 додаје се нова тачка 13а, која 
гласи: 
,,13а) Јаче изражен Менијеров син-

дром, према тежини случаја — 30%—50%". 
После тачке 13а. додаје се нови пододељак са 

две нове тачке, КОЈИ гласе: 
,,г) Н о с 

136) Потпун губитак носа — — — 40% 
13в) Губитак већег дела носа — — — 30%". 

Досадашњи пододељак г) постаје пододељак д). 

Тачка 19. мења се и гласи: 
„19) Губитак говора, прем,а степену 

оштећења функције говора — 50%—100%". 
Тачка 2(0. мења ое и гласи: 

„20) Губитак језика, према обиму 
сачуваног дела језика — — 60%—80%". 

4. У одељку IV тачка 3. мења се и гласи: 
,,З) Потпуна моторна одузетост јед-

не руке и ноге — — — — 100%". 
5. У одељку V постојећа одредба нумерише ов 

са 1). 
После тачке 1. додаје ое шест нових тачака, 

које гласе: 
„2) Губитак једног плућног крила: 

а) без промена на срцу и на суп-
ротном . хемитораксу (неоштеће-
на респираторна функција дру-
гог плућног крила) — — — 60% 

б) са променама на органима у 
супротном хемитораксу или на 
срцу, са оштећеном кардиова-
скуларном функцијом и ума-
њеном респираторном функци-
јом преко 60%, према степену 
умањених функција и оште-
ћења — — — — — — 70%—100% 

3) Лобектомија са променама на 
органима у супротном хеми-
тораксу, са респираторном 
функцијом умањеном пре-
ко 50%, према тежини случаја 40%—50% 

4) Потпун једнострани фиброто-
ракс или потпуна и трајна ате-
лектазија једног плућног кр-и-
ла, као и стања после изврше-
не торакопластике: 

а) са оштећењем кардиоваскулар-
не функције, а респираторном 
функцијом смањеном преко 60% 80%—100% 

б) сличне промене мањег обима, 
једнострано или обострано, са 
оштећењем кардиоваскуларне 
функције, а респираторном 
функцијом умањеном за 

40%—60% — — — — — — 50°/о—70% 
в) сличне промене, једнострано 

или обострано, са јасним оште-
ћењем кардиоваскуларне фун-
кције. а респираторном фун-
кцијом умањеном за 30%—40% 30%—40% 

5) Професионалне пнеумокониозе 
(силикоза, азбестоза, алуминоза 
и талкоза), затим дефинитивно 
и трајне бронхопулмоналне по-
следице услед удисања праши-
не Томаоове шљаке, као и про-
фесионална бронхијална астма, 
оцењују се на исти начин и под 
истим објективним условима 
као што је предвиђено за про-
мене наведене у тач. 1. до 4. 30%—100% 

6) Оштећење срца услед трауме 
или извршене операције, као и 
страна тела у срцу, према сте-
пену оштећења срчане функције 50%—100% 

7) Симфиза перикарда (СопсгеИо 
репсагсН) већег обима, оа изра-
женим оштећењем кардиова-
скуларне и респираторне фун-
кције, оцењује се према степену 
оштећења означених функција 
на исти начин и под истим об-
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јективним условима као и про-
мене наведене у тач. 1. до 4. 30% —100% 

8. У одељку VII после тачке 4. додају се три 
нове тачке, које гласе: 

4а) Н°компензирана стања после 
обимних цревних ресекцио, 
после ресекције желуца или 
пластичних операција једњака, 
са знатним реперкусиЈама на 
опште телесно стање (потхра-
њ е н о ^ са тежином мањом од 
нормалне за преко 25%), према 
тежини случаја — — — — 60%—90^/а 

46^ Трајна гастростомија: 
а) са добром функцијом, потпуно 

гонгинентна, без потхрањено-
стп — — — — — — — 50% 

б) т̂ т- онтинентна, са рђавом фун-
гј:ј ом, са тежом потхрањеношћу 60%—80% 

4в) Г.ноперабилне аналне и лери-
нца лне фистуле, са трајним и 
обилним лучењем и знатним о-
жиљним променама на пери-
неуму, према тежини односно 
према броју фистула, обимно-
сти лучења и променама на 
перинеуму — — — — — 30%—50%". 

7. У одељку VIII тачка 2. мења се и гласи: 
„2) Губитак једног бубрега, при 

функционалном оштећењу дру-
гог: 
а) у лакшим случајевима — — 40%—50% 
б) у тежим случајевима — — 60%—100%". 

После тачке 2. додају се три нове тачке, које 
гласе: 

„3) Потпуна и стална инконтиненци-
ја урине или трајна цистосто-
мија — — — — — — — 70% 

4) Трајно скврчење мокраћне бе-
шике, са капацитетом до 50 см' 50%—60% 

5) Трајне и иноперабилне мокра-
ћне фистуле оа сталним цуре-
њем, према тежини случаја — 40%—50%". 

8. У одељку IX тачка 4. мења се и гласи: 
ж4) Губитак материце и оба јајника, 

према ггоследичним појавама — 30%—60%". 
9. После одељка IX додаје се нови одељак Х, 

који гласи: 

ИХ. Одређивање процента ако постоје два или више 
телесних оштећења 

Ако постоје два или више телесних оштећења 
предвиђених у овој листи, укупан процент телесног 
оштећења одређује се повећањем највећег процента 
појединачног телесног оштећења, и то: 

1) за по 20%? за свако даље телесно оштећење 
разврстано °Д 6. до 1. степена (50 или више проце-
ната4' ; 

2) за по 10% за свако даље телесно оштећење 
разпостано у 7. или 8. степен (40% или 30%?). 

Укупан процент телесних оштећења одређен по 
стажу 1. овог одељка може се повећати још за 10% 
ако је за свако од тих телесних оштећења предви-
ђен у овој листи један одређени процент (30%, 40%, 
50% итд.), а не процент у распону (30%—40°/о, 60°/о— 
80% итд.), и ако је према з^купном утицају тих те-
лесних оштећења на функције оргснизма то пове-
ћана у складу са одредбама члана 27. Закона о ин-
валидеком осигурању. 

Кад постоје телесна оштећења оба ока или уха, 
односно обе руке или ноге, укупан процент теле-

сног оштећења одређен по ставу 1. овог одељка по-
већава се за 10% ако за оштећење неког од тих 
органа у овој листи није предвиђен посебан про-
цент. 

Укупан процент телесног оштећења одређен по 
от. 1. до 3. овог одељка не може прећи 100." 

10. Одредбе тач. 1. до 8. ове одлуке приметан-
ваће се од дана ступања на снагу ове одлуке. 

11. Одредбе тачке 9. ове одлуке примењиваће 
се и за раздобље од 1. јануара 1069. године до дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

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

Р.п. бр. 276 
31. октобра 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, П отпре дседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

662. 

На основу члана 24. став 2. Основног закона о 
заштити стоке од сточних зараза („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54) и члана 10. одељак I под б) тачка 
3. алинеја 2. Уредбе о преношењу послова у над-
лежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9'61), у 
сагласности са Секрет ари јат ом Савезног извршног 
већа за народно здравље, Секретари јат Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство пропи-
сује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УРЕЂЕЊУ ИНДУСТРИСКИХ КЛАНИЦА И О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА У ЊИМА 

Члан 1. 
У Правилнику о уређењу ИНДУСТРИЈСКИХ кла-

ница и о организацији рада у њима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/56) у члану 1. став 1. речи: 
„има карактер индустриског предузећа" замењују 
се речима: „испуњава услове одређене овим пра-
вилником и посебним прописима који важе за ин-
дустријска предузећа". 

После става 2. додаје се нови став З, који гласи: 
„Одредбе овог правилника, осим чл. 7, 11. до 16, 

22. до 32, 34. до 36, 40, 44. и 45, важе и за индустриј-
ска предузећа за прераду риба и производњу кон-
зерви од риба." 

Члан 2. 
У члану 3. став 2. речи: „стручног удружења 

произвођача меса и производа од меса" замењују 
се речју: „кланице". 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„Трошкови комисије из става 1. овог члана, 

укључујући ту и трошкове експертизе, падају на 
терет кланице." 

Члан 3. 
После члана 3. додају се два нова члана, који 

гласе: 
„Члан За. 

Изузетно од одредбе члана 2. став 2. овог пра-
вилника, Савезна управа за послове ветеринарства 
може по прибављеном мишљењу комисије из члана 
3. овог правилника, донети решење којим ће прив-
ремено а најдуже за време од 6 месеци, дозволити 
рад кланици као индустријској кланици, ако сл 
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приликом прегледа кланице утврди да постоје из-
весни недостаци, али да ти недостаци не утичу на 
хигијенске услове производње. 

Члан 36. 
Ако кланица нема уверење из члана 2. овог 

правилника а испуњава основне услове у погледу 
просторија, уређаја и одржавања хигијене, предви-
ђене овим правилником, Савезна управа за послове 
ветеринарства може, по прибављен ЈОМ мпшљзњу ко-
мисије из члана 3. овог правилника, издати решење 
којим ће јој привремено а најдуже за време од 6 
месеци годишње, дозволити клање оваца и јагња-
ди намењених извозу." 

Члан 4. 
У члану 6. после става 2. додаје се нови став 3. 

који гласи: 
„Извознички контролни број мора бити висине 

8 мм " 
Члан 5. 

После члана 6. додаје ое нови члан 6а, који 
гласи: 

„Ако индустријска кланица престане да испу-
њава услове одређене овим правилником, Савезна 
управа за послове ветеринарства донеће, на основу 
образложеног мишљења комисије из члана 3. овог 
правилника, решење о престанку важења издатог 
уверења да је односна кланица индустријска кла-
ница и извозничког контролног броја. 

Трошкове поступка из става 1. овог члана сно-
си кланица." 

Члан 6. 
После члана 27. додаје се нови поднаслов и 

члан, који гласе: 

„Индустријска предузећа за прераду риба и 
производњу конзерви од риба 

Члан 27а, 
Индустријско предузеће за прераду риба и 

производњу конзерви од риба мора бити изграђено 
као посебан објекат и имати следеће просторије 
и уређаје: 

1) просторије за обраду риба, 
2) просторије за конзервирање риба, 
3) уређаје за стерилизацију конзерви, 
4) просторије за паковање конзерви, 
5) просторије за ускладиштење готових произ-

вода 
6) просторије за смештај амбалаже." 

Члан 7. 
У члану 63. после речи: „правилника" додају 

ое речи: ,.или без решења из чл. За. или 36. овог 
правилника". 

Члан 8. 
Индустријска предузећа за прераду риба и про-

изводњу конзерви од риба морају своје пословање 
прилагодити одредбама правилника о уређењу ин-
дустрнеких кланица и о организацији рада у њима, 
у року од 6 месеци по ступању на снагу овог пра-
вилника. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању и „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-1283/1 
4. октобра 1961. године 

Београд 
Секретар 

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

663. 
На основу члана 62. став 2. Закона о вину („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 31/57 и 27/59), у сагласности 
са савезним Државним секрет ари ј атом за послове 
робног промета, Секретару ат Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ЗАШТИТИ ПОРЕКЛА ЧУВЕНОГ ВИНА 

„ДИНГАЧ" 
1. Под називом: „дингач" може се стрељат-и у 

промет само чувено вино „дингач", одређено реше-
њем Секретарај ата Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство бр. 06-1252/2 од 19 сеп-
тембра 1961. године, које производи Пољопривредна 
задруга „Дингач", из Потомча, полуострво Пељешагд. 

2. Затечене количине вина које носи назив: 
„дингач", а нису вино из тачке 1. ове наредбе, могу 
се налазити у промету под назовем- „дг--нгач" само 
до 1. фебруара 1962 године. 

3. За повреде одредаба ове наредбе учиниоци 
ће се казнити по одредбама члана 54. став 1. тачка 
9. и члана 55. Закона о вину. 

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

Бр. 06-1252/5 
12. октобра 1961. године 

Београд 
Секретар 

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

664. 
На основу члана 9. став 1. тачка 1. и члана 10. 

Царинског закона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
24/59), Управа царина изда!е 

Н А Р Е Д Б У 
о ОСНИВАЊУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ и РАДУ ЦА-

РИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА 
1. Оснивају се царинске лабораторије у цари-

нарницама у Загребу и Ријеци и Главна царинска 
лабораторија у Управи царина у Београду. 

2. Царинске лабораторије и Главна царинска 
лабораторија врше хемијско-технолошка испитива-
ња царинске робе ради правилне примене царин-
ске тарифе. 

3. Царинска лабораторија у Царинарници у За-
гребу вршиће хемијско-технолошка испитивања ца-
ринске робе за царииаонице Загреб, Осијек, Кото-
риба, Горња Радгона, Марибор, Дравоград, Јесени-
це, Снежана, Љубљана и Горица; Царинска лабора-
торија у Царинарници у Ријеци — за царинарнице 
Ршека. Копер, Пула. Шибеник, Сплит и Дубровник, 
а Главна царинска лабораторија — за царинарници 
Београд, Суботипа, Бездан, Нови Сад, Кикинда, Вр-
шац, Велико Градиште, Диглитров град, Скопље, 
Ђевђелије, Битољ, Со пул, Саратево и Титоград. 

4. Царинске лабооаторије и Главна царинска 
лабораторија врше хемијско-технолошка испитива-
ња узорака царинске робе које им доставе цари-
нарнице, и то: 

1) ако се роба по службеној дужности шаље на 
испитивање; 

2) ако је потребно да се утврди тачност пода-
така о врсти и каквоћи робе наведених у деклара-
ције! робе; 

3) ако је подносилац декларације ставио приго-
вор на налаз царинарнице у погледу врсте и как-
воће робе, па захтева хемијско-технолошко испи-
тивање. 

5. Главна царинска лабораторија, поред посло-
ва из тачке 4. ове наредбе: 

а) врши контролна хемијско-технолашка испи-
ти ва ТБЦ: 



Среда, 8. новембар 1961. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 44 — Страна 923 

1) кад је у другостепеном поступку по жалби 
против решења царииарнице донетог у смислу чла-
на 65. став 1. Царинског закона, потребно извршити 
хемиј ско-технолошко испитивање; 

2) кад је поднетлац декларације ставио при-
говор на налаз царинске лабораторије; 

3) у другим случајевима кад се укаже потреба 
за то; 

б) контролише рад царинских лабораторија; 
в) предлаже Управи царина утврђивање листе 

робе која се по службеној дужности шаље на хе-
мијско-технолошко испитивање. 

6. Хемијско-технолошки налаз царинских лабо-
раторија и Главне царинске лабораторије треба да 
садржи све податке потребне за царињење робе. 

7. Хемијско-технолошко испитивање мора бити 
извршено по савременим научним методама за так-
во испитивање односне врсте робе. Царинске лабо-
раторија ће се при том придржавам и упутстава 
Управе царина датих за испитивање појединих вр-
ста робе. 

8. На налаз хемијско-технолошког испитивања 
од стране царинске лабораторије странка може под-
нети приговор у року од три дана од дана саоп-
штења резултата испитивања. 

Царинарница може захтевати контролно хемиј-
ско-технолошко испитивање робе и кад није поднет 
приговор. 

9. Налаз хемијско-технолошког испитивања од 
стране царинске лабораторије коначан је ако под-
носилац декларације није ставио приговор односно 
ако царинарници није захтевала контролно хемиј-
ско-технолошко испитивање. 

Налаз контролног хемијоко-технолошког испи-
тивања од стране Главне царинске лабораторије је 
коначан. 

10. Хемиј ско-технолошка испитивања врше слу-
жбеници са одговарајућом стручном спремом. 

Контролна хемијско-технолошка испитивања 
врше два службеника Главне царинске лаборато-
рија који нису учествовали у испитивању тог узор-
ка у смислу тачке 4. ове наредбе. 

За вршење хемијско-технолошких испитивања 
и експертиза у царинским лабораторијама и Глав-
ној царинској лабораторији мету се, према указаној 
потреби, ангажовати и лица са одговарајуће^ струч-
ном опремом ван царинских лабораторија. 

11. Трошкови хемијскр-технолошких испитива-
ња падају на терет странке: 

1) кад је хемијско-технолошко испитивање из-
вршено на захтев подносиоца декларације у смислу 
члана 58. Царинског закона; 

2) кад је хем иј еко-технолошко испитивање из-
вршено по приговору односно жалби подносиоца 
декларације, ако је поступак окончан на његову 
штету. 

12. Остатак узорка испитиване робе царинске 
лабораторије чувају месец дана, а потом га уни-
штавају ако је без вредности или га задржавају за 
лабораторијску збирку ако подносилац декларације 
не захтева враћање истог. 

13. Царинске лабораторије подносе Главној ца-
ринској лабораторији крајем сваког месеца и кра-
јем сваке године извештај о свом раду за протекли 
период. 

14. Царинске лабораторије и Главна царинска 
лабораторија воде регистар извршених хемијско-
технолошких испитивања са следећим рубрикама: 
редни број, датум пријема узорка, име пошиљаоца 
узорка, царинарници која доставља узорак, датум 
извршења испитивања, име стручног службеника 
који је извршио хемијско-технолошко испитивање, 
најважнији подаци из налаза, датум одашиљања 
налаза и узорка, и шта је урађено са узорком који 
је испитиван. 

Главна царинска лабораторија води посебан ре-
гистар за хемијско-технолошка испитивања из 

тачке 5. под а) ове наредбе, са истим рубрикама као 
и у ставу 1. ове тачке, с тим што се додаје и ру-
брика са подацима о претходном налазу. 

15. Испитивани узорак мора бити оверен од 
стране службеника који је вршио испитивање и 
обележен подацима из лабораторијаког регистра. 

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

Бр. 25910/1 
13. октобра 1961. године 

Београд 
Директор 

Управе царина, 
Златко Биљановски, с. р. 

665. 
На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 

4. Закона о организацији Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60), Заједница Ју ̂ словенских пошта, телеграфа 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ 
МАРКЕ ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ХЕРЦЕГО-

ВАЧКОГ УСТАНКА 

На дан 15. децембра 1961. године пустиће се у 
течај пригодна поштанска марка од 25 динара по-
водом стогодишњице херцеговачког устанка. 

Слика марке, црношкриљасте боје, приказује 
портрет Луке Вукаловића, вође херцеговачког устан-
ка. На десном рубу марке, вертикално уцртан је 
латиницом натпис „Југослав^ а", а на левом рубу 
ћирилицом натпис „Стогодишњица херцеговачког 
устанка". У левом горњем углу марке уцртано је 
име: „Лука Вукаловић", а у десном горњем углу је 
ознака вредности: „25". 

Ова марка биће у продаји код свих већих по-
шта до утрошка, а за франкирање поштанских по-
шиљака важиће неограничено време. 

Вр. 09-9515/1 
26. октобра 1961. године 

Београд 
Заједница Југословенских пошта, телеграфа и 

телефона % 
Заменик 

генералног директора, 
Владимир Шеик, с. р. 

666. 
На основу члана 82. тачка 7. и члана 95. тачка 

4. Закона о организацији Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60), Заједница Југословепских пошта, телеграфа 
и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ДРУГЕ СЕРИЈЕ ПРИГОД-
НИХ ПОШТАНСКИХ МАРАКА С МОТИВИМА ИЗ 

ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФОЛКЛОРА 

На дан 28. новембра 1961. године пустиће се у 
течај друга серија пригодних поштанских марака 
с мотивима из ју гос лепенског фолклора. 

Серија ових марака има шест вредности с фол-
клорним мотивима из појединих народних републи-
ка, у следећим бојама: 

1) од 15 динара, мотив из Србије, сив о мр ка, 
тамномрка и црвена; 

2) од 25 динара, мотив из Црне Горе, сивомрка, 
кестењастомрка и црна; 
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3) од 30 динара, мотив из Босне и Херцеговине, 
сивомрка, тлмномрка и црвена; 

4) од 50 динара, мотив из Македоније, сивомрка, 
тамномрка, црна и црвена; 

5) од 65 динара, мотив из Хрватске, сивомрка, 
тамномрка, црвена и жута; 

6) од 100 динара, мотив из Словеније, сивомрка, 
тамномрка, тампозеленоплаза, црвена и црна. 

На свим маркама испод мотива одштампан је 
натпис: „Југославија", и то на маркама од 15, 25 и 
50 динара ћирилицом, а на маркама од 30, 65 и 100 
динара латиницом. Ознаке вредности штампане су 
у разним горњим угловима марака. На свакој марки 
одштампано је вертикално, са леве или десне ^ра-
не, име народне републике из које мотив потиче, 
а осим тога и године: „1941—1961" које обележавају 
јубиларну прославу народног устанка у Југославен. 

Ове марке биће у продаји код свих већих по-
шта до утрошка, а за франкирање поштанских по-
шиљака важиће неограничено време. 

Бр. 09-11043/1 
26. октобра 1961. године 

Београд 
Заједница Југословенских пошта, телеграфа и 

телефона 
Заменик 

генералног директора, 
Владимир Шеик, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 166. Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ", бр 53/57) а у вези 
с чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савез-
ног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58 и 21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ШЕФА КАБИНЕТА ПОТПРЕД-

СЕДИИКА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

Теодосије Глишић, шеф Кабинета потпредсед-
ника Савезног извршног већа, са положај ним зва-
њем државног саветника, разрешава се досадашње 
дужности због одласка на другу дужност. 

Б. бр 59 
2. новембра 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени ли-ст Народне Ре-

публике Хрватске у број,у 35. од 6. септембра 1061. 
године немају службеног дела. 

У броју 36. од 13. септембра 19-61. године објав-
љују 

Објаву Републичке изборне комисије у Загребу 
о потврђеној кандидатури за избор народног посла-

ника Републичког већа Сабора Народне Републике 
Хрватске у Изборном срезу Киста(ње; 

Објаву Републичке изборне комисије у Загребу 
о потврђеној кандидатури за избор народног посла-
ника Већа произвођача Сабора Народне Републике 
Хрватске у Изборном срезу Осијек — Доњи град; 

Решење о оснивању Ветеран ар оке стан ице Дре-
жница. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страва 

648. Указ о проглашењу Закона о завршном 
рачуну о извршењу Савезног буџета за 
1960. годину — — — — — — — 913 
Закон о завршном рачуну о извршењу 
Савезног буџета за 1960. годину — — 913 

649. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о народној одбрани — 913 
Закон о народној одбрани — — — — 913 

650̂  Указ о проглашењу Закона о изменама 
Закона о доприносу буџетима из личног 
дохотка радника — — — — . — — 914 
Закон о изменама Закона о доприносу бу-
џетима из личног дохотка радника — — 914 

651. Одлука о додељивању средстава из при-
видних резерви федерације — — — 915 

652. Одлука о измени и допуни Савезног дру-
. црвеног плана за 1961. годину — — — 915 

(653^ Одлука о допуни Одлуке о стопама до-
^ —' приноса из дохотка привредних органи-

зација — — — — — — — — — 915 
(154. 'Уредба о завршним рачунима привредних 

организација за 1961. годину — — — 915 
655. Уредба о измени Уредбе о ценама и усло-

вима продаје електричне енергије — — 916 
656. Одлука о одређивању која се лица сма-

трају сценским уметницима — — — 916 
657. Одлука о социјалном осигурању чланова 

рибарских задруга речног и језерског ри-
барства — — — — — — — — 917 

658- Одлука о допунама Одлуке о утврђивању 
просечног месечног износа плата на осно-
ву примања остварених после 1. јануара 
1958. године — — — — — — — — 917 

659. Одлука о изменама Одлуке о разврста-
вању уметника у осигураничке разреде 918 

660. Одлука о изменама Одлуке о паушалним 
основима за одређивање накнаде личног 
дохотка за осигуранике у рибарству — 918 

661. Одлука о допунама Листе телесних оште-
ћења у смислу чл. 27. и 28. Закона о ин-
валидском осигурању — — — — — 918 

662. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о уређењу индустријских кла-
ница и организацији рада у њима — — 919 

663. Наредба о заштити порекла чувеног вина 
„дингач" — — — — — — — — 920 

664. Наредба о оснивању, организацији и ра-
ду царинских лабораторија — — — 920 

665. Решење о пуштању у течај пригодне по-
штанске марке поводом стогодишњице 
херцеговачког устанка — — — — — 921 

666. Решење о пуштању у течај друге серије 
пригодних поштанских марака с мотиви-
ма из југословенског фолклора — — — 921 

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

Штампа Београдски графички завод. Београд 


