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На основу члана 78. став 2. Уставног закона, у 
вези са чланом 12. Уредбе о организацији и раду' 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГО-
СЛАВИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ЊЕГОВЕ ОДСУТНОСТИ ИЗ 

ЗЕМЉЕ 

Председника Федеративне * Народне Републике 
Југославије Јосипа Броза Тита за време његове од-
сутности из земље замењиваће потпредседник Са-
везног извршног већа Родољуб Чолаковић. 

Р. п. бр. 257 
2. децембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпредседник, 
Едвард Кардељ, с. р. 

671. 

На основу члана 69. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60, 53/00, 52/61 и 31/02), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ НОВОГОДИШЊЕ НАГРАДЕ 
СЛУЖБЕНИЦИМА И РАДНИЦИМА САВЕЗНИХ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА, САМОСТАЛНИХ УСТАНО-

ВА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Новогодишња награда за 1962. годину испла-
тиће се службеницима и радницима у редовном ра-
дном односу и хонорар ним службеницима са пуним 
радним временом, и то: 

1) у висини месечне плате — онима који су у 
1962. години провели у служби преко седам месеци; 

2) 50°/о од месечне плате — онима који су у 1962. 
години провели у служби од три до седам месеци. 

2. Новогодишња награда исплатиће се: 
1) службеницима и радницима савезних држав-

них органа, као и службеницима и радницима са-
мосталних установа према којима савезни органи 
врше право оснивача а на које се примењују од-
редбе о платама из Закона о јавним службеницима; 

2) службеницима и радницима Савезне при-
вредне коморе. 

3. Новогодишња награда не припада службени-
цима и радницима којима је служба у 1962. години 

престала по члану 92. став 1. тач. 5. или 6. или по 
члану 137. став 1. тач. 4, 5. или 6. Закона о јавним 
службеницима. 

4 Исплата новогодишна награде извршиће се у 
децембру 1802. године. 

5. Под платом, у смислу ове одлуке, подразуме-
вају се сва редовна примања која се по важећим 

'прописима сматрају платом. 

6. Допринос за социјално осигурање, допринос 
за стамбену изградњу и накнада саобраћајним при-
вредним организацијама за повластице у путничком 
саобраћају у 19Ѕ2. години неће се обрачуназати и 
плаћати на новогодишна награде по овој одлуци. 

7. Исплата новогодишна награде службеници:^ 
и радницима савезних државних органа извршиће 
се на терет средстава савезног буџета за 1962. го-
дину, а службеницима и радницима Савезне при-
вредне коморе и самосталних установа — из сред-
става намењених за личне расходе односно из сред-
става фондова за награђиван^ радника и службе-
ника. 

Исплату новогодишна награде врши орган, 
установа односно организација код које је службе-
ник запошљен односно код које је био запошљен 
приликом престанка службе. 

8. Извршна већа народних република и ауто-
номних јединица и срески и о-пштински- народни од-
бори могу одлучити да се на терет расхода њихо-
вих буџета односно из средстава намењених за ли-
чне расходе односно из средстава фондова за на-
грађиван^, службеницима и радницима одговара-
јућих државних органа, организација и самостал-
них установа исплати новогодишња награда до ви-
сине и под условима који су предвиђени овом 
одлуком. 

9. Овлашћује се савезни Државни секретаријат 
за послове финансија да пропише упутство о утвр-
ђивању основице и о обрачунавању доприноса бу-
џетима из личног дохотка на награде по овој одлу-
ци, е тим да плаћање тог доприноса може одредити 
у паушалном износу. 

. 10. Овлашћује се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за савезни буџет и општу управу да, по 
потреби, донесе ближе прописе за спровођење ове 
одлуке. 

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

Р. п. бр. 261 
5. децембра 1982. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Потпредседник, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 
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На основу тачке 9. Одлуке о додељивању ново-
годишна награде службениците и раденицима oar 
везних државних органа, самосталних установа и 
организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/62), 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија прописује 

У П У Т С Т В О 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ И О ОБРАЧУНА-
ВАЊУ ДОПРИНОСА БУЏЕТИМА ИЗ ЛИЧНОГ 
ДОХОТКА НА НОВОГОДИШЊЕ НАГРАДЕ СЛУЖ-
БЕНИЦИМА И РАДНИЦИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВ-
НИХ ОРГАНА, САМОСТАЛНИХ УСТАНОВА И 
I ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Исплатиоци новогодишње награде по Одлуци 
о додељивању новогодишна нададе службеницима 
и радницима савезних државних органа,, самостал-
них установа и организација, дужни су на нето 
износ исплаћене новогодишна награде обрачунати 
и платити допринос буџетима из личног дохотка по 
стопи од 17,65%. 

2. Допринос буџетима из личног дохотка обрачу-
нат по тачки 1. овог упутства, плаћа се из истих 
средстава из којих се исплаћује и новогодишња 
награда. 

I 3. Ако је исплатилац новогодишње награде био 
дужан да приликом исплате месечне плате за децем- • 
бар 1962. године, обрачуна и наплати допунски доп-
ринос буџетима из личног дохотка, дужан је тај 
допринос обрачунати и наплатити од сваког прима-
оца новогодишна награде. 

Допунски допринос буџетима ио личног дохотка 
обрачунава се и плаћа по члану 46. Правилника о 
обрачунавању и плаћању доприноса из личног до-
хотка из радног односа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 25/61, 5/62 и 16/62). На пример, ако је стопа до-
пунског доприноса буџетима из личног дохотка 10% 
од износа редовног доприноса буџетима из личног 
дохотка, та стопа прерачуната у стопу која се при-
мењује на новогодишна награде износи: (17,65 X 10): 
100=1,765%, односно заокружено 1,76% од нового-
дишна награде. I 

4. Доприноси из личног дохотка обрачунати по 
овом упутству, уплаћују се код банке на оне рачуне" 
на које је исплатил ац ново годишње награде уплатио 
одговарајуће доприносе из личног дохотка на плате 
за децембар 1962. године. 

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

Бр. 12-23692/1 
8. децембра 1962. године 

Београд 

Замењује 
државног секретара 

за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

673. 

На основу члана 32, у вези са чланом 5. Уредбе 
о давању потрошачких кредита радницима, службе-
ницима и другим одређеним категоријама корисни-
ка („Службени лист ФНРЈ", бр. 36/55, 18/57 и 53/61) 
и члана 2. одељак I под а) тачке 42. Уредбе о пре-
ношењу послова у надлежност савезних и репу-
бличких органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатот за послове финансија, упра-
ва у Народној банци прописује 

У П У Т С Т В О 
О УСЛОВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОТРОШАЧ-
КИХ КРЕДИТА ЛИЦИМА НАСТРАДАЛИМ ОД 

ПОПЛАВЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ 
МАКЕДОНИЈИ 

1. Лицима наведеним у члану 3. Уредбе о дава-
њу потрошачких кредита радницима, службеници-
не л другим одређеним категоријама корисника, на-
страдалим од поплаве у Народној Републици Маке-
донији, комуналне банке могу одобравати потро-
шачки кредит за куповину индустријске робе до 
једне трећине укупног износа личног дохотка који 
ће зајмотражилац остварити за време за које се 
кредит даје, а са роком враћања до 5 година, ако 
пруже обезбеђења предвиђена у чл. 13. и 14. Уредбе 
о давању потрошачких кредита радницима, службе-
ницима и другим одређеним, категоријама кори-
сника. 

Тражиоци кредита из става 1. ове тачке дужни 
су уз захтев за кредит поднети потврду надлежног 
општинског народног одбора о постојању и висини 
матери јалне штете проузроковане им поплавом. 

2. Потрошачке кредите по овом упутству кому-
налне банке могу одобравати до 31. јануара 1963. го-
дине. 

3. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 145 
22. новембра 1962. године 

Београд 
Народна банка 

Гувернер, 
Никола Миљанић, с. р. 

674. 

На основу члана 35. Закона о здравственом оси-
гурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62), у сагла-
сности са Савезним заводом за здравствену заштиту* 
и са Управом за фармацеутску службу и медицин-
ско снабдевање, Скупштина Југословенско заједнице 
социјалног осигурања прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
НАЧИНУ ПРОПИСИВАН^, ИЗДАВАЊА И НА-
ПЛАЋИВАН^ ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ПРОПИСУЈУ 

ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА 
Члан 1. 

У Правилнику о начину прописиван^, издавања 
и наплаћиван^ лекова који се прописују осигура-
ним лицима („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/62) 
члан 2. мења се и гласи: 

„Лекови се прописују на обрасцу рецепта за 
осигурана лица у који се уносе следећи подаци: 

1) назив комуналног завода за социјално осигу-
рање који је обвезник плаћања за издати лек: 

2) рођено и породично име и адреса стана оси-
гураног лица: 
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3) сродство са лицем од кога члан породице из-
води право на здравственр осигурање, ако се лек 
прописује за члана породице; 

4) регистарски број; 
5) шифра делатности. 
Подаци из става 1. овог члана уносе се у одго-

варајуће рубрике обрасца рецепта из здравствено 
легитимације односно из улошка у здравствену ле-
гитимации у осигураног лица. 

На рецепту који се издаје за дете до навршене 
петнаесте године живота, морају се назначити и 
године живота детета, а ако је дете млађе од једне 
године — број месеци." 

Члан 2. 
Члан 5. мења се и гласи: 
„На један рецепт може се прописати лек само 

за једно лице. 
Ако је лекар на један рецепт прописао више од 

Једног лека, испред -сваког лека ставиће знак »Кр« 
и редни број по ком се може утврдити колико ле-
кова је прописано на истом рецепту. 

Као саставни део лека сматра се и помоћни ма-
теријал који служи за употребу прописаног лека 
(на пример: капаљка, стаклени штапић, ред ести ло-
вена вода за раствор и друго). 

На полеђини рецепта не смеју се прописиван 
лекови." 

Члан 3. 
У члану 7. тачка 2. замењује се са пет нових 

тачака, које гласе: 
„2) лекови за које је дато одобрење за ставља-

ње у промет, али само за примену у одговарајућим 
здравственим установама (на пример: Cycloserin, 
Trecator, Viosin и сл.); 

3) хемијска средства која служе за ди ј агности-
ке сврхе (контрастна средства и сл.); 

4) лекови и средства за лечење приликом пре-
гледа и пружања помоћи у здравственим установама 
или у стану осигураног лица, ако се непосредно 
примењују или дају; 

5) лекови и средства за лечење који се приме-
њују путем специјалних уређаја у здравствених 
установама; 

6) вакцине, серуми, инјекције други лекови 
код којих је неопходна контрола лекара у току 
примене и за чију примену је потребна непосредна 
интервенција стручног здравственог радника." 

Досадашње тач. 3. до 5. постају тач. 7. до 9. 

Члан 4. 
Члан 8. мења се и гласи: 
„Лекове наведене у члану 7. тач. 2. до 7. овог 

правилника набавља, по правилу, здравствена уста-
нова. 

Ако је у питању хитан случај, а здравствена 
установа не може сама да набави лек наведен у 
члану 7. тачка 6. овог правилника, лекар ће такав 
лек прописати на посебном обрасцу здравствене 
установе. На овом обрасцу, поред ознаке хитности 
којом се обезбеђује издавање лека, уписивањем на-
зива здравствено установе као корисника и потпи-
сом лекара утврђује се да је обвезник плаћања 
здравствена установа и да се лек издаје без икакве 
наплате од примаоца лека. 

Ако лекове наведене у члану 7. тачка 6. овог 
правилника осигурано лице примењује само, без не-
посредне интервенције стручног здравственог рад-
ника, а на одговорност и уз сагласност лекара (на 
пример: инсулин код болесних од шећерне болести 
у стабилизованом стању, завојни и други материјал 
код болесника са хроничним ранама или фистулама 
и сл.), здравствена установа издаће оваквом лицу 
одговарајућу количину лека односно материјала 

приликом контролног прегледа. Изузетно, ако је це-
лисходније да набавку ових лекова и материјала 
врши само осигурано лице (на пример, ако је поде-
сније издавање лекова у паковању за индивидуал-
ну употребу него у паковању којим се здравствена 
установа редовно снабдева), могу се лекови и ма-
теријал ове врсте прописивати на обрасцу рецепта 
за осигурана лица. 

Ако је за осигурано лице подесније да му ле-
кове наведене у члану 7. тачка 6. овог правилника 
примењује стручни здравствени радник ван здрав-
ствено установе код које оно редовно остварује 
здравствену заштиту, ова здравствена установа мо-
же то одобрити уз стручну одговорност свог лекара, 
е тим што ће или сама издати лек или издати ре-
цепт у смислу ст. 2. и 3. овог члана. 

Ближе узајамне обавезе које произилазе из 
спровођења одредаба овог члана, а посебно у вези 
са обезбеђењем лакшег коришћења лекова од стра-
не осигураних лица, уређују се уговорима између 
комуналних завода за социјално осигурање и здрав-
ствених установа." 

Члан 5. 
У члану 9. на крају става 2. додаје се нова ре-

ченица која гласи: „Лекар је дужан на такав ре-
цепт ставити и ознаку: »Necesse est«." 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„Упутство о начину употребе лека мора бити 

потпуно (на пример: „дневно 3 X 2 таблете" и слич-
но). Укупна количина прописаног лека мора одго-
варати количини према упутству о начину употребе 
и бити исписана у јединицама тог лека. У изузет-
ним случајевима, кад количина потребног лека при-
ближно одговара количини тог лека у оригиналом 
паковању, лек се може прописати у количини коју 
садржи оригинално паковање (на пример, ако је 
према упутству о начину употребе лека потребно 18 
таблета, а оригинално паковање садржи 20 таблета; 
или ако је потребно 150 грама раствора, а оригинал-
но паковање садржи 180 грама, и сл.)." 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. јануара 1963. године. 

Ск. бр. 8/62 
26, новембра 1962. године 

Београд 

Скупштина Југословенске заједнице 
социјалног осигурања 

Председник, 
Никола Рачки, е. p. 

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. та-

чка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕР АТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЈАПА-
НУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЈАПАНУ 

I 
Опозива се 
Др Франц Кос са дужности изванредно! и опу-

номоћеног амбасадора ФНРЈ у Јапану. 
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II 
Поставља се 
Владимир Головић, досадашњи помоћник др-

жавног секретара за иностране послове, за изван-
редно? и опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Јапану. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 21 
27. новембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник Републике на основу члана 71. та-
чка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗА ИЗВАНРЕДНО! И ОПУНО-
МОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИШ1Е НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУ-

БЛИЦИ ТАНГАЊИКИ 

I 

Поставља се 
Сава Обрадовић, досадашњи отправник послова 

ФНРЈ у Републици Тангањика за изванредног и 
опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Републици Тан-
гањика 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

III 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 22 
27. новембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу чл. 27. и 28. Закона о државној упра-

ви („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) у вези 
са чл. 9. и 33. Уредбе о организацији и раду Савез-
ног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОДСЕКРЕТАРА 

У САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 

Поставља се за државног подсекретара у Са-
везном извршном већу Дарко Черне], досадашњи 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

амбасадор у Државном секретару ату за иностране 
послове. 

Б. бр. 103 
б. децембра 1962. године * 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 27. од 7. новембра 1952. године објављује: 

Уредбу о допуни Уредбе о Медицинско! школи 
„Народни херој Станко Мартиновић"; 

Одлуку о одређивању рокова за закључивања 
уговора између здравствених установа и Завода за 
социјално осигурање за 1962. и 1963. годину; 

Одлуку о одређивању органа који ће вршити 
послове из члана 128. Закона о организацији и фи-
нансирању социјалног осигурања; 

Одлуку о норми редовног рада односно редовног 
броја часова за наставно особље у вишим школама; 

Решење о укидању Двогодишње школе за дечје 
неговатељице у Титограду. 

У броју 28. од 15. новембра 1932. године објав-
љује: 

Решење о оснивању Републичке арбитражне 
комисије. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

670. Одлука о одређивању заменика Председ-
ника Федеративне Народне Републике Ју-
гос лави је за време његове одсутности из 
земље — — — — — — — — — 837 

671. Одлука о додељивању новогодишна на-
граде службеницима и радницима савез-
них државних органа, самосталних уста-
нова и организација — — — — — — 837 

672. Упутство о утврђивању основице и о о-
брачунавању доприноса буџетима из лич-
ног дохотка на новогодишње награде слу-
жбеницима и радницима савезних држав-
них органа, самосталних установа и орга-
низација — — — — — — — — 838 

673. Упутство о условима за одобравање по-
трошачких кредита лицима настрадалим 
од поплаве у Народној Републици Маке-
донији — — — — — — — — — 838 

674. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о начину пр описивања, издавања 
и наплаћивања лекова који се прописују 
осигураним лицима — — — — — — 838 

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 


