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447. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА 

О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југо славије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о измени 
Закона о доприносу из дохотка привредних органи-
зација, који је усвојила Савезна народна скупшти-
на на седници Савезног већа од 28. јуна 1961. го-
дине и на седници Већа произвођача од 28. јуна 
1961. године. 

П.Р. бр. 37 
29. јуна 1961. године 

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

Председник 
Савезне" народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ ДО-

ХОТКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
Члан 1. 

У Закону о доприносу из дохотка привредних 
организација („Службени лист ФНРЈ" , бр. 8/61) члан 
27. мења се и гласи: 

„Изузетно од одредбе члана 3. овог закона, до-
принос из дохотка ко ји плаћа ју комуналне привре-
дне организације, привредне организације услужног 
занатства, угоститељске привредне организације, 
као и мање трговинске радње и друге мање трго-
винске привредне организације у удаљеним мести-
ма (члан 18), припада општини, -без обзира да ли се 
допринос из дохотка обрачунава у паушалном из -
носу или се врши редовно обрачунавање и распо-
дела дохотка. 

Одредба става 1. овог члана не односи се на 
Привредне организације грађевинских заната." 

Члан 2. 
Ова ј закон ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу Ф Н Р Ј " , а п р и м е њ и в а о се од 
1. Јануара 1961. године. 

1 448. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закопа в 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-4 
ративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е и савез-' 
ним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Са-
везног већа од 28. јуна 1961. године и на седници 
Већа произвођача од 28. јуна 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕД-

НИХ РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. Из средстава привредних резерви федерације 
која се образују сходно одредби главе X X став 1. 
Савезног друштвеног плана за 1961. годину, доде-
љ у ј е се без обавезе враћања, то: 

милиона 
динара 

1) Општем инвестиционом фонду за 
повећање износа предвиђеног у одредби 
под 1 под а) става 1. тачке 2. одељка I I 
главе XVII Савезног друштвеног плана 
за 1961. годину, ради финансирања ин-
вестиција у електропривреди, износ од 200 

2) Савезном буџету за 1961. годину, 
а за потребе Државног секретаријата за 
послове народне одбране, износ од — — 8.703 

2. Б л и ж е прописе за извршење одредбе под 1 
тачке 1. ове одлуке донеће, по потреби, савезни 
Државни секретари јат за послове финансија , у 
сагласности са Секретаријатом Савезног извршног 
већа за индустрију. 

3. Ова одлука ступа ва снагу осмог дана по 
об јављивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 80 
29. јуна 1961. године 

Београд 

г Председник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Потпр одседни^ Председник 
Већа произвођача, Савезног већа 

Борко Темелковски, с .р . др Младен Ивековић, с .р. 
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449. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Ј у гос лави је и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 28. јуна 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 28. јуна 1961. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КАМАТ-

НИМ СТОПАМА НА ФОНДОВЕ У ПРИВРЕДИ 

1. У Одлуци о каматним стопама на фондове у 
привреди („Службени лист ФНРЈ" , бр. 8/61) у тачки 
2. одредба под 1 мења се и гласи: 

,Д) по стопи од 4% рудници угља, железаре, 
рудници железне руде, рудници неметала, фабрике 
вискозне целулозе и фабрике вискозе;". 

У одредби под 2 текст под в) мења се и гласи: 
,,в) привредне организације угоститељетва и ту-

ризма, осим сезонских пансионских угоститељских 
предузећа и радњи;". 

У одредби под 3 на к р а ј у текста под е) тачка 
се замењује тачком и зарезом и после тога додаје 
се нови текст, који гласи: 

,,ж) сезонска пансионска угостител^ска предузе-
ћа и радње.". 

2. Тачка 5. брише се. 
3. Одредба тачке 1. став 1. ове одлуке приме-

њиваће се од 1 јула 1961. године, а остале одредбе 
ове одлуке примењиваће се од 1. јануара 1962. го-
дине. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у ,,Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Савезна народна скупштина 1 

СНС(А)82 
29. јуна 1961. године 

Београд 
Председник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Потпредседник Председник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Борко Темелковеки, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 

450. 

На основу члана 38. став 1. Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Федо-
ра тивне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ е и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седни-џ! Саве-
зног већа од 28. јуна 1961. године и на седници Већа 
произвођача од 28. јуна 1961. године, донела ј е 

О Д Л У К У 
О В Р А Ћ А Њ У СРЕДСТАВА УТРОШЕНИХ У П Р -

ВОЈ ЕТАПИ ИЗГРАДЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ У, 
ЈУГОСЛАВИЈИ 

1. Средства федерације , у укупном износу од 
1.505,533 851 динар, којима је финансирана прва 
етапа изградње телевизије у Југославији по инве-
стиционом програму одобреном Решењем о одобре-
њ у инвестиционог програма изградње телевизије у 
Ј у г о с л а в е н , Р. п. бр. 127/58 од 12. априла 1958. го-
дине, инвеститори ће вратити Општем инвестици-
оном фонду у роковима и на начин одређен овом 
одлуком. 

2. Југословен ска инвестициона банка склониће 
са инвеститорима уговоре о в р а ћ а њ у средстава из 
тачке 1. ове одлуке, х то: 
1) са Радио-телевизијом Београд, 

на износ од — — — — — Дин. 513,994.469 
2) са Радио-телевизијом Загреб, 

на износ од — — — — — „ 561,346.459 
5) са Радис-те леви зи јом Љ у б љ а -

на, на износ од — — — —- „ 440,192.903. 

3. Средства из тачке 2. ове одлуке имају се вра -
тити Општем инвесгиционом фонду у року од 10 
година, почев од 1963. године, без камате. 

Висину годишњих отплата одредиће Ј у гос лов еп-
ска инвестициона банка споразумно са инвестито-
рима тако да се висина годишњих отплата креће у 
растућој прогреси ји. 

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

Савезна народна скупштина 
СНС ГА) 79 

29. јуна 1961. године 
Београд 

Председник 
Савезне народне скупштине, 

1 Петар Стамболић, с. р. 
Потпредеедник Председник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Борко Темелковски, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 

451. 

На основу члана 161, у вези са чл. 227. и 230. 
Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и ,53/60), Са-
везно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА СУДИ.ТЕ РЕДОВНИХ 
И ПРИВРЕДНИХ СУДОВА И ЈАВНЕ ПРАВОБРА-

НИОЦЕ 
Ч л а н 1. 

Установљава се посебан додатак за судије Са-
везног врховног суда, судије Врховног привредног 
суда и помоћнике савезног јавног правобраниоца 
у месечном износу до 12.000 динара. 

Ч л а н 2. 
За стручне сараднике у Савезном врховном су-

ду и Врховном привредном суду и за одговара!уће 
стручне службенике у Савезном јавном правобра-
нилаштву установљава се посебан додатак у месеч-
ном износу до 8.000 динара. 

Ч л а н 3. 
Извршна већа односно народни одбори могу 

установити посебан додатак у месечном износу до 
12.000 динара за судије врховног суда народне 
републике, судије Врховног суда Аутономне По-
кра јине Војводине, судије вишег привредног суда, 
пред сед нике и судије окружног суда, окружног при-
вредног суда и среског суда, републичког јавног 
правобраниоца, покра ј ниског јавног правобраниоца 
и обласног јавног правобраниоца и њихове помоћ-
нике и за среске и општинске јавне правобраниоце, 
а у месечном износу до 8.000 динара за стручне са-
радни-ке у редовним тл привредним судовима и за 
одговарајуће стручне службенике у јавним лраво-
бр ани л аштвима. 
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Републичка извршна Бећа могу одредити оквире 
за установљавање посебног додатка од стране на-
родних одбора. 

стручне сараднике (референте) у окружним и сре-
ским јавним тужилаштвима — до 6.000 динара; 

4) за п р и п р а в н и к прве врсте — до 4.000 динараи 

Члан 2. 
Висину посебног додатка за републичке јавне 

тужиоце и јавног тужиоца Аутономне Покрајине 
Војводине одређује савезни јавни тужилац, у сагла-
сности оа републичким односно покрај ниским из-
вршним већем. 

Члан 3. 
Решења о одређивању висине посебног додатка 

доносе старешине надлежне за постављење, према 
одговорности за рад на радном месту, природи и 
тежини послова и према стручном знању. 

Ч1лан 4. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

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

Члан 4. 
Посебан додатак за председника врховног суда 

народне републике и за председника вишег при-
вредног суда народне републике одређује репуб-
личко извршно веће, а посебан додатак за пред-
седника Врховног суда Аутономне Покрајине Вој-
водине и за председника Вишег привредног суда 
Аутономне Покра јаше Војводине одређује Извршно 
веће Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 5. 
Решења о одређивању висине посебног додатка 

за судије и стручне сараднике у Савезном врхов-
ном суду и Врховном привредном суду доноси пред-
седник суда. 

Решења о одређивању висине посебног додатка 
за помоћнике савезног јавног правобраниоца и 
стручне службенике у Савезном јавном правобра-
нилаштву доноси савезни јавни правобранилац. 

Члан 6. 
Посебан додатак из чл. 1. и 2. ове уредбе при-

пада од 1. јула 1961. године. 
Прописом извршног већа односно народног од-

бора којим се установљава посебни додатак у сми-
слу члана 3. ове уредбе, одређује се дан од кога се 
овај додатак може додељивати, с тим да се он не 
може доделити за време пре 1. јула 1961. године. 

Члан 7. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 176 " ' 
20. јуна 1961. године 

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

452. 

На основу члана 161, у вези са чланом 227. став 
1. и са чланом 230. Закона о јавним службеницима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 1/59, 52/59, 
27/60 и 53/60), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА ЈАВНЕ ТУЖИОЦЕ, 
ЊИХОВЕ ЗАМЕНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ 

У ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА 

Члан 1. 
За јавне тужиоце, њихове заменике и стручне 

сараднике у јавним тужилаштвима установљава се 
посебан додатак у месечном износу, и то: 

1) за одређене заменике савезног јавног тужи-
оца до 12.000 динара, а за заменике савезног јавног 
тужиоца, републичких јавних тужилаца, заменике 
јавног тужиоца Аутономне Покрајине Војводине и 
окружне јавне тужиоце — до 10 000 динара; 

2) за среске јавне тужиоце и заменике среског 
и окружног јавног тужиоца — до 8.000 динара. 

За среске јавне тужиоце у седишту врховног 
суда и у местима са већим обимом послова посебан 
додатак може се одредити у месечном износу до 
10.000 динара; 

3) за стручне сараднике (секретаре и референте) 
у Савезном јавном тужилаштву, републичким јав-
ним тужи лешевима и Јавном тужилаштву Аутоном-
не Покрајине Војводине — до 8.000 динара, а за 

Савезно извршно веће 

Р. п, бр. 176 
20. јуна 1961. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

453. 

На основу члана 99. став 4. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и 53/60), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ 
СУДОВА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОРГАНА УПРАВЕ 
НАДЛЕЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ 

1. Образују се посебни дистдип лидски судови за 
службенике органа управе надлежних за послове 
народне одбране, и то: 

1) републички дисциплински судови, као прво-
степени дисциплин ски судови за службенике орга-
на управе општинских и среских народних одбора 
надлежних за послове народне одбране, и за слу-
жбенике секретаријата народне одбране рапублич-
ких извршних већа; 

2) покрајиноки и обласни дисциплтснски судови, 
као првостелени дисциплински судови за службе-
нике органа управе општинских и среских народ-
них одбора надлежних за послове народне одбране 
на подручју аутономне јединице и за службенике 
секретаријата народне одбране извршних већа Ау-
тономне Покрајине Војводине и Аутономне Косов-
ско-Метохијске Области; 

3) Савезни ди сцип линоки суд, као првостепени 
дисциплински суд за службенике Секретаријата 
Савета народне одбране — при Секретари јату Са-
вета народне одбране. 

2. О жалбама изјављеном против првостепених 
одлука дисциплинских судова из тачке 1. ове од-
луке решавају у другом степену: 

1) републички дисциплини^! суд Народне Репу-
блике Србије о жалбама против одлука дисциплин-
ских судова Аутономне Покрајине Војводине и Ау-
тономне Косовско-Метохијске Области; 

2) Савезни дисциплинован суд о жалбама против 
одлука дисциплинских судова народнр!х република; 

3) Савезни виши дисциплииски суд из члана 
99. став 2. тачка 3. Закона о јавним с л у ж б е н и ц и ^ 
— о жалбама против одлука Савезног дисциплина 
ског суда. 
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3. Ди едип лимени преступи војних лица која 
раде у органи-ма управе надлежним за послове на-
родне одбране расправљаће се по прописима о вој -
ним дисцип ли неким судовима. 

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

Р. п. бр. 182 
27. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, По-т гш о д с е д н е , 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 

454. 

На основу чл. 155, 156, 157. и 163. Закона о бан-
кама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПОСЛОВА ИЗМЕЂУ БАНАКА 

I. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

1. Народна банка, спеиијализоване банке и за-
дружне штедионице пренеће на комуналну банку 
на чијем се пословном подручју налази седиште 
имаоца рачуна: 

1) средства грађанских правних лица и грађана 
(жиро-рачуни, домаћи улози на штедњу и остала 
средства грађанских правних лица и грађана); 

2) неновчаее депозите и оставе (хартије сд 
вредности, драгоцености и друге покретне ствари) 
примљене на чување од друштвених правних лица, 
грађанских правних лица и грађана. 

Неновчани депозити и оставе пренеће се на ко-
муналне банке које имају потребне касе или одго-
варајуће просторије за чувана таквих ствари (члан 
81. Закона о кредитним и другим банкарским посло-
вима — „Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61). 

Народна банка пренеће на комуналне банке у 
смислу ове тачке оне неновчан-е депозите и оставе 
које одреди управа у Народној банци. 

2. Пословне банке и задружне штедионице пре-
неће на Народну банку: 

1) средства друштвених правних лица која се 
по важећим прописима сматрају централним депо-
зитима; 

2) средства положена ради доби вања кредита 
(гарантни износи и друго), која су по важећим 
прописима банкарска средства пословне банке; 

3) остала средства друштвених правних лица 
која су по важећим прописима банкарска средства 
пословних банака, 

3. Истовремено са преносом средстава, ненов-
чаних депозита и остава, као и истраживања по 
кредитима, предаће се и сва документација која се 
односи на пренете послове (индивидуалне картице, 
уговори о кредиту, гаранције и остала документа-
ција). 

4. Пренос послова по овој одлуци извршиће се 
комисијски- Чланове комисије именују из реда сво-
јих службеника банка која предаје послове и банка 
која преузима послове. О свом раду комисија води 
записник. 

5. Пренос послова извршиће се са стан,ем на 
дан коти споразумно утврде комисије из тачке 4. 
ове одлуке. 

6 Права и обавезе по свим уговорима које је 
закључила банка по пословима које преноси, пре-
лазе на банку која те послове преузима. 

На сваки уговор ставиће се писмена потврда о 
преносу права и обавеза који проистичу из тих 
уговора, а коју потписује банка која преноси и бан-
ка која преузима права и обавезе. 

7. Банка која преноси послове и банка која пре-
узима послове известиће односне комитенте о пре-
носу тих послова. 

8. На банку на коју се преносе послови по овој 
одлуци, преносе се и пословне зграде, инвентар и 
техничка средства. Банка која преузима ова сред-
ства исплатиће износ њихове неотписане вредности 
по стању на дан преноса. 

Исплата из става 1. ове тачке извршиће се у 
једнаким годишњим ратама, уз камату по стопи од 
6% годишње. Исплата пословних зграда извршиће 
се у року од 15 година, а исплата инвентара и те-
хничких средстава — у року од 5 година од дана 
преузимања. Банке могу споразумно уговорити и 
краће рокове ове исплате. 

Изузетно од одредаба ст. 1 и 2. ове тачке, по-
словне зграде, инвентар и техничка средства које је 
банка раније примила без обавезе плаћања, пренеће 
се без накнаде. 

9. Банка која преузима основна средства, инвен-
тар и техничка средства, преузеће и све обавезе по 
тим средствима по стању на дан преузимања. 

Одредба става 1. ове тачке примениће се и при 
преносу средстава заједничке потрошње. 

II. ПРЕНОС ПОСЛОВА 
1. Пренос послова са задружних штедионица 

10. Задружне штедионице пренеће на комунал-
ну банку на чијем се пословном подручју налази 
седиште имаоца рачуна, потраживања по кредитима 
датим друштвеним правним лицима, грађанским 
правним лицима и грађанима. 

11. Комунална банка која је преузела истра-
живања по кредитима из тачке 10. ове одлуке, мо-
же у року од три месеца од дана преузимања ових 
петра жив ања пријавити задружној штедионици од-
носно надлежној филијали Југословенске пољопри-
вредне банке истраживања чију наплату сматра 
сумњивом. За истраживања која је комунална бан-
ка преузела у периоду од ступања на снагу Закона 
о банкама до ступања на снагу ове одлуке, рок од 
три месеца рачуна се од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

12. Пренос средстава заједничке потрошње (згра-
де, инвентар и слично), са неизмиреним обавезама 
по тим средствима, извршиће се према распореду 
који ће утврдити народни одбор који је дао сагла-
сност за оснивање задружне штедионице. 

13. Комуналној батаци на коју се преносе потра-
живање ло кредитима задружне штедионице, Јуто-
словенска пољопривредна банка одобриће кредит 
под истим условима под којима је задружна ште-
дионица користила кредит на дан преноса. Висина 
кредита утврдиће се на бази разлике између укуп-
но пренетих средстава, умањених за износ обавезне 
резерве, и укупно пренетих потраживања по кре-
дитима. 

Приликом утврђиван,а разлике у смислу става 
1. ове тачке, истраживања по кредитима узимају 
се у вис ини искоришћених износа. За неискори-
шћени део кредита Југословенска пољопривредна 
банка обезбедиће комуналној банди потребна сред-
ства у роковима који су са непосредним корисни-
цима кредита уговорени, а у оквиру расположивих 
средстава. 

14. Југословенска пољопривредна банка подне-
ће, у року од осам дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке народном одбору који је дао сагласност 
за оснивање задружне штедионице, предлог да обра-
зује комисију од 3 до 5 чланова која ће извршити 
послове одређене овом одлуком. 
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Народни одбор образоваће комисију најдоцније 
у року од осам дана од дана пријема предлога из 
става 1. ове тачке, и то из реда службеника задру-
жне штедионице, других банака и народног одбора. 

Упутства за рад комисије издаје Југослоеенска 
пољопривредиа банка. 

Југослсвенска пољопривредна банка врши кон-
тролу над радом комисије. 

15. Комисија је дужна у року од тридесет дана 
од дана свог образовања саставити билан-с задружне 
штедионице са стањем после преноса послова. 

16. Ако задружна штедионица до дана образо-
вања комисије није извршила пренос послова У 
смислу тач. 1, 2, З, 8, 10. та 12. ове одлуке, комисија 
је дужна предузети мере да се пренос послава из-
врши у најкраћем року. 

17. Комисија ће према стању у билансу задру-
жне штедионице (тачка 15) п р е н е т на посебан ра-
чун задружне штедионице код Народее банке у се-
дишту задружне штедионице: средства резервног 
фонда, новчана средства пословног фонда (основна 
средства, обртна средства и средства ашЈртизације), 
новчана средства фонда заједничке потрошње и 
средства новчаних удела чланова задружне штеди-
онице. 

У корист посебног рачуна задружне штедионице 
уплатиће се и средства која задружна штедионица 
добије по основу наплате накнаде за пренете по-
словне зграде, инвентар и техничка средства, као 
и по основу њених других примања. 

18. По истеку режа к з тачке 11. ове одлуке, ко-
мисија ће саставити списак потраживе!ња по кре-
дитима која су комуналне банке пријавиле као 
сумњива за нао дату. 

19. У року од петнаест дана по истеку рока за 
пријаву сумњивих истраживања (тачка 11) коми-
сија ће саставити биланс задружне штедионице. 

Биланс из тачке 15. ове одлуке и биланс из 
става 1. ове тачке, заједно са свом документ аци јом 
(пописима стања, списковима, записнициме о извр-
шеном преносу послова и друго) и са списком ис-
траживања по кредитима која су комуналне банке 
пријавиле као сумњива за наплату, комисија ће 
предати Југословенској пољопривредној банди на 
даљи поступак. 

20. Трошкови у вези са радом комисије падају 
на терет посебног рачуна задружне штедионице 
(тачка 17). 

21. Комунална банка дужна је предузети све 
потребне мере за наплату потраживање по креди-
тима које је у смислу тачке 11. ове одлуке прија-
вила као сумњива за наплату. 

Комунална банка дужна је до 30. јуна 1962. го-
дине поднети Југословенској пољопривредној банци 
захтев за наплату потраживања по кредитима која 
је пријавила као сумњива за наплату (тачка 11), а 
која није могла наплатити редовним путем. Нена-
плативост ових истраживања мора бити доказана 
одговарајућим исправама. 

Исплата истраживања из става 1. ове тачке 
може се вршити тек после 30. јуна 1962. године, и 
то само по захтевима за наплату потраживање која 
су пријављена у року из тачке 11. ове одлуке. На-
логе за исплату ових потраживање издаје Југосло-
вен ска пољопривредна банка. 

Ако укупан износ поднетих захтева за наплату 
истраживања у смислу стева 1. ове тачке, не пре-
лази укупан износ средстава на посебном рачуну 
задружне штедионице, Југословенска пољопривред-
на банка издаће налог за исплату по свим поднетим 
захтевима не чекајући да истекне рок из става 2. 
ове тачке. 

После извршених исплата у смислу ст. 1 и З, 
ове тачке, исплатиће се удели члановима задружне 
штедионице, а остатак средстава на посебном ра-
чуну задружне штедионице Југословен ска пољопри-
вредна банка распоредиће на чланове задружне 
штедионице сразмерно укупним кредитима које су 
користили код те штедионице до дана преноса по-
слова, с тим да ова средства унесу у свој пословни 
форд. 

22. Ако средства на посебном рачуну задружне 
штедионице, укључујући и потраживање по основу 
накнаде за уступљене пословне зграде, инвентар и 
техничка средства, нису довољна за подмирење 
свих захтева комуналних банака поднетих у сми-
слу тачке 21. став 2. ове одлуке^ Југословенска по-
љопривредна банка наплатиће нед оста јућу разлику 
од чланова задружне штедионице до висине њихо-
вог јемства. 

Ако се из средстава из става 1. ове тачке не 
могу подмирити захтеви комуналних банака у це-
лини, износ неподмирених потраживање комунал-
них банака преузеће Југословенска пољопривредна 
банка. 

23. Банке које преузимају послове од задружне 
штедионице, преузеће и особље које је у задружној 
штедионици радило на тим по-словима, као и сраз-
меран број особља које је радило на осталим по-
словима. -з 

Банка чије је седиште ван седишта задружне 
штедионице, преузеће службенике из става 1. ове 
тачке ако они на то пристану. 

2. Пренос послова са комуналних банака 
24. Комуналне банке пренеће на Народну банку 

средства друштвених инвестиционих фондова сре-
за и општина, као и средства стамбеног фонда оп-
штина. 

Потраживање по кредитима датим из друштве-
ног инвестиционог фонда среза пренеће се на кому-
налну банку коју срески народни одбор одреди да 
врши акте располагање по средствима друштвеног 
инвестиционог фонда среза. 

Потраживање по кредитима датим из средстава 
друштвеног инвестиционог фонда општине и потра-
живање по кредитима датим из стамбеног фонда 
општине, пренеће се на комуналну бан-ку те оп-
штине. 

25. Срески народни одбор и срески завод за со-
цијално осигурање одредиће комуналну банку за 
чији ће рачун Народна банка водити Средства бу-
џета среза, средства среских фондова и друга сред-
ства на рачунима среза, као и средства среског за-
вода за социјално осигурање. ^ 

На комуналну банку из става 1. ове тачке пре-
неће се и потраживање по кредитима датим среском 
народном одбору и среском заводу за социјално 
осигурање. 

26. Комунална банка коју је основао срески на-
родни одбор а кој,е наставља са радом као кому-
нална банка (члан 4. Закона о банкама), дужна је у 
року из члана 155. Закона о банкама пренети на 
комуналне банке на чијем се пословном подручју 
налази седиште имаоца рачуна: 

1) средства грађанских правних лица и грађане; 
2) потраживање по кредитима датим друштве-

ним правним лицима, грађанским правним лицима 
и грађанима; 

3) неновчане депозите и оставе (хартије од вред-
ности, драгоцености и друге покретне ствари) прим-
љене на чување од друштвених правних лица, гра-
ђанских правних лица и грађана. 

Комуналне банке које су преузеле потраживање 
по кредитима из става 1. ове тачке, могу најдоцније 
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до 23. септембра 1961. године вратити потраживање 
по кредитима чија је наплата према њиховој оцени 
сумњива. 

Комунална банка која је на дан ступања на 
снагу Закона о банкама пословала као филијала 
среске комуналне банке, може у року из става 2. 
ове тачке пренети на комуналну банку која је пре-
узела послове среске комуналне банке и код које 
је остао заједнички резервни фонд, потраживање 
по кредитима чија је наплата према њеној оцени 
сумњива. 

27. Комунална банка која је наставила рад сре-
ске комуналне банке, употребиће за покриће нена-
плативих истраживања бивше среске комуналне 
банке преузета средства, и то: средства резервног 
фонда, новчана средства пословног фонда и новча-
на средства фонда заједничке потрошње. 

Ако средства из отава 1. ове тачке нису довољ-
на за измирење свих ненаплативих потраживање, 
разлику ће обезбедити срески народни одбор који 
је основао среску комуналну банку. 

28. Изузетно од одредбе тачке 8. ст. 1. и 2. ове 
одлуке, пренос пословних зграда, инвентара и те-
хничких средстава између комуналних банака на 
подручју бивше среске комуналне банке врши се 
без накнаде, с тим да комунална банка која пре-
узима та средства преузима и све обавезе по тим 
средствима полетању на дан преузимања. 

3. Пренос послова са Народне банке 
\ 

29. Народна банка пренеће на комуналну банку 
на чијем се пословном подручју налази седиште 
имаоца рачуна, истраживања по кредитима одо-
бреним друштвеним правним лицима, грађанским 
правним лицима и грађанима, осим потраживања 
по кредитима који по важећим прописима остају 
ксд Народне банке. 

Комуналне банке које су преузеле потраживања 
из става 1. ове тачке, могу до 23. септембра 1961. 
године вратити Народној банди истраживања по 
кредитима чија је наплата према њиховој оцени 
сумњива. 

30. После извршеног преноса средстава и потра-
живање по кредитима на комуналну банку, Народ-
на банка утврдиће разлику између пренетих сред-
става, умањених за обавезну резерву, и пренетих 
петраживања по кредитима. 

Ако су пренета средства, умањена за обавезну 
резерву, већа од укупно пренетих потраживање по 
кредитима, вишак средстава комунална банка може 
користити за давање кредита. 

Ако је износ пренетих потраживање по креди-
тима већи од износа пренетих средстава, умањених 
за обавезну резерву, Народна банка одобриће кому-
налној банци кредит у висини ове разлике. 

Кредит одобрен по ставу 3. ове тачке служиће 
комуналној банди за покриће пренетих потражива-
ње по кредитима датим за повремена обртна сред-
ства. Ако је одобрени кредит већи од укупног из-
носа пренетих потраживање по кредитима датим 
за повремена обртна средства, за ту разлику кредит 
из става 3. ове тачке служиће за покриће дела пре-
нетих потраживање по кредитима датим за трајна 
обртна средства. 

Ако су укупно пренета потраживање по креди-
тима датим за повремена обртна средства већа од 
кредита одобреног по ставу 3. ове тачке, управа у 
Народној банди одредиће за које ће врсте пренетих 
истраживања по кредитима за повремена обртна 
средства служити комуналној банди као покриће 
кредит одобрен по ставу 3. ове тач-ке. 

Народна банка може комуналној банди одобри-
ти и кредит за обезбеђење њене л и к в и д н о с т — у 

висини до 10% од депозита по виђењу по стању на 
дан преноса, а са роком враћања до три месеца. 
Изузетно, Народна банка може рок враћања овог 
кредита продужити до кра ја 1961. године. Одобра-
вање овог кредита врши се у исто време кад и одо-
бравање кредита из става 3. ове тачке. 

Одредба тачке 13. став 2. ове одлуке сходно ће 
се примењивати и при преносу послова са Народне 
банке на комуналне банке. 

31. Народна банка пренеће на банку народне ре-
публике односно на банку аутономне јединице по-
траживање по кредитима одобреним из друштвених 
инвестиционих фондова народне републике односно 
аутономне јединице, као и истраживања по креди-
тима одобреним народној републици односно ауто-
номној јединици и републичком заводу за социјал-
но осигурање односно заводу за социјално осигура-
ње аутономне јединице, а до висине средстава која 
ове банке могу да користе за давање кредита (члан 
123. у вези са чланом 163. Закона о банкама). 

Ако су средства пренета на банку народне ре-
публике односно банку аутономне јединице, ума-
њена за обавезну резерву, већа од укупно пренетих 
потраживање по кредитима, банка народне репу-
блике односно банка аутономне јединице може до 
10% од тог вишка средстава'користити. Остатак ви-
шка средстава банка народне републике односно 
банка аутономне јединице не може користити. Изу-
зетно, овај остатак вишка средстава поменуте банке 
могу користити за преузимање истраживања по 
кредитима Народне банке која на поменуте банке 
у споразуму са њима, Народна банка буде накнадно 
пренела. 

Ако народна република односно аутономна једи-
ница не оснује овоју банку, одредбе ове тачке од-
носе се и на пословну банку коју народна републи-
ка односно аутономна јединица одреди да врши по-
слове банке народне републике односно банке ауто-
номне јединице. 

4. Пренос послова са Југословенске банке за 
спољну трговину 

32. Југословен ска банка за спољну трговину 
пренеће на комуналну банку на чијем се пословном 
подручју налази седиште имаоца рачуна, потражи-
вање по кредитима датим друштвеним правним ли-
цима, осим потраживање по кредитима из члана 
112. тач. 4. и 5. Закона о банкама. 

33 Одредбе тачке 13. став 2, тачке 29. став 2, 
тачке 30. ст. 1. до 3. и та^ке 31. ове одлуке сходно 
ће се примењивати и при преносу послова са Југо-
словенске банке за спољну трговину. 

5. Пренос послова са Југословенске пољопривредне 
банке 

34. Југословен ока пољопривредна Са'тка прене-
ће на Народну банку средства друштвен: х инвести-
ционих фондова народних република и аутономних 
јединица. 

36. Југословенска пољопривредна б а т - а пренеће 
на банку народне републике односно на банку ауто-
номне јединице потраживање по кредитима одобре-
ним из друштвених инвестиционих фондова народ-
не републике односно аутономне јединице. 

36. Југословен ска пољопривредна банка пренеће 
на комуналну банку на чијем се пословном под-
ручју налази седиште имаоца рачуна, потраживање 
по кредитима датим друштвеним правним лицима, 
осим потраживање по кредитима које је непосредно 
одобрила из средстава Општег инвестиционог фонда 
за намене предвиђене савезним друштвеним планом 
или савезним законом. 

37. Одредбе тачке 13. став 2, тачке 29. став 2, 
тачке 30. ст. 1. до 3. и тачке 31. ст. 2. и 3. ове од-
луке сходно ће се примењивати и при преносу по-
слова са Југословенске пољопривредне банке. 
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6. Пренос послова са Југословенске инвестиционе 
банке 

38. Југословенска инвестициона банка пренеће 
на Народну банку средства друштвених инвестици-
оних фондова народних република, аутономних Је-
диница, као и сва друга средства народних репу-
блика и аутономних јединаца. 

39. Југословенска инвестициона банка пренеће 
на банку народне републике односно на банку ауто-
номне јединице истраживања по кредитима одо-
бреним из друштвених инвестиционих фондова на-
родне републике односно аутономне јединице. 

Одредбе тачке 31. ст. 2. и 3. ове одлуке сходно 
ће се примењивати и при преносу послова са Југо-
словенске инвестиционе банке. 

40. Југословен ска инвестициона банка пренеће 
на Народну банку послове по унутрашњим и спољ-
ним државним зајмовима и другим државним ду-
говима. 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
41. Кредите које су комуналне банке добиле од 

Народне банке и специјализованих банака за износ 
разлике између пренетих истраживања по креди-
тима и износа пренетих средстава, умањених за оба-
везну резерву, д у ж н е су комуналне банке вратити 
Народној банци односно специјална оваким банкама 
о роковима доспећа кредита одобрених непосредним 
корисницима и у висини доспелих отплата, с тим 
да се обрачунавање доспелих отплата и плаћања 
од стране комуналних банака врше тромесечно, ако 
између Народне банке и специјализованих банака, 
с једне, и комуналних банака, с друге стране, не 
буде споразумно друкчије одређено. 

Савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија може, на предлог Народне банке, одредити 
проценат од износа наплаћених отплата по истра-
живањима по преузетим кредитима, који комуналне 
банке могу употребити за давање нових кредита. 

42. Ако задружна штедионица и комунална бан-
ка постигну сагласност о преносу послова на кому-
налну банку о тој сагласности сачиниће се писмени 
уговор. У том случа ју пренос послова извршиће се 
према закљученом уговору. 

По један примерак уговора из става 1. ове тач-
ке доставиће се Јутос лов епској пољопривредној бан-
ди и народном одбору ко ји ј е дао сагласност за 
оснивање задружне штедионице. 

43. Пословне банке пренеће из фонда обртних 
средстава у пословни фонд износ који одговара јед-
ној четвртини личних и материјалних расхода по 
финансијском плану з а 1961. годину. Остатак сред-
става фонда обртних средстава пословне банке 
унеће у кредитни фонд. 

44. Средства резервног фонда и новчана сред-
ства фонда за једничке потрошње пренеће пословне 
банке на посебне рачуне код Народне банке. 

45. До доношења нове т а р и ф е за услуге у вр -
шењу кредитних и других банкарских послова (чл. 
13. и 94, у вези са чланом 168. Закона о банкама), 
пословне банке и штедионице финансираће се на 
досадашњи начин. 

46. Спорна питања између банака у вези са из -
вршењем одредаба ове одлуке решаваће комисија 
коју образује срески народни одбор. 

Комисију из става 1. ове тачке сачињава ју : по 
један представник заинтересованих банака и пред-
ставник среског народног одбора, ко ји је у једно и 
председник комисије. 

Одлука комисије из става 2. ове тачке ј е ко-
начна. 

47. Б л и ж е прописе за примену ове одлуке до-
носи, по потреби, савезни Д р ж а в н и секретаријат за 
послове финансија . 

48. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
об јављивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј " 

Р. п. бр. 183 
27. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, Се р. 

455. 

Н а основу тачке 1. под 1 главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1961. годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА 

ЗА ВИСКОЗНУ ЦЕЛУЛОЗУ, ЦЕЛ-ВЛАКНО И 
ВЕШТАЧКУ СВИЛУ 

1. Одређују се н а ј в и ш е продајне цене за следеће 
производе: 

Дин/тона 
1) вискозну целулозу, 90% сувоће — 127 500 

Дин/кг 
2) цел-влакно памучног и вуненог типа, 

с ја јно и мат, 1а квалитет — — — 462 
3) цел-влакно памучног и вуненог типа, 

бојено, 1а квалитет — — — — 685 
4) вештачку свилу од 120 денија, с ј а ј -

ну, 1а квалитет — — — — — — 1.310 
5) вештачку свилу од 120 денија, мат, 

1а квалитет — — — — — — 1.365 
6) вештачку свилу од 120 денија, боје-

ну, 1а квалитет — — — — — — 1.735 
Цене из става 1. ове тачке в а ж е као н а ј в и ш е 

продајне цене произвођача ф р а н к о утоварено у ва -
гон, брод или шлеп на јближе утоварне станице про-
извођача. 

2. Савезни Државни с е к р е т а р у ат за послове 
робног промета може, по потреби, утврђивати пари-
тетне цене за остале сортименте производа из тачке 
1. ове одлуке. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
да важе : 

1) Одлука о одређивању на јвиших продајних 
цена за цел-влакно и вештачку свилу („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 13/60); 

2) тачка 1. под 22 под г) Одлуке о одређивању 
н а ј в и ш и х продајних цена за поједине производе 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 9/61). 

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

Р. п. бр. 184 
27. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб ,Чолаковић, с. р. 

456. 
На основу члана 25. одељак II тачка 1. Уредбе 

о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
јпубличких органа управе („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за народно здравље, 
Управа за ф а р м а ц е у т е ^ службу и медицинско снаб-
девање прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРОПИСИВАН^ и ИЗДАВАЊУ ЛЕКОВА КОЈИ 

ИМАЈУ ТОКСИКОМАНОГЕНО ДЕЈСТВО 
1. Проггисивање и издавање лекова произведе-

ших у потпуности и л и делимично од средстава која 
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имају ток-си ком ане гено дејство врши се по одред-
бама овог упутства. 

Поред одредаба овог упутства, на прописиван^ 
и издавање лекова који имају токсикоманогено деј-
ство примењују се и одредбе Упутства о прописи-
вању и издавању лекова („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 2/56). % 

2. Лековима који имају токсикоманогено дејство 
(у даљем тексту: лекови) сматрају се лекови који 
су одобрени на основу Уредбе о лековима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 45/53) а садрже неко од 
след ећих ср ед став а: 

1) опијум или препарате добивене непосредно 
од опијума (Рапорт, Ех1;гас1;ит ори, ТтсШга ори 
и сл.); 

2) морфин и његове соли; 
3) кокаин и његове соли; 
4) оксикодон — хидрохлорид (сИМбгоокзакоДетоп 

— ћМгоћ1огМ, ШћкЈгоћМгокзакоаетоп — ћШгоћ1о-
гк1, Сос! еп оп); 

5) тебакон — хидрохлорид (асеШдећШтокоде-
1поп — ћШгоћкмгк!, АсесосПп); 

6) метадон — хидрохлорид (Нер1апоп); 
7) норметадон — хидрохлорид (ТгсагЗа); 
8) петидин — хидрохлорид (Ре^апИп); 
9) а м ф ет амин — сулфат (Атрће1атш) ; 

10) друга средства која буду оглашена као опојне 
дроге. 

3. Лек се може прописати само ако је његова 
употреба медицински оправдана и неопходна. 

4. Лекове могу прописивати само лекари, стома-
толози и ветеринари. 

Ако ветеринар пропише лек, дужан је на рецеп-
ту означити дијагнозу оболеле животиње, као и име 
и адресу њеног власника. 

5. На једном рецепту може се прописати само 
један лек који садржи само једно од средстава из 
тачке 2. овог упутства. 

6. Лекар односно стоматолог може прописати за 
једнократно издавању лек који садржи највише: 

— 2 г опијума или одговарајућу количину неког 
препарата опијума; 

— 0,2 г морфина; 
— 0,4 г паногогна; 
— 0,2 г оксикодон — хидрохлорида (Содепопа); 
— 0,2 г тебакон — хидрохлорида (АсесосНпа); 
— 0,2 г метадон — хидрохлорида (Нер1;апопа); 
— 0,15 г норметадон — хидрохлорида (Т1сагда); 
— ОД г петидин — хидрохлорида (Ре1ап1та); 
— ОД г амфетамин-сулфата (Атрће^апнпа), а за 

употребу у око до 0,2 г. 
7. На рецепт се не сме прописивати ни издавати: 
1) кокаин и његове соли, као ни лекови справ-

љени од кокаина или његових соли; 
2) средства из тачке 2. под 6 до 10 овог упут-

ства, као супстанци је. 
8. Кокаин се може издавати за потребе лекар-

ских и зубно-лекарских ординација, болница и дру-
гих здравствених и ветеринароких установа, и то 
само у облику: 

1) раствора који садржи до 20% кокаина; 
2) масти за очи која садржи до 2% кокаина, 

односно за потребе у ветеринарској медицини до 
5% кокаина; 

3) таблете за употребу у око која садржи до 
0,003 г кокаина. 

Кокаин за потребе ординација и установа из 
става 1 ове тачке, може се издавати само на основу 
писменог требовања потписаног од стране лица које 

има дозволу за вођење приватне ординације одно-
сно од стране старешине установе. 

9. Здравствено и ветеринарске установе, као и 
лекарске и зубно-лекар оке ординације које пропи-
сују лекове, дужне су водити евиденцију о издатим 
рецептима. 

Апотеке и здравствено установе које изда-ју ле-
кове лицима која се код њих налазе на лечењу и 
в е т е р и н а р е ^ установе које употребљавају лекове 
за лечење животиња, морају водити евиденцију о 
набављеним и издатим лековима. 

10. Евиденција о издатим рецептима и евиден-
ција о набављеним и издатим лековима воде се у 
посебним књигама које садрже следеће податке, 
и то: 

1) књига евиденције о издатим рецептима: 
— датум издавања рецепта, 
— име лекара, стоматолога односно ветеринара 

који је прописао лек, 
— име, презиме и адресу лица коме је прописан 

лек однооно лица које ј е власник оболеле живо-
тиње, 

— назив и количину прописаног лека, 
— врсту и количину токсикоманогеног средства 

које садржи прописани лек; 
2) књига евиденције о набављеним и издатим 

лековима: 
— датум набавке и количину набављеног лека, 
— датум издавања лека, 
— име лекара, стоматолог односно ветеринара 

који је прописао лек, 
— назив и количину издатог лека, 
— врсту и количину токсикоманогеног средства 

које садржи издати лек, 
— име лица моме је лек издат. 
Књиге евиденција из става 1. ове тачке морају 

бити оверене од стране органа управе општинског 
народног одбора надлежног за послове народног 
зравља и морају се чувати три.године од дана упи-
сивања последњег издатог рецепта односно лека. 

11. Рецепти на којима се прописују лекови мо-
рају се издавати болесницима у два примерка, са 
ознаком „копија" на другом примерку и са назна-
чењем редног броја књиге евиденције о издатим 
рецептима. 

Копије рецепата задржава апотека која је по 
њима издала прописане лекове и чува их уз књигу 
евиденције о набављеним и издатим лековима на ј -
мање три године од дана издавања лека. 

12. Фармацеут не сме издати лек по рецепту 
који није исправан, на коме је извршена било каква 
исправка или ако је прошло више од пет дана од 
дана прописиазања лека. 

13. Установе и ординације из тачке 9 овог упут-
ства, дужне су да уведу прописане књиге и отпочну 
са вођењем евиденције о издатим рецептима одно-
сно евиденције о набављеним и издатим лековима 
у року од тридесет дана од дана ступања на снагу 
овог упутства. 

14. Управа за фармацеутску службу и медицин-
ско снабдевање објављује списак одобрених лекова 
и лековитих супстанцуа које имају токсикомано-
гено дејство. 

15. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 391/1 
7. јуна 1961. године 

Београд 
Начелник 

Управе за фармацеут оку службу и 
медицинско снабдевање, 

т г . рћ, Венцеслав Павлов, с. р. 
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457. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

1. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се следећи југослов-енски стандарди: 

1) Јутане тканине за импрегнаци-
ју битуменом — — — — — — Ј1Ј5 Г.С3.050 

2) Бетонске цеви за канализацију ЈТЈб 1Ј.Ш.050 
3) Ксилолитни подови. Једнослој-

ни и д БОС лој ни ксилолитни под — — ЈХЈб ТЈ.Г3.040 
2. Наведени југословенски стандарди објављени 

су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења су обавезни. 

4. Југословенски стандард из тачке 1. под 1 овог 
решења ступа на снагу 1. августа 1961. године, Југо-
словенски стандард из тачке 1. под 2 овог решења 
— I. септембра 1961. године, а југословенски стан-
дард из тачке 1. под 3 овог решења — 1. октобра 
1961. године. 

Бр. 17-3566 
23. јуна 1961. године 

Београд 

Директор 
Југословенског завода 

за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

458. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛАСТИ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

1 У издању Југословен ек ог завода за стандарди-
зацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Плитки олучасти наплаци за лаке 
теретне аутомобиле и њихове при-
колице — — — — — — — — ЈТЈЗ М.Ш.061 

2. Наведени југословенски стандард објављен 
је у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Овај југословенски стандард обавезан је и 
ступа на снагу 1. септембра 1961. године. 

Бр. 14-3565 
23. јуна 1961. године 

Београд 

Директор 
Југословенског завода 

за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 105. Закона о банкама („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 10/61) у вези с чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ 
Разрешава се дужности генералног директора 

Југословенске инвестиционе банке Никола Миља-
нић, пошто је именован за председника Управног 
одбора исте Банке. 

Б. бр. 43 
30. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 105. Закона о банкама (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 10/61) у вези с чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ 

Поставља се за генералног директора Југосло-
венске инвестиционе банке Зоран Жагар, директор 
Југословенске инвестиционе банке — П^нтрале за 
Н Р Словенију. 

Б. бр. 44 
30. јуна 1961 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 104. став 2. Закона о банкама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ 

У Управни одбор Југословенске инвестиционе 
банке именују се, и то: 
за председника: 

1. Никола Миљанић, досадашњи генерални ди-
ректор Југословенске инвестиционе банке; 

за потп ред сед ника: 
2. Душан Секић, секретар Извршног већа НР 

Србије за индустрију; 

за чланове: 
3 Шукри Али, савезни народни посланик; 
4. Љубо Бабић секретар Извршног већа за 

индустрију Н Р Босне и Херцеговине; 
5. Ристо Бајалски, председник Савеза т р о -

винских комора; 
6. Јордан Блажевски, секретар Савеза пољо-

привредно-шумарских комора; 
7. Душан Богданов, савезни народни посланик; 
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8. Антон Боле, потпредседник Извршног већа 
Н Р Словеније; 

9 Раде Борисављевић, савезни народни по-
сланик; 

10. Душан Брајушковић, савезни народни по-
сланик, 

11. Марјан Ври ли, секретар Савезне грађевинске 
коморе; 

12. Тоне Фајфар , председник Савеза занатских 
комора; 

13. Трипо Миличевић, савезни народни по-
сланик; 

14. Антун Павлинић, члан Извршног већа Н Р 
Хрватске; 

15. Благое Попов, члан Извршног већа НР 
Македоније; 

16. Анте Раос, савезни народни посланик; 
17. Родољуб Станић, савезни народни посланик; 
18. Јосип Томц, државни подсекретар у Секре-

тари јату Савезног извршног већа за саобраћај и 
везе; 

19. Станко Томић, посланик Народне скупшти-
не НР Босне и Херцегових; 

20. Владимир Вујовић, потпредседник Савезне 
индустријске коморе. 

Б. бр. 42 
30. јуна 1961. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потире д сед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 5Ф. ст. 1. и 4. Закона о орга-
низацији Југословенских железница (, Службени 
лист ФНРЈ", бр. 50/60), у вези с чланом 33. Уредбе 
о организацији и раду Савезног извршног већа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОДРЕЂЕНОГ БРОЈА ЧЛАНОВА 
СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 

ЖЕЛЕЗНИЦА 

За чланове Скупштине Заједнице Југословен-
ских железница именују се, и то: 

1. Дмитар Алексиевски, савезни народни по-
сланик; 

2. Симо Бабић, директор Заједнице железнич-
ких предузећа, Сарајево; 

3 Стево Бевандић, савезни народни посланик; 
4 Даринко Билан, председник Републичког 

одбора Синдиката саобраћајних радника Србије; 
5. Радомир Борисављевић, савезни народни по-

сланик; 
6. Инж. Кармело Будихна, савезни народни по-

сланик; 
7 Томе Буклевски, савезни народни посланик; 
8 Младен Буљевац, секретар Савезне саобра-

ћајне коморе; 
9. Стојан Ћо-сгв, секретар Извршног већа НР 

Македоније за саобг^ћај; 
10. Инж Алојз ДогзБишек председник Коморе 

за индустрију, рударство, грађевинарство и саобра-
ћај Словени^: 

11. Чстгомир Друловић, гечерч и-мај ор, начелник 
Саобраћајне управе Државног секретаријата за по-
слове народне одбране; 

12. Љубомир Дунђеровић, потиредседник Цен-
тралног одбора Синдиката саобраћајних радника; 

13. Душан Ђуровић, секретар Извршног већа 
НР Црне Горе за индустрију; 

14. Драго Флис. секретар Савезне спољнотрго-
винске коморе; 

15 Јосип Гарван, помоћник савезног државног 
секретара за послове робног промета; 

16. Инж. Драгутин Гвозденовић, секретар Савета 
за машиноградњу Савезне индустријске коморе; 

17. Анте Гранић, начелник Одељења за безбед-
ност саобраћаја савезног Државног секретаријата 
за унутрашње послове; 

18. Петар Хинић, народни посланик Народне 
скупштине НР Србије; 

19. Инж. Антон Хујбнер, професор грађевинског 
факултета у Београду; 

20. Инж. Миленко Јаковљевић, професор Сао-
браћајног факултета у Београду; 

21. Радивоје Јовановић, секретар Извршног ве-
ћа НР Србије за саобраћај и путеве; 

22. Анте Јурјевић, савезни народни посланик; 
23. Смајо Јусуфи секретар Извршног већа Ауто-

номне Косовско-Метохијске Области за индустрију 
и саобраћај; 

24. Чедо Капор, савезни народни посланик; 
25. Душан Марић генерални секретар Тури-

стичког савеза Југославије; 
26. Славко Маркон, помоћник генералног ди-

ректора Заједнице Југословенеких пошта, телегра-
ф а и телефона; 

27. Милован Марковић, помоћник секретара у 
Секретари јату Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство; 

28. Иван Мавровић, пуковник ЈНА; 
29. Ђорђе Мијић, виши саветник у Секретари-

јату Савезног извршног већа за опште привредне 
послове; 

30. Милан Милаковић, савезни народни по-
сланик; 

31. Трипо Милићевић, савезни народни посла-
ник; 

32. Др Стојан Новаковић, професор Економског 
факултета у Београду; 

33. Саво Петровић, директор Привредног удру-
жења за производњу шинских возила; 

34. Бојан Полак, народни посланик Народне 
скупштине НР Словеније; 

35. Лаза Прерадов, члан Управног одбора Са-
везне индустријске коморе; 

36. Ђуро Пртина, члан Управног одбора Савезне 
саобраћајне коморе; 

37. Радивоје Рајичевић, помоћник генералног 
директора Југословенске инвестиционе банке; 

38. Боривоје Ромић, секретар Централног већа 
Савеза синдиката Југославије; 

39. Родољуб Станић, савезни народни посланик; 
40. Манојло Станковић саветник у Савезном за-

воду за привредно планирање; 
41. Недељко Шуљинац, секретар Извршног ве-

ћа Аутономне Покрајине Војводине за опште при-
вредне послове; 

42. Инж. Антон Трибушон, савезни народни по-
сланик; 

43 Ванчо Унковски, народни посланик Народ-
ног гобпгња НР Македоније; 

44. Др инж. Душан Величковић, професор Ма-
шинског факултета ,у Београду; 

45. Јуре Вукасовић, савезни народни посланик; 



Среда, 5. јул 1981. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј Број 26 — Страна 11 I 

46. Велимир Живковић, секретар Савета за по-
морске луке Савезне саобраћајне ком^гл 

Б. бр. 40 
26. јуна 1961. године 

Београд 

^ Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр сд сед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 87. ст. 1. и 5. Закона о органи-
зацији Југословенских пошта, телеграфа и телефо-
на („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60) у вези с чла-
ном 33. Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 
21/59), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОДРЕЂЕНОГ БРОЈА ЧЛАНОВА 
СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЈШСКИХ 

ПОШТА, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА 

За чланове Скупштине Заједнице Југословен-
ских пошта, телеграфа и телефона именују се, и то: 

1. Методије Антевски. савезни народни посла-
ник; 

2. Гроздана Белић, начелник одељења у Се-
крет ари јату Савезног извршног већа за информа-
ције; 

3. Радомир Бошковић, савезни народни по-
сланик; 

4. Неда Божиновић, савезни народни посланик; 
5 Миодраг Чукулић, виши саветник у Народ-

ној банци ФНРЈ; 
6. Јосип Чуљат, директор Заједнице ПТТ пре-

дузећа, Загреб; 
7. Макоо Дакић, директор Управе за радиооао-

браћај; 
8. Ђоре Дам овски, директор Заједнице ПТТ 

предузећа, Скопје; 
9. Марко Ферић, генерални инспектор За јед-

нице Јутословенских железница; 
10. Јоже Гергец, директор Заједнице ПТТ пре-

дузећа, Љубљана; 
11. Драго Гиздић, савезни народни посланик; 
12. Винко Хафнер, државни подсекретар у Сек-

ретаријату Савезног извршног већа за индустрију; 
13. Адем Херцеговац, савезни народни посланик; 
14. Александар Јовановић, пуковник ЈНА; 
15. Бранко Лазовић, народни посланик Народне 

скупштине НР Црве Горе; 
16. Јован Мариновић, директор „Танјуг"-а 
17. Хамзе Немети, директор Заједнице ПТТ 

предузећа, Приштина; 
18. Ђорђе Миковић, помоћник генералног секре-

тара Сталне конференције градова; 
19. Селим Нумић начелник одељења у савезном 

Државном секретари јату за унутрашње послове; 
20. Светислав Поповић, члан Организационе ко-

мисије Ц К СКЈ; 
21. Душан Пуђа, председник Републичког већа 

синдиката Србије; 
22. Ивко Пустишек, генерални секретар Југо-

словенске радиодифузије; 
23. Милија Р а д о в а н о в ^ , виши саветник: у Ка -

бинету Председника Републике; 
24. Александар Радовић, директор Заједнице 

ПТТ предузећа Београд; 

25. Владо Роловић, помоћник државног секре-
тар п за иностране послове; 

26. Миклош Сабо, народни посланик Народне 
скупштине Н Р Србије; 

27. Милан Симовић, директор ЈАТ-а; 
28. Милош Стаматовић, председник Савезне 

саобраћајне коморе; 
29. Инж. ИлиЈа Стојановић, професор Електро-

техничког факултета у Београду; 
30. Стојиљко Стојиљковић, члан Управног од-

бора Пословног удружења новинских предузећа и 
новинских установа; 

31. Стојан Субић, помоћник секретара у Секре-
тари јату за саобраћај и путеве Извршног већа Н Р 
Словеније; 

32. Славко Сувајџић, државни саветник у Са-
везном заводу за привредно планирање; 

33. Душан Шијан, председник Централног од-
бора Синдиката саобраћајних радника; 

34. Гојко Шуица, потпуковник ЈНА; 
35. Др инж. Ра јко Томовић, начелник ЈТаборато-

рије за аутоматику у Институту ,Борис Кидрич"у 
Винчи. 

Б. бр. 41 
26. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршне веће 

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

ИЗ СПУЖВЕ НИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 21. од 17. маја 1961. године објављује: 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усло-
вима и начину спровођења конкурса за упис уче-
ника у гимназију, стручне школе и школе за обра-
зовање наставника; 

Решење о измени и допуни Решења о одређи-
вању з,дравствених установа у којима се извода 
стручна (практична) обука стажера, као и број ме-
ста за вршење стажа у тим установама. 

У броју 22. од 27. маја 1961. године објављује: 
Правилник о изменама и допунама Правилника 

о ванредном студирању на вишим школама; 
Ремење о проглашену природних рибљих пло-

д н и ј а ; 
Објаву о разрешењу дужности једног члана Са-

вета за социјалну политику и комунална питања 
Народне Републике Србије и о избору новог члана. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина' у броју 16. од 28. априла 1961. подине 
објављује: 

Уредбу за извршење Закона о правном поло-
ж а ј у верских заједница; 

Одлуку о спровођењу заштитних мера м радова 
на ерозивном подручју Модран — Јања/, 

Одлуку о спровођењу заштитних мера и радова 
на ерозивном подручју брдског дела реке Брке; 

Решење о разрешењу и постављењу фуекцив-
нера реоубличких органа управе' 
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Правилник о начину исплате дотације срезо-
ћима; 

Правилник о похвалама, наградама и дисци-
Плинским мерама за ученике стручних школа ; 

Решење о ослобађању од плаћања претплате за 
телевизијске пријемнике д р ж а л а ц а КОЈИ се налазе 
на подручју где не постоји могућност пријема те -
девизијског програма. 

У броју 17. од 5. ма ја 1961. године објављује : 
Одлуку о одређивању основице и стопе допри-

носа за друштвене фондове за школство које п л а -
ћ а ј у приватне радње; 

Одлуку о одређивању дела доприноса за дру-
штвене фондове за школство који припада општин-
ским друштвеним фондовима за школство; 

Одлуку о средствима Републичког друштвеног 
Фонда за школство за 1961. годину; 

Одлуку о саставу Управног одбора Републич-
ког друштвеног фонда за школство; 

Одлуку о обавезном удруживању у Срески 
друштвени фонд за школство Среза Сарајево дела 
средстава општинских друштвених фондова за 
школство која потичу од доприноса за друштвене 
фондове за школство; 

Одлуку о висини доприноса за основно здрав-
ствено осигурање пољопривредних произвођача у 
1961. години; 

Одлуку о избору чланова Управног одбора Р е -
публичког друштвеног фонда за школство; 

Одлуку о избору чланова Савета Адвокатске 
коморе Н Р Б и Х ; 

Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Одлуку о потврди одлуке о изменама и допу-

нама Статута Среза Ја јце , Приједор, Брчко и Мо-
стар и о потврди Одлуке Народног одбора Среза 
Ј а ј ц е о изменама и допунама Одлуке о утврђива-
њу органа управе; 

Одлуку о одобрењу Статута Главног савеза зем-
љоралничких задруга Н Р Босне и Х е р ц е г о в и х ; 

Одлуку о одобрењу Статута Коморе за инду-
стрију и рударство, грађевинарство и саобраћај 
Н Р Б и Х ; 

Правилник о допунама Правилника о завршном 
испиту у мајсторским и рударско-надзорничким 
школама; 

Решење о одређивању здравствених установа у 
којима се може опецијализовати; 

Решење о одређивању здравствених установа у 
којима се изводи стручна обука стажера и броја ме-
ста за вршење обавезног стажа у тим установама. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА РО ИНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 9. од 30. марта 1961. године објављује : 

Одлуку о одређивању рока за расписивање ре-
довних избора задружних савета; 

Правилник о регистрован^ споменика културе 
у Н Р Црној Гори; 

Исправку Решења о измени Решења о имено-
вању среских изборних комисија за избор народних 
посланика у Републичко веће Народне скупштине 
Народне Републике Црне Горе. 

У броју 10. од 4. априла 1961. године објављује : 
Решење о измени Решења о именовању оп-

штинских изборних комисија за спровођење избора 
одборника народних одбора општина на територији 
Народне Републике Црне Горе; 

И з в е ш т а ј Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за два одборника Општинског 
већа Народног одбора општине Даниловград; 

И з в е ш т а ј Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за два одборника Општинског 
већа Народног одбора општине Б а р ; 

И з в е ш т а ј Републичке изборне комисије о до -
пунским изборима за једног одборника Општинског 
већа Народног одбора општине Плужине ; 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за три одборника Већа произво-
ђача Народног одбора општине Плужине ; 

И з в е ш т а ј Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за три одборника Општинског 
већа Народног одбора општине Плав. 

У броју 11. од 7. априла 1961. године објављује : 
Уредбу о изменама Уредбе о организацији и 

раду Секретаријата народне одбране; 
Одлуку о распореду по општинама минималног 

обима пошумљавања и мелиорације шикара и де-
градираних шума за 1961. годину; 

Одлуку о расписивању првих избора и дана и з -
бора за избор чланова управног одбора За једнице 
предузећа поштанског, телеграфског и телефонско^ 
саобраћаја који бира радни колектив Заједнице; 

Одлуку о одређивању органа управе који ће 
именовати изборну комисију и комисију за израду 
спискова бирача за прве изборе управног одбора 
За једнице ПТТ предузећа ко ји бира радни колек-
тив За једнице; 

Одлуку о укупном броју чланова управног од-
бора За једнице предузећа поштанског, телеграфског 
и телефонског саобраћаја , броју чланова који би-
р а ј у поједина предузећа удружена у Заједници, рад -
ни колектив Заједнице, као и броју чланова ко је 
именује Извршно веће Народне скупштине Народ-
не Републичке Црне Горе. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

447. Указ о проглашењу Закона о измени З а -
кона о доприносу из дохотка привредних 
организација — — — — — — — 689 . 
Закон о измени Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација — — 689 

448. Одлука о додељивању средстава из при-
вредних резерви федераци је — — — — 689 

449. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
каматним стопама на фондове у привреди 690 

450. Одлука о враћању средстава утрошених 
у првој етапи изградње телевизије у Југо-
с л а в е н — — — — — — — — — 690 

451. Уредба о посебном додатку за судије ре-
довних и привредних судова и јавне пра-
вобраниопе — — — — — — — — 690 

452. Уредба о посебном додатку за јавне ту-
жиоце, њихове заменике и стручне сарад-
нике у јавним тужилаштвима — — — 691 

453. Одлука о образовању посебних дисциплин-
ских судова за службенике органа упра-
ве надлежних за послове народне одбране 691 

454. Одлука о преносу послова између банака 692 
455. Одлука о одређивању н а ј в и ш и х продајних 

цена за вискозну целулозу, цел-влакно и 
вештачку свилу — — — — — — 695 

456. Упутство о прописиван^ и издавању ле-
кова који имају токсикоманогено дејство 6(95 

457. Решење о југословенским стандардима из 
области грађевинарства — — — — — 697 

458. Решење о југословенском стандарду из 
области моторних возила — — — — 697 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


