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591. 

На основу члана 38. став l, у вези са чланом 37. 
став I. Уредбе о девизном пословању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 2/61 и „Службени лист СФРЈ", бр. 
26/63), у сагласности са Савезним секретаријатом за 
финансије и Савезним секретаријатом за трговину, 
Савезни секретари јат за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
O И З М Е Н И Н А Р Е Д Б Е O У Т В Р Ђ И В А Њ У Р О Б Е 
К О Ј А СЕ У В О З И Н А ОСНОВУ Р Е С Т Р И К Т И В Н Е 

Д О З В О Л Е 

1. У Наредби о утврђивању робе која се увози 
На основу рестриктивне дозволе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 1/63 и „Службени лист СФРЈ", бр. 20/63) 
тачка I. мења се и гласи: 

,,l. На основу рестриктивне дозволе увози се 
следећа роба: 

1) бензин за моторе, ост« авио-бензина, 
2) креозо^но уље, 
3) челична ужад, 
4) бродски ланци, 
5) свећице за моторна возила, 
6) фосфорна ђубрива, 
7) шиваће машине и главе шиваћих машина 

за домаћинство, 
8) писаће машине, осим електричних, 
9) шасије за' камионе и аутобусе, 

10) моторна возила свих врста, укључујући и 
мотоцикле, 

11) мотори са унутрашњим сазревањем, 
12) клинкер, ^ 
13) високонапонски изолатори за све врсте на-

пона и од свих врста материјала, 
14) цемент, 
15) равно стакло, 
16) со, 
17) омотни папир и папирна амбалажа, 
18) картон и лепенка, 
19) писаћи и штампарски папир, 
20) све врсте та-нких папира (пелир, карбон и сл.). 
2. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-

ња у „Службеном листу СФРЈ". 

П. бр. 908/2 
24. септембра 1963. године 

Београд 
Савезни секретар 

за спољну трговину, 
Никола Џуверовић, с. р. 

592. 
На основу тачке 4. Одлуке о ослобађању од 

плаћања царине и других дажбина за увоз робе 
која се прима бесплатно или набавља из иностран-
ства ради отклањања последица проузрокованих 
земљотрееом од 26. јула 1963. године .(»Службени 
лцст СФРЈ", бр. 32/63), у сагласности са Савезним 
секретариј атом за спољну трговину, Савезни се-
кретари^ за финансије прописује 

У П У Т С Т В О 
З А С П Р О В О Ђ Е Њ Е О Д Л У К Е О О С Л О Б А Ђ А Њ У О Д 
П Л А Ћ А Њ А Ц А Р И Н Е И Д Р У Г И Х Д А Ж Б И Н А З А 
У В О З Р О Б Е К О Ј А СЕ П Р И М А Б Е С П Л А Т Н О И Л И 
Н А Б А В Љ А И З И Н О С Т Р А Н С Т В А Р А Д И О Т К Л А -
Њ А Њ А П О С Л Е Д И Ц А П Р О У З Р О К О В А Н И Х З Е -

М Љ О Т Р Е С О М ОД 26. Ј У Л А 1963. Г О Д И Н Е . 

1. Ради ослобађања од плаћања царине и дру-
гих дажбина у смислу тачке I. Одлуке о ослоба-
ђању од плаћања царине и других дажбина за 
увоз робе која се прима бесплатно или набавља из 
иностранства ради отклањања последица проузро-
кованих земљотреоом од 26. јула 1963. године (у 
даљем тексту: Одлука), царинарнице ће из исправа 
које прате робу утврђивати да ли је та роба послата 
бесплатно као помоћ ради отклањања последица 
проузрокованих земљотресом. 

Исправе из става I. ове тачке могу бити фак-
тура, спроводни лист, инострана царинска декла-
рација, писмо иностраног пошиљаоца и слично. 

2. Царињење поклон-пошиљки које приспе ју за 
грађане Скопља a упућене су у Скопље, извршиће 
царинарнице без наплате царине и осталих дажби-
на које се наплаћују при увозу. 

Царињење поклон-пошиљки које приспе ју из 
иностранства грађанима Скопља који се налазе бан 
Скопља, царинариице ће извршити без наплате ца-
рине и осталих дажбина које се наплаћују при у-
возу, ако ти грађани царинарници поднесу потврду 
скупштине оне општине на чијој територији бораве 
да су на дан 26. јула 1963. године бил^ грађани 
Скопља. 

3. За робу из тач. I. и 2. Одлуке царинарница 
ће попунити и испоставити декларацију по слу-
жбеној дужности. Наименовање робе у декларацији 
мора бити уписано према одредбама Привремене 
опште царинске тарифе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 4/62 и 49/62) односно Листе вредности робе за 
примену Привремене опште царинске тарифе за 
робу коју грађани увозе односно уносе из иностран-
ства („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/62). 

За робу из тачке I. Одлуке царинарница ће по-
пунити и испоставити деклграцију у три примерка, 
од којих ће један примерак доставити Републичком 
одбору Ооцијалистичке Републике Македоније за 
помоћ и обнову Скопља. 

4. Ради ослобађања, у смислу тачке 3. Одлуке, 
од плаћања царине и других дажбина опреме која 
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Је набављена у иностранству за потребе научних, 
просветних, културних, здравствених и социјалних 
установа са подручја града Скопља које су претр-
пеле штету услед земљотреса, увозник le дужан 
царинарници поднети све исправе потребне за ре-
дован царински поступак, као и потврду републи-
чког органа управе надлежног за просвету и кул-
туру, за народно здравље или за социјалну зашти-
ту — да је установа претрпела штету услед земљо-
треса. 

Увозници робе из става I. рве тачке дужни су 
поднети декларацију у три 'примерка, a пријаву о 
увозу у пет примерака, с тим што ће царинарница 
по један примерак декларације односно пријаве о 
увозу робе, доставити ради евиденције Репу бл ни-
ком одбору Социјалистичке Републике Македоније 
за помоћ и обнову Скопља. 

5. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 3-̂ 5-13628/1 
21« септембра 1963. године 

Београд 
Савезни секретар 

за финансије, 
Киро Глигоров, с. р. 

593. 
На основу тачке 6. Одлуке о накнадама које 

индустријске и рударске привредне организације 
плаћају за употребу или коришћење воде у 1963. 
години С^лужбени лист СФРЈ", бр. 25/63), у саглас-
ности са Савезним секретаријата за пољопривреду 
и шумарство, Савезни секретари јет за финансије 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ОјБРАЧУНАВАЊА И УПЛАЋИВАЊА 
НАКНАДЕ КОЈУ ИНДУСТРИЈСКЕ И РУДАРСКЕ 
ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЛАЋАЈУ ЗА УПО-
ТРЕБУ ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У 1963. ГОДИНИ 

1. Индустријске и рударске привредне органи-
зације и инду етри јеки и рударски погони других 
привредних организација наведени у тачки l, став 
I. под I до 4 Одлуке о накнадама које индустријске 
и рударске привредне организације плаћају " за 
употребу или коришћење ^оде у 1963. години (у да-
љем тексту: Одлука), који употребљавају или ко-
ристе воду, обрачунавају и плаћају на терет својих 
трошкова пословања накнаду за употребу или ко-
ришћење воде у 1963. години. 

Обрачунавање и уплаћивање накнаде из става 
I. ове тачке, као и коришћење те накнаде, врши се 
на начин и под условима прописаним у Одлуци и 
у овом упутству. 

2. Износ накнаде коју плаћају привредне орга-
низације и погони из тачке I. овог упутства утврђује 
^се за сваку од тих организација односно погона по-
себно на крају месеца. 

Обрачунавање накнаде врши се ва тај начин 
што се број kWh произведем електричне енергије 
односно број m3 употребљене или коришћене воде у 
месецу за који се утврђује износ накнаде, множи 
односном висином накнаде по I kWh произведем 
електричне енергије на генератору односно за Im' 
употребљено или коришћене воде. 

Дефинитивно обрачувавање накнаде врши се по 
истеку године — по завршном рачуну привредне ор-
ганизације. 

3. Под висином накнаде подразумева се накна-
да коју у 1963. години плаћају индустријске и ру-
дарске привредне организације које употребллвају 
или користе воду, и то: 

1) хидрОелектране — 0,08 динара по I kWh 
произведем електричне енергије; ' 

2) термоелектроне — О,ОЗ динара ио I kWh 
произведем електричне енергије; 

3) привредне организације из хемијске ин-
дустрије, индустрије целулозе и папира, црне мета-
лургије и рудници угља и погони других привред-
них организација који се баве тим делатностима — 
2 динара за Im8 употребљено или коришћене воде; 

4) остале индустријске и рударске привредне ор-
ганизације и индустријски и рударски погони дру-
гих привредних организација који се не баве делат-
ностима наведеним у овој тачки под 3 — 3 динара за 
I ms употребљено или коришћене воде. 

4. Ради правилног обрачунавања накнаде из 
тачке I. овог упутства хидроелектране и термоелек-
тране дужне су водити евиденцију о количини 
произведене електричне енергије изражене у kWh, 
a индустријске и рударске привредне организације 
и инду стр^јски и рударски погони других привред-
них организација, на које се односе одредбе овог 
упутства, дужни су водити евиденцију о количини 
употребљен или коришћене воде исказане у m8. 
Привредна организација односно погон исту воду 

, евидентираће само Једанпут, без обзира да ли је та 
вода употребљена или коришћена у тој организаци-
ји односно погону два или више пута. 

Под количином употребљено или коришћене во-
де подразумева се стварно утрошена вода, као и 
вода која је само испуштена. 

Ако привредне организације, осим хидроелек-
трана и термоелектрана, односно погоди немају ин-
струменте за мерење стварног утрошка воде, коли-
чина употреблЈене воде утврђиваће се према капа-
цитету постројења у сразмери оа коришћењем тог 
капацитета, о чему се мора водити одговарајућа 
евиденција. 

5. Средства накнаде, обрачуната за протекли 
месец на начин предвиђен у тачки 2. овог упутства, 
уплаћују се до 25. дана наредног месеца ва посебан 
рачун код Службе друштвеног књиговодства при 
републичкој централи Народне банке. Уплаћивање 
накнаде врши се на начин предвиђен за наплаћи-
ван^ прихода буџета и фондова у Правилнику о 
периодичном обрачуну привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 12/63 и „Службени 
лист СФРЈ", бр. 21/63 VL 29/63). 

Изузетно од рока из става l, ове тачке, прив-
редна организација — обвезник плаћања накнаде 
за употребу или коришћење воде у 1963. го-
дини, дужна је до 25. новембра обрачунати и уп-
латити накнаду за период од I. јануара до 31. ок-
тобра 1963. године, с тим што је обрачунату накнаду 
за прво полугође дужна уплатити до 31. октобра, a 
накнаду обрачунату за месеце јул-септембар — до 5. 
новембра 1963. године. 

Ако привредна организација (хидроцентрала и 
сл.) употребљава или користи воду односно испушта 
воду која тече између две или више република, 
дужна је уплаћивати сразмеран део износа накнаде 
на посебан рачун код Службе друштвеног књиго-
водства при централи Народне банке оне републике 
на чијој су територији уграђени' уређаји (агрегати) 
за производњу електричне енергије или за вршење 
друге делатности. 

6. Средства накнаде уплаћена на посебан ра-
чун код Службе друштвеног књиТОводства при ре-
публичкој централи Народне банке могу се користи-
ти тек кг1д буду претходно унесена у републички 
фонд вода. 

Ако у републици није постојао у 1962. години 
фонд вода, већ су средства за водопривреду била 
обезбеђена у републичком буџету на посебној пар-
тији и позицији, средства накнаде са посебног ра-
чуна могу се у 1963. години унети у фонд вода ако 
у тај фонд република унесе најмање онолики из-
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нос средстава колико је била обезбедила за водо-
Привреду у свом буџету за 1962. годину. 

7. Републички фонд вода распоређиваће сред-
ства накнаде према свом » одобреном финансијском 
плану и може их користити у 1963. години само за 
намене за «oje се по важећим прописима употреб-
љава ју средства фонда вода. 

8. Привредне организације и погони из тачке I. 
овог упутства, дужни су накнаду обрачунати и уп-
латити од 1. јануара 1963. године (тачка 5. Одлуке). 

9. Важећи савезни прописи по којима водне за-
једнице наплаћују водни допринос (тачка 4. Одлуке) 
су Општа уредба о водник заједницама („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 6/52), Правилник о одређивању 
водног доприноса („Службени лист ФНРЈ", бр. 
24/52) и остали важећи савезни прописи. 

10. Ако привредна организација односно погон 
не уплати дужни износ накнаде из тачке I. овог 
упутства у року наведеном у тачки 5. овог упутства, 
дужан је поред износа накнаде платити и казнену 
камату сходно члану 2. Уредбе о казненим кама-
тама на .неблаговремено уплаћене приходе буџета и 
друштвених фондова' („Службени лист ФНРЈ", бр. 
41/59). 

11. Привредне организације из тачке 1. став I. 
под 5 Одлуке, које користе водне падове као по-
гонску снагу, плаћају ову накнаду по прописима 
које на основу овлашћења из тачке 6. Одлуке до-
носи Савезни секретари јат за пољопривреду и шу-
марство, у сагласности са Савезним еекретаријатом 
за финансије. 

12. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 1-14205/1 
12. септембра 1963. године 

Београд 
Савезни секретар 

за финансије, 
Киро Глигоров, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Одлуке о одређивању 
делатности за које привредне организације плаћају 
камату ва пословни фонд по нижим стопама и де-
латности за које су ослобођене од плаћања те кама-
те и доприноса из дохотка, објављеном у „Службе-
ном листу СФРЈ", бр. 25/63, поткрале ниже наведене 
грешке те се даје х 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КО-
ЈЕ ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЛАЋАЈУ КА-
МАТУ НА ПОСЛОВНИ ФОНД ПО НИЖИМ 
СТОПАМА И ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈЕ СУ ОСЛО-
БОЂЕНЕ ОД ПЛАЋАЊА ТЕ КАМАТЕ И ДОПРИ-

НОСА ИЗ ДОХОТКА 
У тачки 5. одредба I) под (4) у загради после 

броја: „116-10" треба додати омашком изостављене 
речи: ,,и 116-21". 

У тачки 5. одредба 4) под (I) уместо речи: „рад-
њама" треба да стоји реч: „погонима". 

У тачки 8. одредба 5) у загради после броја: 
„118-12" треба додати омашком изостављен речи: 
,,и 718-10". 

У тачки 8. одредба 30) у последњем реду после 
броја: „611-30," треба додати омашком изостав-
љен број: „611-40,". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 25. сеп-
тембра 1963. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о изменама и до-
пунама Одлуке о Тарифи максималних провизија 
и накнада за услуге у вршењу кредитних и дру-
гих банкарских послова, објављеном у „Службеном 
,листу СФРЈ", бр. 30/63, поткрала ниже наведена 
грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ТАРИФИ МАКСИМАЛНИ« ПРОВИЗИЈА И НА-
КНАДА ЗА УСЛУГЕ У ВРШЕЊУ КРЕДИТНИХ И 

ДРУГИХ БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА 
У тачки 2. под 6, у цитираном тексту уместо 

речи: „одређује" треба да стоји реч: „обрађује". , 
Из Савезног извршног већа, Београд, 25. сеп-

тембра 1963. године. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Социјалистач-

же Републике Хрватске у броју 30. од 11. јула 1963. 
године објављују: 

Одлуку о пословном реду Сабора Социјалистич-
ке Републике Хрватске; 

Одлуку о пословном реду Републичког већа 
Сабора Социјалистичке Републике Хрватске; 

Одлуку о пословном реду Привредног већа Са-
бора Социјалистичке Републике Хрватске; 

Одлуку о пословном реду Просветно-културног 
већа Сабора Социјалистичке Републике Хрватске; 

Одлуку о пословном реду Социјално-здравстве-
ног већа Сабора Социјалистичке Републике 
Хрватске; 

Одлуку о пословном реду Органи за ционо-поли-
тичког већа Сабора Соци ј a л истичке Републике 
Хрватске; 

Одлуку о оснивању Одбора за друштвени над-
зор и Комисије за избор и именовања; 

Одлуку о сталним одборима и комисијама Ре-
публичког већа Сабора Социјалистичке Републике 
Хрватске; 

Одлуку о оснивању Комисије за стручно школ-
ство; 

Одлуку о оснивању Комисије за усклађивање 
важећих прописа са Уставом; 

Одлуку о оснивању Комисије за статуте оп-
штина и срезова; 

Извештај о резултату избора посланика у Са-
везно веће Савезне скупштине, у Републичком већу 
Сабора Социјалистичке Републике Хрватспе; 

Решење о именовању чланова Републичке ко-
мисије за спровођење прописа о расподели чистог 
прихода привредних организација и установа; 

Решење о разрешењу директора Музеја рево-
луције народа Хрватске у Загребу. 

\ 
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У броју 31. од 18. јула 1963. године објављују: 
Одлуку о избору тфедседника и чланова Из-

вршног већа Сабора; 
Одлуку о избору чланова Комисије за избор и 

именовања Сабора; 
Одлуку о избору чланова Одбора за друштвени 

надзор Сабора; 
Одлуку о избору чланова сталних одбора и ко-

мисија Републичког већа Сабора; 
Одлуку о избору чланова Комисије за статуте 

општина и срезова; 
Одлуку о именовању републичких секретара; 
Одлуку о избору председника и чланова Устав-

ног суда Хрватске; 
Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Одлуку о организацији одбора Извршног већа 

Сабора; 
Одлуку о именовању председника и чланова 

одбора и комисија Извршног већа Сабора; 
Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова 

Републичке комненјз за верска питања; 
Наредбу о спровођењу превентивних мера за 

спречавање слинавке и шапа; 
Наредбу о измени Наредбе о одређивању трош-

кова промета на велико и трошкова производње 
(помељарине) за пшенично, ражено и кукурузно 
брашно. 

УРАДНИ ЛИСТ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" у броју 17. од 6. јуна 1963. године објављује: 

Наредбу о заштитити земљишта на подручју 
атомског реактора у Подгорици; 

Наредбу о висини трошкова при мељави жита-
рица (помељарина); 

Списак кандидата које су општинске скупштине 
изабрале у Републичко веће Скупштине СР Сло-
веније. 

У броју 18. од 13. јуна 1963. године објављује: 
Наредбу о димензионирању и извођењу грађе-

винских објеката у земљотресним подручјима; 
Извештај о резултату избора посланика у 

Привредно веће Скупштине СР Словеније; 
Извештај о резултату избора посланика у 

Просветно-културно веће Скупштине СР Словеније; 
Извештај о резултату избора посланика у 

Социјално-здравствено веће Скупштине СР Сло-
веније; 

Извештај о резултату избора посланика у 
Организационо-политичко веће Скупштине СР Сло-
веније. 

У броју 19. од 20. јуна 1963. године објављује: 
Уредбу о организацији и раду Републичког 

серкетаријата за туризам; 
Одлуку о оснивању Комисије Извршног већа 

за припремање материјала за усклађивање репуб-
личкиз^ прописа са Уставом; 

Решење о именовању председника, чланова и 
секретара Комисије Извршног већа за припремање 
материјала за усклађивање републичких прописа 
са Уставом; 

Извештај о резултату избора посланика у 
Републичко веће Скупштине СР Словеније. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
СОДИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Служен весник Социјалистичке Републике 
Македоније" у броју 26. од 13. јула 1963. године 
објављује: 

Одлуку о избору председника и чланова Из-
вршног већа; 

Одлуку о избору председника и судија Устав-
ног суда Македоније; 

Одлуку о именовању секретара Извршног већа 
и републичких секретара; 

Одлуку о именовању секретара Собрања Соци-
јал истичке Републике Македоније; 

Одлуку о разрешењу и избору председника и 
судија Врховног суда Македоније; 

Одлуку о одређивању намене, услова и начина 
под којима ће се давати кредити из Републичког 
инвестиционог фонда; 

Одлуку о допуни Одлуке о плаћању доприноса 
За лица ван радног односа осигурана према пропи-
сима о социјалном осигурању; 

Решење о разрешењу и именовању чланова Ре-
публичке комисије за спровођење прописа о распо-
дели чистог прихода привредних организација и 
установа; 

Решење о именовању чланова Савета Репуб-
личког завода за продуктивност рада; 

Решење о разрешењу и именовању чланова 
Управног одбора Републичког фонда за непривре-
дне инвестиције; 

Решење о разрешењу и именовању чланова 
Управног одбора Заједнице ПТТ предузећа у СРМ; 

Решење о оснивању Јединственог предузећа за 
дистрибуцију електричне енергије на територији 
Македоније; 

Решење о потврди Одлуке о оснивању Универ-
зитетске штампарије при Универзитету у Скопљу; 

Решење о разрешењу директора Дирекције за 
изградњу дела Ауто-пута „Братство—Јединство у 
Социјалистичкој Републици Македонији; 

Решење о разрешењу секретара Савета за кул-
туру НР Македоније. 

С А Д Р Ж А Ј : 
^ Страна 

591. Наредба о измени Наредбе о утврђивању 
робе која се увози на основу рестиктивне 
дозволе — — — — — — — — — 823 

592. Упутство за спровођење Одлуке о осло-
бађању од плаћања царине и других да-
жбина за увоз робе која се прима бес-
платно или набављена из иностранства 
ради отклањања последица проузрокова-
них земљотресом од 26. јула 1963. године 823 

593. Упутство о начину обрачунавања и упла-
ћивања накнаде коју индустријске и ру-
дарске привредне организације плаћају 
за употребу или коришћење воде у 1963. 
години — — — — — — — — — 824 

Исправка Одлуке о одређивању делатности за 
које привредне организације плаћају ка-
мату на пословни фонд по нижим сто-
пама и делатности за које су ослобођене 
од плаћања те камате и доприноса из 
дохотка — — — — — — — — — 825 

Исправка Одлуке о изменама и допунама Од-
луке о Тарифи максималних провизија и 
накнада за услуге у вршењу кредитних 
и других банкарских послова — — — 825 

Издавач: Новинска установа „Службени лист СФРЈ", Београд, Јована Ристића I. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Јована Ристића бр. i. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


