
Среда, 10. јануар 1962. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 1 ГОД. XVIII 

1. 

На основу члана 158. Закона о народној одбранат 
(.,Службени лист ФНРЈ", бр. 30/55, 14/57 и 44/61), 
Државни секретаријат за послове народне одбране 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 1. 
- У Правилнику за извршење војне обавезе („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 23/57) у члану 5. реч: „два-
десет" замењује се речју: „деветнаест". 

Члан 2. 
У члану 12. у ст. 1. и 2. реч: „двадесет" заме-

њује се речју: „деветнаест". 

Члан 3. 
У члану 13. у ставу 1. реч: „двадесет" замењује 

се речју: „деветнаест". 

Члан 4. 
Члан 17. мења се и гласи: 
„Обвезник-регрут односно војник (морнар)' који 

жели да му се трајање војног рока одреди као једи-
ном храниоцу породице у смислу члана 71. став 2. 
тачка 2. под в) Закона о народној одбрани, дужан 
је да о томе поднесе захтев органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове народ-
не одбране. Ако захтев подноси обвезник-регрут, 
захтев се подноси после позивања обвезника-регру-
та на служење војног рока. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 
1) уверење надлежног органа управе општин-

ског народног одбора о броју чланова породице који 
сА обвезником-регрутом односно војником (мори а-
ром) живе у заједничком домаћинску, о њиховом 
родбинском односу са њим, као и да ли се у вре-
мену од три године до позивања обвезника-регрута 
на служење војног рока изменио број чланова по-
родице раскидањем заједничког домаћивства, а ако 
јесте, у чему се ова измена састоји; 

2) уверење надлежног органа управе општинског 
народног одбора -о порезу ва доходак од пољопри-
вреде и о приходу обвезника -регрута и чланова ње-
гове породице, као и да ли је у времену од три 
године до позивања обве з ни к а - регрута на служење 
војног рока отуђен неки део имовине ва коју се 
плаћа порез, а ако јесте, за колико је смањен порез 
тим отуђењем; 

3) уверења о редовном школовању за чланове 
породице који су старији од 18 година и налазе се 
на редовном школовању; 

4) лекарска уверења о сталној неспособноста за 
привређивање чланова породице који су старији од 

18, а млађи од 55 (за жене) односно од 60 година (за 
мушкарце); 

5) изводе из матичне књиге рођених за чланове 
породице који су млађи од 18 година, као и за оне 
који су старији од 55 (за жене) односно бо година 
(за мушкарце); 

6) извод из матичне књиге рођених о закључе-
ном усвојењу, ако се по основу усвојења тражи 
признање својства јединог храниоца породице. 

Уверење из става 2. тачка 4. овог члана не мора 
се подносити за чланове породице који су старији 
од 18 година и налазе се на редовном школовању. 

У захтеву за издавање уверења из схава 2. тач. 
1. и 2. овог члана, подносилац захтева дужан је да 
наведе тачан датум пријема позива на служење вој-
ног оока обвезника-регрута. 

Уверења наведена у ставу 2. тач. 1. до 3. овог 
члана признају се као доказна средства само ако су 
издата после достављања позива на служење војног 
рока обвезнику-регруту. 

Уверења из става 2. тачка 4. овог члана о стал-
ној неспособноста за привређивање чланова породи-
це издаје најближа војна лекарска комисија којој 
они буду упућени од стране органа управе општин-
ског народног одбора надлежног за послове народне 
одбране. 

Ако у циљу подношења захтева из става 1. овог 
члана обвезник-регрут затражи на регрутован^ да 
регрутна комисија изврши преглед стално веспособ-
н!их чланова његове породице, ова комисија ће пре-
гледати те чланове породице и издати гм уверења 
о сталној неспособност, ако ту неспособност 
утврди." 

Члан 5. 
Члан 18. мења се и гласи: 
„Ако војник (морнар) у току служења војног 

рока постане једини хранилац породице и о томе 
надлежни артан донесе решење, отпустиће се пошто 
одслужи једну годину, односно отпустиће се одмах 
по пријему решења од стране његове војне јединице 
односно установе, ако је војни рок служио више 
од једне године." 

Члан 6. 
Наслов одељка 3. изнад члана 18. брише се. 
Досадашњи одељци 4, 5. и б. у глави III постају 

одељци 3, 4. и 5. 

Члан 7. 
Члан 28. мења ое и гласи: 
„Одобрење за привремени боравак у иностран-

ству не може се издати лицу коме извршење рег-
рутно обавезе или обавезе служења војног рока 
пада у време кад би требало да буде у иностранству, 
ако му извршење тих обавеза није одложено." 

Члан 8. 
У члану 41. тач. 1. и 2. бришу се. 
Досадашње тач- 3. и 4. постају тач. 1. и 2. 
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Члан 9. 

У члану 42. речи: „из тач. 1, 2. и 3." замењују 
се речима: „из татчке 1.". 

Члан 10. 
Члан 44. меља се и гласи: 
„Решење по захтеву за прекид служења војног 

рока из разлога предвиђених у чл. 22, 24. ц 25. овог 
правилника, доноси надлежна команда пука, њој 
равна или виша команда, односно управа војне 
установе." 

Члан 11. 
У члану 52. став 2. брише се. 
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

Члан 12. 
О в а ј правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј " . 

Р. В П. бр. 3 
6. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове народне одбране 
генерал армије, 

Иван Г«тк>ак, с. р. 

2. 

На основу члана ИЗ. Општег закона о органи-
зацији з д р а в с т в е н службе („Службени лист Ф Н Р Ј " , 
бр. 45/60 и 9/61), у споразуму са С^кретаријатом Са-
везног извршног већа за народно здравље, савезни 
Државни секретаријат за послове финансија про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О КЊИТОВОДСТВУ и к о н т о м ПЛАНУ ЗДРАВ-

СТВЕНИХ УСТАНОВА 

Члан 1 
З д р а в с т в е н установе воде книговодство по од-

редбама Уредбе о књиговодству привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ" , бр. 27/55) и 
Правилника о јединственом контном плану при-
вредних организација („Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 
20/61), ако овим правилником или другим посебним 
прописима који се односе на пословање здравстве-
них установа није друкчије одређено. 

Члан 2 
Здравствене установе примењују јединствени 

поитни план прописан у члану 13. Правилника о је-
динственом контном плаву привредних организа-
ција са следећим изузецима: 

1) група 12 — Дужници: 
120 — Дужници за накнаде здравствених услуга 
121 — Дужници за остала пословања. 
У оквиру конта групе 12 — Дужници, воде се 

аналитичка конта по органима, установама и орга-
низацијама, који по посебним прописима плаћа ју 
накнаде за услуге: 

1200 — Фонд здравственог осигурања радника 
и службеника 

1201 — Фонд здрав е тв еног осигурања пољопри-
вредних произвођача 

1202 — Фонд здравственог осигурања занатлија 
1203 — Народни одбори 
1204 — Савезни и републички органи и уста-

нове 

1205 — Привредне организације 
1206 — Грађани и грађанска правна лица 
1207 — Остали дужници за пружене здравстве-

не услуге; 
2) група 16 — Односи са посебним погонским, 

пословним и другим јединицама; 
162 — Обрачун паушала з а лечење и друге 

услуге обухваћене паушалом 
163 — Економије 
164 — Радионице 
165 — Возни парк; 
3) у оквиру с и н т е т с к о г котата 310 — Сировине 

и материјал, воде се аналитичка конта: 
3100 — Лекови и завојни, лабораториски , зу-

бар ски и остали санитетски материјал 
3101 — Екс пер и мен тали е ж и в о т и њ е 
3102 — Животне намирнице 
3103 — Технички материјал 
3104 — Материјал за о д р ж а в а њ е чистоће 
3105 — Текстилни материјал 
3106 — Стока за к л а њ е 
3107 — Сточна храна, семе, саднице 
3108 — Кожа, вуна, перје 
3109 — Остали разни материјал. 
Лекови се, по правилу, изда ју по одељењима 

у количинама потребним за 1 до 3 дана. Ако се из 
посебних разлога издају веће количине лекова, по-
требно је да се у оквиру аналитичког конта 3100 — 
Лекови и завојни, лаб оратори јеки, зу барски и оста-
ли санитетски материјал, и з в р ш и д а љ е р а ш ч л а н е -
вање ради потпунијег обухватање кретања овог 
материјала, као на пример: 

3100/1 — Залихе лекова у апотеци 
3100/2 — Залихе лекова на одељена има; 
4) трошкови основне здраествене делатности 

исказу ју се у класи 4 — Трошкови пословања и 
укалкулисани лични дохоци. 

У оквиру синтетичког конта 400 — Сировине 
и материјал, воде се аналитичка конга за матери-
јал за дијатностику, лечење и друге здраве?вене 
мере и акције, као и за негу и исхрану болесни-
ка, и то: 

4000 — Лекови и завојни материјал 
4001 — Лаб оратори јеки материјал 
4002 — Зу барски материјал 
4003 — Материјал за дезинфекцију , дезинсек-

ција' и дератизаци ј у 
4004 — Материјал за асанације и . мелиорације 
4005 — Посебан материјал за експерименте 

(екеперименталне животиње и друго) 
4006 — Остали санитетски материјал 
4007 — Материјал за личну хигијену болесника 

и здравствено? особл>а 
4008 — Животне намирнице; 
5) у оквиру синтетичког конта 751 — Реализа -

ција услуга, воде се аналитичка конта по врстама 
основних јединица здравсгвенмх услуга: 

7510 — Приходи од болничког' лечења 
7511 — Приходи од амбулантна^ услуга 
7512 — Приходи од лабораторијо 
7513 — Приходи од зубне амбуланте 
7514 — Приходи од накнада за превентиви© 

услуге (здравствене мере и акције — асанације , 
мелиорације и слично) 

7515 — Приходи од купалишних услуга 
7516 — Приходи од превоза 
7517 — Остали приходи од здравствених услуга 
7518 — Приходи од дотација. 

Среда, 10. ј ануар 1962. 
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У оквиру аналитичке^ конта 7511 — воде се по-
даналитичка конта по врстама амбулантних услу-
га: прегледи, теренска служба (кућне посете) и 
слично. 

У оквиру аналитичког конта 7513 — воде се 
поданалитичка конта по приход:--ша зубне амбулан-
те и зубнотехничке лаборатории е. 

У оквиру аналитичког конта 7516 — воде ое по-
даналитичка конта по приходима од превоза ако 
се превозна средства не воде у оквиру конта групе 
16 већ на терет редовних трошкова у класи 4, 

У оквиру аналитичког конта 7517 — воде се по-
давал птичка конта по осталим приходима који по-
тичу од таквих делатности чији су трошкови садр-
жани у редовним трошковима у класи 4 као тро-
шкови основне здравствен« делатности, чиме се 
посредним путем врши коректура трошкова у кла-
еи 4. 

Члан 3. 
Аналитичка конта наведена у члану 2. овог 

правилника сматрају се обавезним. 

Члан 4. 
За здравствене станице, диспанзере, апотеке и 

друге мање здравствене установе, може се водити 
заједничко книговодство. 

Савет здравствено установе одлучује да ли ће 
се водити посебно или заједничко книговодство за 
здравствен« установе из става 1. овог. члана. 

Заједничко книговодство води се на начин који 
здравствено установе споразумно одреде. 

Члан 5. 
Ближе прописе за примену овог правилника 

доноси, по потреби, Секретаријат Савезног извр-
шног већа за народно здравље у споразуму са са-
везним Државним секретари ј атом за послове фи-
нансија. 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу даном објав-

љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а . примењи-
ваће се од 1. јануара 1962. године. 

Бр. 12-30032/1 
19. децембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

3. 

На основу члана 33. Закона о кредитним и дру-
гим банкарским пословима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61) у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове робног промета савезни 
Државни секретаријат за послове финансија, из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
КОЈЕ МОГУ ДАВАТИ ПОТРОШАЧКЕ КРЕДИТЕ 

1. Потрошачке кредите за куповину индустриј-
ских производа могу давати грађанима следеће 
привредне организације: 

1) трговинска предузећа на мало; 
2) трговинске радње; 
3) продавнице индустријских предузећа; 

4) занатска предузећа; 
5) занатске произвођача задруге; 
6) набавно-продајне задруге. 
2. Привредне организације из тачке 1. ове на-

редбе могу грађанима давати потрошачке кредите 
под условом: 

1) да воде самостално книговодство; 
2) да имају стручан кадар оспособљен за рад 

на давању, евидентирања- и враћању потрошачких 
кредита. 

3. Привредне организације из тачке 1. ове на-
редбе могу давати непосредно потрошачке кредите 
само стално упосленим радницима и службеницима. 

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

Бр. 08-30402/6 
30. децембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

4. 

На основу тачке 5. став 1. Одлуке о средствима 
за давање накнаде саобраћајним привредним орга-
низацијама за повластице у путничком саобраћају 
У 1962. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), 
у сагласности са Секретариј атом Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе, савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА ЛИЦА СЛОБОДНИХ 
ПРОФЕСИЈА МОГУ ЗАДРЖАТИ ПРАВО НА ПО-
ВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР У 

1962. ГОДИНИ 

1. Лица слободних професија која су по доса-
дашњим прописима имала право на повластицу у 
вожњи у железничком, друмском, поморском, реч-
ном и ваздушном саобраћају, могу задржати то 
право под условом да претходно уплате на посебан 
рачун код банке паушални износ од по 3 200 динара 
за себе и за сваког одраслог члана своје уже поро-
дице, односно по 1 6'00 динара за свако дете од 4. 
до 10. године живота. 

Као лица слободних професија сматрају се и 
чланови сељачких радних задруга и земљораднич-
ких задруга које послују по принципима сељачких 
радних задруга, ако нису са задругом у редовном 
радном односу. 

2. Лица из тачке 1. ове наредбе дужна су да 
предвиђене паушалне износе из става 1. те тачке 
уплате понаособ за сваку легитимацију за кориш-
ћење повластице при одласку на годишњи одмор у 
корист рачуна бр. 338513 — „Паушална накнада за 
повластице у саобраћају". 

Уплата се врши путем чековне уплатнице. 
3. Признанице о извршеној уплати корисници 

повластице подносе, и то: 
1) лица слободних професија — организацији у 

коју су учлањена; 
2) лица слободних професија која немају своју 

професионалну организацију (носачи, чистачи обу-
ће и резани огревног дрвета) — комуналној служби 
општинског народног одбора на чијем подручју о-
бављају односну професионалну делатност; 
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3) чланови сељачких радних задруга и земљо-
радничких задруга које послују по принципима се-
љачких радних задруга — задрузи чији су чла-
нови. 

4. Легитимације за коришћење повластице при 
одласку на годишњи одмор за лица из тачке 1. ове 
наредбе прибавља организација односно орган из 
тачке 3. ове наредбе према одредбама Упутства о 
повластици у вожњи приликом коришћења годиш-
њег одмора („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/61). 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
н>а у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1962. године. 

Бр. 07-34196/2-61 
29. децембра 1961. године 

Београд 
Државни секретар 

за пос .све финансија, 
Никола Минчев, е. р-

5. 

На основу члана 38. став 1. Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/61 и 26/61), савезни Државни сек-
ретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАМА КОЈЕ СЕ СМАТРАЈУ УСЛУЖНИМ 
ЗАНАТСКИМ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИМ 
ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СМИСЛУ 
ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА ПРИВ-
РЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДЛУКЕ О СТО-
ПАМА ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Наредби о привредним организацијама које 
се сматрају услужним занатским и гра1>евинско-за-
натским привредним организацијама у смислу За-
кона о доприносу из дохотка привредних органи-
зација и Одлуке о стопама доприноса из дохотка 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/61) у тачки 1. став 1. на крају одредбе под 49 
тачка се замењује зарезом и после ње додају се 
шест нових одредаба, које гласе: 

„50) ковачке, 
51) тапетарске, 
62) израде и оправке вага, 
53) златарско-јувелирске, 
54) столарске, 
55) делатности услужног карактера које се по 

прописима републичког секретаријата за индустрију 
донетим у смислу члана 16. став 2. Уредбе о занат-
ским радњама и занатским предузећима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 5/54 и 3/58) сматрају сличним за-
натској делатности." 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ44, а примењиваће 
© е и у целој 1961. години. 

Бр. 12-34409/1 
29. децембра 1961. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија* 
Никол* Минчев, е. p. 

6. 

На основу члана 3. став 2. и члана 8. Уредбе о 
давању кредита и зајмова земљорадничким задру-
гама и другим пољопривредним организацијама за 
^ о п е р а ц и ј у са индивидуалне! пољопривредним 
произвођачима („Службени л^ст ФНРЈ", бр. 21/59), 
у сагласности са Секретар^ атом Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ У-
РЕДБЕ О ДАВАЊУ КРЕДИТА И ЗАЈМОВА ЗЕМ-
ЉОРАДНИЧКИМ ЗАДРУГАМА И ДРУГОМ ПО-
ЉОПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА КОО-
ПЕРАЦИЈУ СА ИНДИВИДУАЛНИМ ПОЉОПРИВ-

РЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА 

1. У Наредби за спровођење Уредбе о давању 
кредита и зајмова земљорадничким задругама и 
другим пољопривредним организацијама за коопе-
рацију са индивидуалним пољопривредним произ-
вођачима („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/59) у 
тачки 1. став 1. речи: „задружне штедионице" за-
мењују се речима: „комуналне банке*'. 

2. Тач. 10. и 12. бришу се. 
3. У тачки 13. став 1. реч: „зајмове" замењује 

се речју: „кредите'4. 
У ставу 2. речи: „Зајмове за инвестиције" за-

мењују се речима: „Кредите за основна средства". 
4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 08-31418/2 

30 децембра 1961. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

7. 

На основу тачке 1- Одлуке о овлашћењу Секре-
таријата Савезног извршног већа за пољопривреду 
и шумарство за доношење прописа о забрани клања 
телади и јагњади („Службени лист ФНРЈ", бр. 
25/58), Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ КЛАЊА 

ТЕЛАДИ И ЈАГЊАДИ 

1. У Наредби о забоани клања телади и јагњади 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 29/58 и 31/61) у тачки 
1. одредба под 2 мења се и гласи: 

„2) јагњади: мерино и меринпзиране, оба пола, 
до 10 кг живе мере, а женске и преко 10 кг живе 
мере ако је способна за приплод." 

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

Бр. 2607/1 
22. децембра 1961. године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 
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8. 

На основу члана 73. ст. 3. и 4. Закона о Јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60 и 52/61), Секретаријат 
Савезног извршног већа за општу управу прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОКВИРИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ХОНОРАРА 
ПРЕДАВАЧИМА НА КУРСОВИМА И СЕМИНАРИ-
МА, ЧЛАНОВИМА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА, 
ДАКТИЛ ОГР А ФИМА, СТЕНОГРАФИМА И ПРЕ-

ВОДИОЦИМА 

1. Предавачима на курсовима и семинарима, 
члановима испитних комисија, дактилографима, 
стенографима и преводиоцима хонорар се одређује 
на начин и у границама предвиђеним овим упут-
ством. 

2. Предаваната ва курсевима и семинарима и 
члановима испитних комисија хонорар се одређује 
по часу, и то: 

1) на курсевима и семинарима за службенике са 
вишом и високом спремом и висококвалификоване 
раднике и на испитима за вишу и високу спрему и 
за степен стручног образовања ви сококв а л иф ик ов а -
нот радника — до 600 динара; 

2) на курсевима и семинарима за службенике 
са средњом спремом и квалификоване раднике и на 
испитима за средњу спрему и за степен стручног 
образовања кв а диф икованог радника — до 500 ди-
нара; 

3) на куреовима и семинарима за службенике 
са нижом спремом и приучене (специјализоване) 
раднике и на испитима за нижу спрему и за степен 
стручног образовања претученог (специ ја лизованог) 
радника — до 400 динара. 

Ако се за предаваче на курсевима и за чланове 
испитних комисија ангажују високи стручњаци 
(професори универзитета и виших школа или 
стручњаци одговарајућег ранга), хонорар из става 
1. ове тачке може се повећати за 200 динара по часу, 
а преко тог износа — уз сагласност секретаријата 
извршног већа за општу управу. 

Секретаром а испитних комисија хонорар се од-
ређује до 350 динара по часу. 

Предавање на курсовима и семинарима у тра-
гању од 45 минута, и учешће у раду испитне ко-
мисије у трајању од 60 минута обрачунава се као 
час за исплату хонорара. 

Члановима испитних комисија који припремају 
и прегледају писмене задатке признају се за обра-
чунавање хонорара два часа по кандидату За при-
премање и преглед задатака на испитима кандидата 
са техничком спремом, за обрачуна ва ње хонорара 
признају се четири часа по кандидату. 

У изузетним случајевима, кад припремање и 
преглед задатака или радова кандидата захтева 
време дуже од четири часа, број часова за обрану-
навање хонорара одређује се уз сагласност секрета-
ријата извршног већа за општу управу. 

3. Лицима која се ангажују за предаваче стра-
них језика може се одредити хонорар до 500 динара 
по часу. Изузетно, за одређене језике, као и за 
хфедавања на курсовима и школама страних језика 
за одрасле, који су организовани као стални, хоно-
рар се може одредити до 700 динара по часу. За 
одређивање хонорара преко 500 односно преко 700 
динара по часу за одређене језике, потребна је 
сагласност секретаријата извршног већа за општу 
управу. 

Ако се изучавање страних језика врши на кур-
севима, као час за обрачунавање хонорара рачуна 
се трајање предавања од 45 минута. У осталим слу-
чајевима као час за обрачунавање хонорара рачуна 
се трајање предавања од 60 минута. 

4. За предавања која се организују у појединим 
органима или установама, може се уговорити хо-
норар од 2.000 до 5.0W динара, зависно од времена 
потребног за припремање предавања односно од 
карактера предавања. 

За предавања из става 1. ове тачке за која се 
уговара хонорар већи од 5.000 динара, потребна ј е 
сагласност секретаријата извршног већа зе општу 
управу. 

5. За рад на приписива њу текстова хонорар се 
одређује, по правилу, према учинку, а изузетно по 
времену. 

Према учинку рада, кад се преписиван^ врши 
са куцаног или штампаног текста, хонорар се може 
одредити: 

1) по једној страни откуцаног текста са пуним 
проредом (30 редова са бб до 67 откуцаја у једном 
реду, или укупно 2.000 откуцаја), на обичној харти-
ји — до 45 динара, а на матрици — до 65 динара; 

2) по једној страни откуцаног текста са по-
лупроредом (40 редова са бб до 67 откуцаја у једном 
реду, или укупно 2.660 откуцаја), на обичној харти-
ји — до 55 динара, а на матрици — до 80 динара; 

3) по једној страни откуцаног текста без проре-
да (60 редова са 66 до 67 откуцаја у једном реду, 
или укупно 4.000 откуцаја), на обичној хартији — 
до 70 динара, а на матрици — до 100 динара. 

За преписиван^ из рукописа хонорар из става 
2. ове тачке може се повећати до 15 динара по јед-
ној откуцаној страни. Повећање хонорара у таквом 
случају зависи од питкости рукописа, сређеност« и 
врсти материјала. 

За куцање табела хонорар из става 2. ове тач-
ке повећава се за 50 до 100% према томе да ли је 
садржина табеле искључиво цифарска или комби-
н о в а н (текст и цифре), као и према томе да ли се 
табела куца у в е р т и к а л о м или хоризонталном об-
лику. Кад је садржина табеле искључиво цифарска, 
или кад се табела куца у хоризонталном облику, 
хонорар, по правилу, треба да буде виши од хоно-
рара за куцање табела чији је текст комбинован или 
које се куцају у вертикалном облику. 

Кад се преписује у више од четири примерка 
(копије), хонорар из ст. 2. и 3. ове тачке се пове-
ћава за 2 динара по једној страни сваке даље ко-
пије. 

Приликом куцања обавезно се оставља празни-
на (маргина), и то са леве стране од 3 цм, а са десне 
стране од 1 цм. 

За преписиван^ хонорар се одређује по време-
ну само ако не постоји могућност да се одреди пре-
ма учинку. Хонорар по времену може износити нај-
више 180 динара по часу. 

6. Кад се преписује текст на страном језику, 
хонорар одређен у тачки 5. овог упутства повећава 
се од 20 до 50%, према материји која се преписује 
и језику на коме је текст. 

7. Заград на пр описивању стено графисаног ма-
теријала по диктату стенографа, хонорар се може 
одредити према учинку или по времену. 

Према учинку хонорар се одређује по једној 
страни откуцавог стенографисаног материјала и 
може износити: за једну страну откуцаног текста до 
четири копије са пуним проредом (тачка 5. став 2. 
под 1) — до 50 динара, са подупро редом (тачка 5. 



Страна 6 — Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 10. јануар 1962, 

став 2. под 2) — до 60 динара, без прореда (тачка 5. 
став 2. под 3) — до 75 динара. 

За преписивање у више од четири кога је хоно-
рар се повећава за 2 динара по страни од оваке да-
ље копије. 

Хонорар по времену који се одређује по часу 
куцања може износити: до 5 часова једнократног 
рада — до 220 динара по часу, од 5 до 8 часова јед-
ноиратног рада — до 240 динара по часу, преко 8 
часова једнократног рада — до 270 динара по часу. 

8. За рад на стенографисању хонорар се одре-
ђује по једној страни откуцаног стенографисаног 
материјала, који мора бити дат у редигованом об-
лику. 

Хонорар може износити за дебатне стенографе 
— до 150, а за остале стенографе — до 120 динара 
по страни откуданог материјала. Хонорар у износу 
већем од 150 односно 120 динара по једној страни 
откуцаног стенографисанаг материјала може се само 
изузетно одредити, уз сагласност секретаријата из-
вршног већа за општу управу. 

За материјал који се по диктату стенографа 
преписује из реферата или писаних дискусија, хо-
норар одређен по ставу 2. ове тачке умањује се 
за 50%. 

Ако лице ангажовано за стенографски рад обез-
беђује и куцање стенографисаног материјала, хоно-
рар из ст- 1. до 3. ове тачке повећава се з<а износ 
хонорара предвиђеног овим упутством за рад на 
преггисивању. 

Висина хонорара зависи од врсте материјала 
који се стенографише. Већи износ хонорара одре-
ђује се, по правилу, за стево гр афисање сложеног 
материјала који изискује посебно познавање мате-
рије која је предмет дискусије (разноврсна и сло-
жена материја која је предмет дискусије на са-
станцима стручних тела из области науке, технике, 
медицине и сл.). 

За обрачунавање хонорара за рад на стеногра-
фисању као страна куцаног стенографисаног мате-
ријала узимају «е 30 редова од по 66 до 67 откуцаја 
у једном реду, или укупно 2.000 откуцаја. 

При екипном раду, шеф екипе који не учествује 
у стенографисању, посебно се хо-норише. У таквом 
случају хонорар шефа екипе за рад до 6 часова у 
току једног дана може износити до 2.ООО динара. 
Кад рад екипе стенографа траје дуже од 6 часова, 
хонорар шефа екипе за сваки час преко 6 часова 
повећава се до 5-00 динара по часу. 

9. За рад на преводилачким пословима хонорар 
се одређује по једној страви откуцаног преведеног 
текста. 

По једној страни откуцаног преведеног текста 
хонорар може износити од 240 до 600 динара. Ви-
сина хонорара зависи од тежине текста, потребе за 
посебним познавањем материје, као и од тога са 
кога или на који се страни језик преводи. 

Хонорар у износу већем од износа из става 2. 
ове тачке одређује се уз сагласност секретаријата 
извршног већа за општу управу. 

Страна откуцаног преведеног текста мора има-
ти 30 редова од по 66 до 67 откуцаја, или укупно 
2.000 откуцаја и празнину е леве стране (маргину) 
од 3 цм, а са десне стране од 1 цм. 

Одредбе ст. 1 до 4. ове тачке односе се и на 
преводе који се у смислу чл. 5. и 19. Закона о ау-
торском праву („Службени лист ФНРЈ", бр. 36/57) 
не сматрају ауторским делима. 

10. За усмено превођење, тумачима се хонорар 
може одредити до 650 динара по часу. За хонорар 

преко тог износа потребна је сагласност секретари-
јата извршног већа за општу управу. 

11. Износи хонорара по овом упутству одређују 
се у нето износима. На одређене износе плаћају се 
доприноси по одредбама прописа о обрачунавању и 
плаћању доприноса из личног дохотка из радног 
односа. 

12. За наставно особље у школама хонорар се 
одређује по посебним прописима. 

13. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство о оквирима за одређивање 
хонорара предавачима на курсевима и семинарима, 
члановима испитних комисија, дактилографима, 
сте но гр а фима и преводиоцима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 14/59, 16/59 и 40/59). 

14. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеној листу ФНРЈ*. 

Бр. 06-11379/1 
25. децембра 1961. године 

Београд 

Секретар 
за општу управу, 

Војо Видановић, с- р-

9. 

На основу чла«а 16. тачка 9. Уредбе о прено-
шењу послова у надлежност савезних и републич-
ких органа управ© („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/58, 18/59 и 9/61), на предлог Савезно®1 јавног ту-
жилаштва, Секретаријат Савезног извршног већа за 
правосудне послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОД-

РУЧЈА ОКРУЖНИХ И СРЕСКИХ ЈАВНИХ 
ТУЖИЛАШТАВА 

1. У Решењу о утврђивању подручја окружних 
и среских јавних тужилаштава („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/59, 2/60 и 51/60) у одељку I под „Б. 
У Народној Републици Словенији" тачка 3. под а) 
мења се и гласи: 

„Среско јавно тужилаштво у Љубљани за под-
ручје среских судова I и II у Љубљани, Гросупљу, 
Камнику, Ракеку, Домжалама и Врхники;". 

2. Тачка 6. под а) мења се и гласи: 
„Среско јавно тужилаштво у Новом Месту за 

подручје среских судова у Новом Месту, Требњу и 
Чрномељу;". 

3. Ово решење ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1010/61 
30. децембра 1961. године 

Београд 
Секретар 

за правосудне послове, 
др Јосип Хрнчевић, с. р. 
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10. 

На основу тачке 5. Упутства о начину вршења 
ветеринарске контроле над произво ДЕВОМ, квали-
тетом, паковањем и обележаван^! меса и произ-
вода од меса намењених извозу у Сједињене Аме-
ричке Државе („Службени лист ФНРЈ", бр. 7/57), 
Савезна управа за послове ветеринарства доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ КОНТРОЛНОГ БРОЈА И СЕ-
РИЈСКОГ СЛОВА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА СУ 
ИЗДАТА ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЗ МЕСА И ПРО-
ИЗВОДА ОД МЕСА У СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ 

ДРЖАВЕ 
1. Предузећима којима су издата одобрења за 

извоз меса и производа од меса у Сједињене Аме-
ричке Државе одређују се контролни бројеви и 
серијска слова, и то: 

1) Индусиријској кланици и фабрици конзерви 
„Митров из Сремске Митровице, којој је издато 
одобрење бр. 03-862/1 од 27. децембра 1961. године, 
одређује се контролни број и серијско слово: „V М"; 

2) Експортној клаоници и хладњачи Пол>опри-
вредно-ицдустријског комбината „Беље" из Меца, 
пошта Дарда, којој је издато одобрење бр. 03-743/1 
од 27. децембра 1961. године, одређује се контролни 
број и серијско слово: „VI Д". 

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

Бр. 03-1237/1 
27. децембра 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за послове 
ветеринарства, 

др Сава Михајловић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о каматним стопама на фондове 
у привреди, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 52/61, поткрала грешка те се даје 

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

О КАМАТНИМ СТОПАМА НА ФОНДОВЕ У 
ПРИВРЕДИ 

У тачки 1. последњи став треба да гласи: „У. 
одредби под 3 текст под д), ђ), е) и ж) постаје текст 
под г), д), ђ) и е)." 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 8. ја-
нуара 1962. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о накнадама за 
вршење здравствен контроле биља при увозу, из-
возу и унутрашњем промету, објављене у „Служ-
беном листу ФНРЈ", бр. 51/61, поткрала следећа 
грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВ-
С Т В Е Н КОНТРОЛЕ {БИЉА ПРИ УВОЗУ, ИЗВОЗУ 

И УНУТРАШЊЕМ ПРОМЕТУ 

У тачки 5. став 1. уместо речи: „заштиту" 
треба да стоји реч: „контролу". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 4. јануара 
1962. године. f 

У К А З И 
Председник Републике на основу члана 71. 

тачка 4. Уставног закона, а на предлог државног 
секретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗДАНРЕДООГ И 
ОПУНОМОТжЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У БУР-
МИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-

НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У БУРМИ 

I 
Опозива се 
Исо Његован са дужности изванредног и опу-

номоћеног амбасадора ФНРЈ у Бурми. 

II 
Поставља се 
Мирко Милутинови^ досадашњи опуномоћени 

министар у Државном секретар^ ату за иностране 
послове, за изванредног и опуномоћеног амбасадора 
ФНРЈ у Бурми. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 24 
29. децембра 1961. године 

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

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је д а ' с е у тексту Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о стопама доприноса из дохотка 
привредних организација, објављеном у „Службе-
ном листу ФНРЈ", бр. 52/61, поткрала грешка те се 
даје 

И С П Р,А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О СТОПАМА ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

,У тачки 5. у претпоследњем реду уместо речи: 
„тач. 2. и 3." треба да стоје речи: „тачке 2,". 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 8. ја -
нуара 1962. године. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 54. од "28. децембра 1961. године објављује: 

Закон о фондовима за путеве; 
Закон о образовању заједница осигурања за по-

дручја аутономних јединица; 
Закон о расподели средстава намењених за јав-

не путеве; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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Закон о надлежности аутономних јединица за 
оснивање предузећа за путеве и заједница предузећа 
за путеве; 

Одлуку о привременом финансирању потреба 
органа и установа Народне Републике Србије у раз-
добљу јануар-март 1962. године; 

Одлуку о одобрењу Статута Коморе за инду-
стрију и рударство, грађевинарство и саобраћај На-
родне Републике Србије; 

Одлуку о потврди Статута Привредне банке 
Народне Републике Србије; 

Упутство о условима под којима општински за-
води за запошљавање радника могу вршити профе-
сионалну оријентацију и о начину рада сталних 
комисија за професионалну оријентацију; 

Исправку Закона о спровођењу Основног закона 
о шумама; 

Исправку Закона о Репуб личком поза ј мном 
фонду студената; 

Исправку Закона о заштити природе; 
Исправку Закона о урбанистичком и регионал-

ном просторном планирању; 
Исправку Закона о специјалним школама. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 51.. од 27. децембра 1961. 
године објављују: 

Уредбу о Институту за слатководно рибарство 
у Загребу; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о Инсти-
туту за геолошка истраживања; 

Одлуку о допуни члана 149. Статута Свеучили-
шта у Загребу; 

Решење о потврди Одлуке о допуни члана 149. 
Статута Свеучилишта у Загребу. 

У броју 52. од 31. децембра 1961. године објав-
љују: 

Закон о изменама и допунама Закона о здрав-
стве^ом осигурању пољопривредних произвођача; 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету 
Народне Републике Хрватске (Републичком буџе-
ту} за 1961. годину; 

Закон о изменама и допунама Закона о финан-
сијским плановима оепубличких фондова који не-
мају посебан орган управљања за 1961. годину; 

Одлуку о привременом финансирању потреба 
Народне Републике Хрватске за месец јануар и фе-
бруао 1962. године; 

Одлуку о стопи доприноса од пољопривредних 
прихода и висини личног доприноса за финансира-
ње основног здравственог осигурања пољопривред-
них произвођача за 1962. годину; 

Одлуку о одређивању броја чланова прве скуп-
штине Заједнице осигурања Народне Републике Хр-
ватске; 

Правилник о организацији и раду Бироа за 
представке и притужбе Извршног већа Сабора На-
родне Републике Хрватске; 

Наредбу о овлашћењу председника окружних 
судова да постављају службенике ITI врсте који 
раде на земљишнокњижним пословима у среским 
судовима. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Хецеговине" у броју 51. од 29. децембра 1961. године 
објављује: 

Одлуку о Лов ном газдинству „Сарајево" у Са-
рајеву; 

Правилник за извршење Закона о држању и 
ношзњу оружја; 

Наредбу о одређивању заштићене дивљачи и о 
времену ловљења заштићене дивљачи; 

Решење о допуни Решења о одређивању пред-
мета који се сматрају етручно-теоријеки у вишим 
стручним школама; 

Пречишћени списак сталних судских тумача. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 30. од 25 децембра 1961. године објављује: 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Државног секретаријата за уну-
трашње послове Народне Републике Црне Горе. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

1. Правилник о изменама Правилника за из-
вршење војне обавезе — — — — — 1 

2. Правилник о књиговодству и контном пла-
ну здравствених установа — — — — 2 

3. Наредба о одређивању привредних органи-
зација која могу давати потрошачке кре-
дите — — — — — — — — — — 3 

4. Наредба о условима под којима лица сло-
бодних професија могу задржати право на 
повлашћену вожњу за годишњи одмор у 
1962. години -т- — — — — — — — 3 

5. Наредба о допуни Наредбе о привредним 
организацијама које се сматрају услужним 
занатским и грађевинско-занатским прив-
редним организацијама у смислу Закона о 
доприносу из дохотка привредних органи-
зација и Од чуке о стопама доприноса из 
дохотка привредних организација — — 4 

6. Наредба о изменама Наредбе за спрово-
ђење Уредбе о давању кредита и зајмова 
земљорадничким задругама и другим по-
љопривредним организацијама за коопера-
цију са индивидуалним пољопривредним 
произвођача ма — — — — — — — 4 

7. Наредба о измени Наредбе о забрани кла-
ња телади и јагњади — — — — — — 4 

8. Упутство о оквирима за одређивање хоно-
рара предавачима на курсовима и семина-
рима, члановима испитних комисија, дак-
ти лографима, стенографија и преводио-« 
цима — — — — — — — — — — 5 

9. Решење о изменама Решења о утврђивању 
подручја окружних и среских јавних ту-
жилаштава — — — — — — — — 6 

10. Решење о одређивању контролног броја и 
серијског слова предузећима којима су из-
дата одобрења за извоз меса и производа 
од меса у Сједињене Америчке Државе — 7 

Исправка Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о каматним стопама на фондове у 
привреди — — — — — — — — Т 

Исправка Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о стопама доприноса из дохотка 
привредних организација — — — — * 

Исправка Одлуке о накнадама за вршење 
здравствене контроле биља ори увозу, из-
возу и унутрашњем промету — — — — 7 


