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БЕОГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XVIII 

32. 

На основу члана 27. став 2. Општег закона о 
спречавању и сузбијању заразних болести („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 37/48), у вези са чланом 11. 
Закона о спровођењу Уставног закона („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 3/53), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ТРОШКОВИМА СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЗА ЗА-
ШТИТУ ОД УНОШЕЊА И ШИРЕЊА ВЕЛИКИХ 

БОГИЊА 
1. Трошкови вакцинисан^ односно ревакцини-

сања за здравствено осигурана лица обухваћена На-
редбом о мерама за заштиту од уношења, и ширења 
великих богиња („Службени лист ФНРЈ", бр. 3/62) 
падају привремено на терет фонда превентивне 
здравствене заштите надлежног среског завода за 
социјално осигурање, и воде се на посебном рачуну. 

Трошкови вакцинисања и ревакцинисања из 
поменуте наредбе за здравствено неосигурана лица 
и стране држављане, падају на терет савезног бу-
џета. 

2. Остали трошкови из тачке 6. поменуте на-
редбе, уколико по прописима о здравственом осигу-
рању радника и службеника односно пољопривред-
них произвођача не падају на терет односних фон-
дова здравственог осигурања, подмирују се из са-
везног буџета. 

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

Р. п. бр. 8 
23. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, Потпредседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

33. 
На основу члана 23, члана 36. став 2. и чл. 46. и 

51. Закона о доприносу буџетима из личног дохотка 
радника („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61, 44/61 
и 52/61), тачке 1. став 3, тачке 3. став 2. и тачке 14. 
Одлуке о стопама доприноса за социјално осигура-
ње („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/59, 27/60, 44/60, 
8/61 и 52/61), у сагласности са Секретаријатом Са-
везног извршног већа за рад, а по претходно при-
бављеном мишљењу Савезног завода за социјално 
осигурање, савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ОБРАЧУНАВАЊУ И ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА ИЗ 

ЛИЧНОГ ДОХОТКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 
Члан 1. 

У Правилнику о обрачунавању и плаћању до-
приноса из личног дохотка из радног односа („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 25/61) у члану 43. став 1. 
реченица друга мења се и гласи: „Исто тако, оп-
штински народни одбор може одредити да се плаћа 
допунски допринос буџетима из личног дохотка рад-
ника запошљених и у погонским и пословним једи-
ницама чије је седиште на подручју општине иако 
је седиште привредне организације у чијем су са-
ставу те јединице на подручју друге општине.". 

У ставу 2. после речи: „и другим организација-
ма" ставља се тачка и даљи текст брише. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„Као пословне или погонске јединице из става 

1. овог члана, које трајно врше делатност у једном 
месту, без обзира на број радника запошљених у 
њима, сматрају се: 

1) организационе јединице привредне организа-
ције, које се према члану 31. став 1. Закона о допри-
носу из дохотка привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 8/61 и 26/61) или према 
посебним прописима донетим на основу става 3. тог 
члана сматрају као погони за које се врши само-
стално обрачунавање дохотка, без обзира да ли су 
као такве предвиђене правилима привредне органи-
зације или су регистроване; 

2) пословне или погонске јединице привредне 
организације, које су као такве одређене правилима 
привредне организације, без обзира да ли се за њих 
врши самостално обрачунавање дохотка; 

3) пословне ил^ погонске јединице привредне 
организације, које су као такве регистроване код 
надлежног органа, без обзира да ли се за њих врши 
самостално обрачунавање дохотка." 

Члан 2. 
У члану 46. став 1. стопа: „10%" замењује се 

стопом: „15%". 
У ставу 2. речи: „стопи од 10%" замењују се 

речима: „одређеној стопи". 
У ставу 3. стопа: „10%" замењује се стопом: 

„15%". 
После става 7. додаје се нови став 8, који гласи: 
„Ако допунски допринос буџетима из личног 

дохотка износи више од 10% од износа доприноса 
буџетима из личног дохотка, вишак преко 10% 
представља износ допунског доприноса буџетима 
из личног дохотка који се по члану 12. став 2. За-
кона о доприносу буџетима из личног дохотка рад-
ника може употребити искључиво за финансирање 
школства." 

Члан 3. 
У члану 58. став 1. после речи: „за 1961." додају 

се речи: „и 1962.". 

Члан 4. 
У члану 59. после става 4. додаје се нови став 

5, који гласи: 
„На начин из овог члана поступаће и пословне 

или погонске јединице из члана 43. став 4. овог пра-
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вилинка приликом обрачунавања редовних допри-
носа из личног дохотка из радног односа на испла-
ћене аконтације личних доходака у току месеца." 

Члан 5. 
Члан 61. мења се и гласи: 
„Допринос буџетима из личног дохотка уплаћи-

ваће се у општини на чијем се подручју налази 
пребивалиште радника из чијег се личног дохотка 
плаћа овај допринос. 

Као пребивалиште из става 1. овог члана сматра 
се место које се као такво подразумева по одредбама 
Правилника о пријављивању пребивалишта и бо-
равка („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/59). 

Привредна организација и други исплатиоци 
личног дохотка, уплаћују допунски допринос буџе-
тима из личног дохотка у корист општине која је 
тај допринос прописала, тј. у корист општине на 
чијем се подручју налази седиште привредне орга-
низације и других исплатилаца личног дохотка. 

Пословна или погонска јединица из члана 43. 
став 4. овог правилника, уплаћује допунски допри-
нос буџетима из личног дохотка радника запошље-
них у њима у корист општине на чијем се подручју 
налази седиште пословне или погонске јединице. 

Приватне занатске радње и приватна лица која 
као исплатиоци личног дохотка своју самосталну 
професионалну делатност врше у пословним про-
сторијама (адвокати, лекари и сл.), уплаћују допун-
ски допринос буџетима из личног дохотка у корист 
општине на чијем се подручју налази приватна за-
натска радња односно пословна просторија. Остала 
приватна лица уплаћују допунски допринос буџе-
тима из личног дохотка у корист општине на чијем 
се подручју налази њихово пребивалиште." 

Члан 6. 
У члану 62. став 1. после речи: „буџетима" до-

дају се речи: „из личног дохотка и допунски допри-
нос буџетима из личног дохотка". 

У ставу 2. после речи: „дохотка" додају се речи: 
„и допунски допринос буџетима из личног дохотка". 

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

речи: „и допунски допринос буџетима из личног до-
хотка". 

Члан 8. 
У члану 64. ст. 1. и 2. после речи: „буџетима 

из личног дохотка" додају се речи: „и допунског 
доприноса буџетима из личног дохотка". 

Члан 9. 
У члану 68. после става 1. додају се два нова 

става, који гласе: 
„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, при-

вредне организације односно њихове пословне или 
погонске јединице обрачунаваће и плаћаће на сва 
примања по основу радног односа, **kojа се испла-
ћују у 1962. години а исказана су у завршном ра-
чуну за 1961. годину и завршним рачунима из ра-
нијих година, доприносе из личног дохотка из рад-
ног односа на начин који је важио у 1961. години. 

Остали исплатиоци личног дохотка обрачуна-
ваће и плаћаће доприносе из личног дохотка из 
радног односа на начин који је важио у 1961. го-
дини на сва примања по основу радног односа, која 
се исплаћују у 1962. години а за која из документа-
ције произлази да потичу из ранијих година." 

Члан 10. 
Одредбе члана 46. ст. 1, 2, 3. и 8, члана 61. и 

члана 68. ст. 2. и 3. измењене и допуњене овим пра-

вилником, примењиваће се од 1. јануара 1962. године 
сагласно члану 6. Закона о изменама и допунама 
Закона о доприносу буџетима из личног дохотка 
радника („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61). 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 12-1399/1 

24. јануара 1962. године 
Београд 

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

34. 

На основу члана 8. став 4. Уредбе о обезбеђе-
њима за плаћање обавеза по уговорима између ко-
рисника друштвене имовине („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/61), савезни Државни секретаријат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПЛАЋАЊУ КАМАТЕ НА ИСКОРИШЋЕНИ 

ИЗНОС ОДОБРЕНОГ АВАНСА 
1. Привредне организације којима је у смислу 

члана 8. ст. 1. и 2. Уредбе о обезбеђењима за пла-
ћање обавеза по уговорима између корисника дру-
штвене имовине одобрен аванс, дужне су на иско-
ришћени износ аванса платити 6°/о камате у корист 
средстава из којих је дат аванс. 

2. Обрачунавање камате по стопи из тачке 1. ове 
наредбе, врши банка ноја је исплатила аванс. Обра-
чунавање камате банка врши полугодишње. 

3. Ако корисник аванса у уговореном року не 
врати односно не оправда аванс, дужан је, поред ре-
довне камате, платити и каонену камату. 

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

Бр. 16-77/1 
19. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

35. 

На основу члана 7. Правилника о стручној 
спреми финансијских инспектора („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 40/61), савезни Државни секретаријат 
за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОПИСИВАН^ ПРОГРАМА ПОСЕБНОГ ДЕЛА 
СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ИСПЕК-

ТОРЕ 

1. Прописује се програм посебног дела стручног 
испита за финансијске инспекторе који имају зва-
ње прве, друге или треће врсте. 

Овај програм биће објављен као посебно изда-
ње савезног Државног секретаријата за послове фи-
нансија и чини саставни део ове наредбе. 

Страна 98 — Број 5 
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2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 11-569/1 
10. јашу ара 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за послове финансија 
Државни подсекретар. 

Јосип Колар, с. р. 

3*. 

На основу члана 6. Правилника о стручној спре-
ми девизних инспектора („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 41/61), савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОПИСИВАН^ ПРОГРАМА ПОСЕБНОГ ДЕЛА 
СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДЕВИЗНЕ ИНСПЕКТОРЕ 

1. Прописује се програм посебног дела стручног 
испита за девизне инспекторе који имају звање 
прве, друге или треће врсте. 

Овај програм биће објављен као посебно издање 
савезног Државног секретаријата за послове финан-
сија и чини саставни део ове наредбе. 

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

Бр. 11-570/1 
10. јануара 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за послове финансија 
Државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. ЈУ. 

37. 

На основу члана 52. Правилника о стручној 
спреми и стручним испитима службеника који врше 
извршне послове у пореској служби („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 41/61), савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОПИСНИ АЊУ ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНИ 
ИСПИТ И ЗА ПОСЕБНИ ИСПИТ ЗА СЛУЖБЕ-

НИКЕ КОЈИ ВРШЕ ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ У 
ПОРЕСКОЈ СЛУЖБИ 

1. Прописују се програми општег и посебног 
дела стручног испита за звање пореског извршите-
ља и звање порезника и програм општег дела по-
себног испита за признање средње стручне спреме 
службеника који врше извршне послове у пореској 
служби. 

Ови програми биће објављени као службено 
издање савезног Државног секретаријата за посло-
ве финансија и чине саставни део ове наредбе. 

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

Бр. 11-1680/1 
20. јануара 1962. године 

Београд 
Замењује државног секретара 

за послове финансија 
Државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

38. 

На основу тачке 1. Одлуке о начину књижења 
прихода буџета и фондова који потичу од станов-
ништва („Службени лист ФНРЈ", бр, 51/58), у вези 
са чланом 3. став 1. и чланом 4. Правилника о књи-
жењу прихода буџета и фондова који потичу од 
становништва („Службени лист ФР1РЈ", бр. 2/59, 
10/59 и 49/61), савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О РАЧУНСКОМ ПЛАНУ 
ЗА КЊИЖЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА И ФОНДОВА 

КОЈИ ПОТИЧУ ОД СТАНОВНИШТВА 
' 1. У Наредби о рачунском плану за књижење 

прихода буџета и фондова који потичу од станов-
ништва („Службени лист ФНРЈ", бр. 3/59, 4/60 и 3/61) 
у тачки 1. класа 0 после рачуна 0116 додаје се нови 
рачун, који гласи: 

„0117 — Накнада за јавне путеве на друмска 
моторна и запрежна возила". 

2. У тачки 1. класа 1 на крају текста рачуна 10 
додају се речи: „и од накнада за јавне путеве". 

После рачуна 101 додају се два нова рачуна, 
који гласе: 

„102 — Накнада за јавне путеве на друмска мо-
торна возила 

103 — Накнада за јавне путеве на друмска за-
прежна возила". 

После рачуна 183 додаје се нови рачун, који 
гласи: 

„184 — Водни допринос". 
3. У тачки 1. класа 2 на крају текста рачуна 20 

додају се речи: „и обвезници накнада за јавне пу-
теве". 

После рачуна 201 додају се два нова рачуна, 
који гласе: 

„202 — Обвезници накнада за јавне путеве на 
друмска моторна возила 

203 — Обвезници накнада за јавне путеве на 
друмска запрежна возила". 

4. Приходи из тач. 1. до 3. ове наредбе који су 
у овој години књижени на друге рачуне, прекњи-
жиће се на рачуне прописане овом наредбом. 

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

Бр. 13-1639/1 
18. јануара 1962. године 

Београд 

39. 

На основу члана 16. став 3. Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/61 и 26/61), у вези са чланом 17. 
став 2. и чланом 51. Закона о доприносу буџетима 
из личног дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/61, 44/61 и 52/61), савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О ИЗДАЦИМА ЗА СЛУ-
ЖБЕНА ПУТОВАЊА, РАД НА ТЕРЕНУ И ОДВО-
ЈЕН ЖИВОТ ОД ПОРОДИЦЕ КОЈИ СЕ ПРИВРЕД-
НИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРИЗНАЈУ КАО МА-

ТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
1. У Наредби о издацима за службена путовања, 

рад на терену и одвојен живот од породице који 

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

Среда, SI. Јануар 1962. 
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се привредним организацијама признају као мате-
ријални трошкови („Службени лист ФНРЈ", бр. 
21/60, 16/61 и 28/61) у тачки 13. став 1. речи: „до 
износа од 42 динара по часу — за машиновође и 
ложаче, а за остало особље — до 34 динара по ча-
су," замењују се речима: „до износа од 47 динара 
по часу — за машиновође и ложаче, а за остало 
особље — до 38 динара по часу,". 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1. фебруара 19*62. године. 

Бр. 12-1461/1 
16. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

40. 

На основу члана 12. Закона о савезним органима 
управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/60) 
и члана 199. Закона о буџетима и финансирању са-
мосталних установа („Службени лт/г-ст ФНРЈ", бр. 
52/59, 23/61 и 52/61), савезни Државни секретаријат 
за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О УПЛА-
ЋИВАНА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА БУЏЕ-
ТА И ФОНДОВА НА РАЧУНЕ КОД НАРОДНЕ 

БАНКЕ 

1. У Наредби о уплаћиван^ гклединих врста 
прихода буџета и фондора на рачуне код Наводне 
банке („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61 и 28/91) 
у тачки I у одредби под 4 став 1. такст под 9 бри-
ше се. 

Одредба под 7 мења се и гласи: 
„7. Допринос друштвеним инвестиционим фон-

довима уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 861 — Допринос друштвеним 

инвестиционим фондовима — део који припада ин-
вестиционово фонду народне републике; 

2) на рачун бр 866 — Допринос друштвеним 
инвестиционим фондовима — део који припада ин-
вестиционом фонду општине." 

У одредби под 9 став 1. v текстовима под 9 и 10 
бројеви: „6В846" и „68847" замењују ое бројем: „867 4 

Одредба под 10 меша се и гласи: 
„10. Допринос буџетима из личног дохотка рад-

ника уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 329805 — Допринос буџетима из 

личног дохотка радника оствареног од привредних 
организација; 

2) на рачун бр. 329808 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од државних 
органа, самосталних установа и друштвених орга-
низација; 

3) на рачун бр. 329810 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од приватних 
занатских радњи; 

4) на рачун бр. 329830 — Допринос буџетима из 
личног дохотка радника оствареног од осталих при-
ватних радњи и других приватних лица; 

5) на рачун бр. 329861 — Допринос буџетима из 
личног дохотка лица која се на територији Југо-
слав^ е налазе у служби дипломатских или конзу-
ларних представништава страних држава, или у 
служби страних или међународних организација, или 
у служби њихових представника или службеника; 

6) на рачун бр. 329849 — Допринос буџетима из 
личног дохотка који се плаћа у паушалном износу 
или према паушално^ основици; 

7) на рачун бр. 329848 — Допринос буџетима из 
личног дохотка у вези са чланом 11. Закона о до-
приносу буџетима из личног дохотка радника; 

8) на рачун бр. 329447 — Допунски допринос бу-
џетима из личног дохотка радника; 

9) на рачун бр. 329489 — Део допунског допри-
носа буџетима из личног дохотка радника преко 
износа добијеног применом процента из члана 12. 
став 1. Закона о доприносу буџетима из личног 
дохотка радника (за финансирање школства)." 

Одредба под 11 мења се и гласи: 
„11. Допринос за заједничке резерве привредних 

организација уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 6810в — Резервни фонд народне 

републике — део доприноса за заједничке резерве 
привредних организација. 

На овај рачун уплаћиваће се део доприноса за 
заједничке резерве привредних организација, који 
припада резервном фонду народне републике (члан 
3 Закона о образовању и употреби средстава ре-
публичких и општинских резервних фондова за 
потребе привредних организација — „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/61); 

2) на рачун бр. 68408 — Резервни фонд општине 
— допринос за заједничке резерве привредних ор-
ганизација. 

На овај рачун уплаћиваће се остатак доприноса 
за заједничке резерве прив,редних организација (по 
издвајању дела за резервни фонд народне републи-
ке), повећани износ овог доприноса преко 2% (члан 
2, став 2. Закона о образовању и употреби средстава 
ре пуб личких и општинских резервних фондова за 
потребе привредних организација), као и износ тог 
доприноса који плаћају привредне организације ко-
је своје обавезе према друштвеној заједници извр-
шавају у паушалном износу." 

У одредби под 2г1 текстови под 4 и 5 бришу се. 
Досадашњи текстови под 6 до 9 постају текстови 

под 4 до 7. 
После одредбе под 21 додаје се нова одредба 

под 21 а, која гласи: 
„21 а. Накнада за јавне путеве ига друмска мо-

торна и запрежна возила уплаћиваће cet и то: 
1) на рачун бр. 68871 — Накнада за јавне пу-

теве на друмска моторна возила; 
2) на рачун бр. 68873 — Накнада за јавне пу-

теве на друмска запрежна возила." 
Одредба под 23 мења се и гласи: 
„23. Разни приходи уплаћиваће се, и то: 
1) на рачун бр. 866 — Приходи од накнада за 

искоришћавање пољопривредног земљишта: 
2) на рачун бр. 68429 — Допринос за унапоећи-

вање шума у грађанској својини (члан 14. Основ-
ног закона о шумама — „Службени лист ФНРЈ", 
бр. 16/61); 

3) на рачун бр. 68876 — Приходи политичкоте-
риторијалних јединица од наплаћених новчаних 
казни за прекршаје одредаба саобраћајних прописа 
и одредаба Основног закона о јавним путевима и 
за привредне преступе по одредбама Закона о пре-
дузећима за путеве (члан 26. тач. 5. до 7. Закона о 
предузећима за путеве — „Службени лист ФНРЈ ' , 
бр. 27/61); 

4) на рачун бр. 68429 — Део премија за осигу-
рање од пожара, који се уплаћује у ватрогасне 
фондове; 

5) на рачун бр. 68129 — Приходи фондова за 
социјалне установе од наплаћених новчаних казни 
за прекршаје; 
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6) на рачун бр. 6646 — Приходи народних ре-
публика од наплаћених новчаних казни (члан 89. 
став 1. Закона о извршењу кривичних санкција — 
„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/61). 

2. После тачке II додаје се нова тачка Па, која 
гласи: 

„Приходи који се у 1962. години уплаћују по 
обавезама за раније године, а за које не постоји 
обавеза плаћања за ову годину пошто су укинути, 
уплаћиваће се на исте рачуне на које су уплаћи-
вани и у 1961. години, и то: 

1) на рачун бр. 866 — Камата на пословни фонд 
привредних организација угоститељства и туризма 
— део те камате преко 2%; 

2) на рачун бр. 68870 — Таксе на друмска мо-
торна возила, осим такса на инострана друмска мо-
торна возила; 

3) на рачун бр. 68872 — Таксе на друмска за-
прежна возила," 

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

Бр. 12-1698/1 
19. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

41. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању пре-
мије за млеко продато непосредним потрошачима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61), у сагласности са 
савезним Државним секретариј атом за послове фи-
нансија, савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ПРЕМИЈЕ 

ЗА МЛЕКО ПРОДАТО НЕПОСРЕДНИМ 
ПОТРОШАЧИМА 

1. Привредна организација која има право на 
премију на основу Одлуке о одређивању премије за 
млеко продато непосредним потрошачима (у даљем 
тексту: корисник премије), остварује премију из 
средстава савезног буџета. 

2. Ради остварења премије, корисник премије 
подноси захтев за премију банци код које има жиро-
рачун. Уз захтев за премију корисник премије ду-
жан је приложити: 

1) доказ да је наплатио премију из буџета оп-
штинског народног одбора. 

Као доказ да је корисник премије наплатио 
премију из буџета општинског народног одбора 
служи оверени препис дела4 буџетско-вирманског 
налога. Из овог преписа мора се видети висина пре-
мије коју је општински народни одбор исплатио по 
једном литру млека; 

2) фактуре односно копије фактура пољопри-
вредне произвођача организације од које је куп-
љено млеко за које се тражи премија. Ова фактура, 
поред осталих података, мора садржати: цену по 
једној масној јединици и клаузулу да млеко потиче 
од сопствене производње пољопривредне организа-
ције; 

3) писмену изјаву корисника премије да је млеко 
за које тражи премију продато искључиво непо-
средним потрошачка. Ову изјаву потписују дирек-
тор привредне организације и руководилац привред-
но-рачунског сектора, односно лица која их заме-
њују; 

4) обрачун премије по једном литру и за цело-
купну количину млека. 

3. Кад банка утврди да је захтев за премију 
у погледу обрачуна и документације потпун и тачан, 
одобрава износ премије у корист жиро-рачуна кори-
сника премије, а на терет рачуна бр. 339560 — Уче-
шће федерације у премијама за млеко. 

4. Кад захтеву за премију прилаже преписе 
докумената на основу којих се остварује премија, 
корисник премије дужан је оверити преписе. Оверу 
преписа врше директор привредне организације и 
руководилац привредно-рачунског сектора, односно 
лица која их замењују. 

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

Бр. 375 
26. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

42. 

На основу члана 24, у вези са чланом 13. тачка 
19. Уредбе о Привременој општој царинској тарифи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 4/62), савезни Државни 
секретаријат за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПОСТУПКУ СА ИНДУСТРИЈСКИМ ПРОИЗВО-
ДИМ^ ЊИХОВИМ ДЕЛОћИМА ИЛИ РЕЗЕРВНИМ 
ДЕЛОВИМА, КОЈИ СЕ УВОЗЕ РАДИ ЗАМЕНЕ 
ИЛИ ОПРАВКЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ГА-

РАНТНОГ РОКА 
1. Индустриски производи (машине, апарати 

или уређаји) односно њихови делови, који се увозе 
ради оправки или замене појединих делова или 
комплетних индустријских производа (у даљем 
тексту: резервни делови), код којих је настао квар 
у гарантном року, не подлеже плаћању царине и 
осталих увозних дажбина у смислу члана 13. 
тачка 19. Уредбе о Привременој општој царинској 
тарифи. 

2. Као увоз резервних делова у смислу овог 
упутства, сматра се онај увоз за који се иностра-
ном испоручио^ односно произвођачу не плаћа 
противувредност, а резервни делови су намењени 
оправци или замени увезених индустријских про-
извода који су у раду испољили недостатке за чије 
је отклањање инострани продавац односно произво-
ђач приликом закључења уговора о купопродаји 
дао писмену обавезу (гаранцију). 

3. Увоз резервних делова из овог упутства при-
јављује увозник односно подносилац декларације 
по поступку прописаном за привремени увоз. 

За сваки појединачни увоз резервних делова, 
у смислу овог упутства, увозник односно подноси-
лац декларације дужан је у декларации посебно 
означити да постоји обавеза иностраног испору-
чиоца (продавца, произвођача^ за отклањање не-
достатак увезеног индустријског производа у га-
рантном року. 

Уз декларацију којом пријављује увоз ре-
зервних делова увозник је дужан приложити ори-
гинал или оверени препис уговора из кога се на 
несумњив начин види обавеза иностраног испору-
ч и о ^ да бесплатно отклони недостатке у раду уве-
зеног индустријска производа, као и фактуру из 
које се види да је у питању увоз резервних делова 
без плаћања противувредности. 

Уз декларацију којом се пријављује увоз ре-
зервних делова прилаже се оверени препис декла-
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рације на основу које је пријављен уноз основног 
инду етри] еног производа за који се увози ре-
зервни део. 

4. Увозник односно подносилац декларације 
којом се пријављује увоз резервног дела дужан је 
да извезе замењени (неисправни) индустриски 
производ или његов део, у року прописаном чла-
ном 95 Царинског закона („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 24 59). 

Ако инострани произвођач односно продавац из 
било којих разлога не преузме замењене неупо-
требливо делове индустријских производа, сма-
траће се да је увозник односно подносилац декла-
рације поступио у смислу става 1. ове тачке ако 
у предвиђеном року те делове стави царинарници 
на располагање односио са њима поступи по на-
логу царинарнице. 

5. Ако се увозе резервни делови намењени 
оправкама индустријских производа инвестиционог 
карактера (опрема и сл.), поред испуњења услова 
прописаних у тач. 1. до 4. овог упутства, увозник 
односно подносилац декларације дужан је уз 
декларации приложити и записник о квару, са-
стављен од стручне комисије коју је образовала 
привредна организација — инвеститор. 

У записнику о квару мора бити детаљно опи-
сан индустриски производ односно његов део који 
треба заменити. Ако је то потребно, записнику се 
прилаже и скица, план или фотографија н е и с к а з -
ног индустријског производа или његовог дела. 

Оригинал з1аггисника, потписаног од свих чла-
нова стручне комисије, са свим потребним прило-
зима, остаје као прилог уз декларацију о увозу 
резервних делова. 

6. Ако се увозе резервни делови намењени 
оправкама или замени индустријских производа 
односно њихових делова који се продају кио пред-
мети личне потрошње и за које је увозник односно 
продавац дужан обезбедити сервисну службу и 
потребне резервне делове у смислу Наредбе о од-
ређивању посебних услова под којима се могу 
стављати у промет поједини индустриски произ-
води (^Службени лист ФНРЈ", бр. 25/59), увозник 
односно подносилац декларације дужан је, поред 
испуњења услова прописаних у тач. 3. и 4. овог 
упутства: 

1) за резервне делове у декларацији поднети 
спецификацију са назначењем броја комада и врсте 
резервних делова који се увозе, као и ближег описа 
тих делова; 

2) за руковање и даље издавање тих резервних 
делова обезбедити складиште, а издавање тих ре-
зервних делова са складишта увозника односно 
подносиоца декларације може се вршити само пре-
дузећима која имају склопљене уговоре о отварању 
сервисних радионица за поправке индустријских 
производа личне потрошње. 

Увозник односно подносилац декларације може, 
у смислу овог упутства, издавати резервне делове 
само радиокицама под условом да су оне од ца-
ринарнице месно надлежне по седишту те ра-
дионице добиле писмену сагласност за рад са ре-
зеовним деловима увезеним у смислу овог упут-
ства. 

7. Радионица која је добила сагласност за рад 
оа резервним деловима дужна је обезбедити по-
себну евиденцију, у коју се мора хронолошким ре-
дом уносити: коме је, каква оправка односно за-
мена и на којој врсти индустријског производа из-
вршена. Подаци о потрошачу — купцу коме је 
извршена оправка или замена, поред података из 
личне карте, морају садржати и место пребивања 
и адресу стана, регистарски број фактуре и гаран-
ције дате уз инду етри јеки производ, датум изда-
вања гарантног листа и назив трговачког преду-
зећа у коме је индустријски производ продат. 

Радионица мора имати и документацију у којој 
је потписом Ј&о^рзшача-корисника извршене сер-
висне оправке-замене потврђено да је сервисна 
оправка или замена извршена бесплатно. 

На галантном листу, на основу кога је извршена 
замена или оправка неисправног индустрии ског про-
извода односно његовог дела, радионица је дужна, 
уз печат и потпис овлашћеног лица, назначити који 
је неисправни део замењен. 

8. Ако се . увозе резервни делови за оправке 
индустријских производа у галантном року, ди-
ректно од стране држалаца консигнационих скла-
дишта и замене односно оправке индустријских 
производа непосредно од стране консигнационих 
складишта, подносилац царинске декларације ду-
жан је у свему поступити но одредбама овог упут-
ства. 

9. Југословенски држављани и страни држав-
љани са пребива лишћем у Ју гос лави ји могу уво-
зити резервне делове, у смислу овог упутства, само 
преко привредне орг а низ з ци ј е-з а стуттник а иностра-
ног продавца односно произвођача који је, на 
основу гарантног листа за индустриски произ^д 
набављен директно у иностранству, обавезан опра-
вити или заменити неисправне делове. 

Привредна организација-заступник из става 1. 
ове тачке врши увоз резервних делова за рачун 
грађана — ималаца иностраних гарантних листора 
у свему по одредбама овог упутства, е тим што игле 
потребно да прибавља сагласност царинаретице из 
тачке 6. овог упутства. 

10 Резервни делови, у смислу овог упутства, 
могу се увозити само преко царинарнице преко које 
су увезени индустриски производи за које се увозе 
резервни делови. 

11. Ако се увозе резервни делови за индустриј-
ске производе намењене личној потрошњи, гарантни 
рокови, у смислу овог упутства, рачунају се од дана 
продаје индустријска производа потрошачу — 
купцу. Овај рок утврђује се из датума означеног 
на гарантном листу датом уз индустрии ски про-
извод. 

12. Ово упутство ступа на снагу . 4. Фебруара 
1962. године као дана ступања на снагу Уредбе о 
Привременој општој царинској тарифи. 

Бр. Л9-19657/3 
29. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија* 
Никола Минчев, е. p. 

43. 

На основу чл. 4. и 29. Закона о југословенским 
стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/60), 
Југословенски завод за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШУМА 

1. Престају да важе следећи југословенски 
стандарди: 

Разврставање и мерење необра-
ђеног и обрађеног дрвета — — — JUS D.B0.022 

Тпупии-Трупци за фурнир F (ли-
шћариј — — — — — — — — JUS D.B4.020 

Тр У НЦИ-Трупци за фурнир F (че-
тинари) — — — — — — — — JUS D.B4.021 

Трупци-Трупци за љуштење L 
(лишћари) — — — — — — — JUS D.B4.022 
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Трупци-Трупци за љуштење L 
(четинари) — — — — — — — JUS D.B4.023 

Трупци-Трупци за шибице Ѕ (ли-
шћари) — — — — — — — — JUS D.B4.024 

Трупци-Трулци за шибице Ѕ (че-
тинари) — — — — — __ _ _ JUS D.B4.025 

Трупци-Трупци за прагове Р (ли-
шћари) — — — — — — — — JUS D.B4.026 

Трупци-Комбиновани трупци — JUS D.B4.027 
Трупци-Тр унци за резање (ли-

шћари) — — — — — — — — JUS D.B4.02ff 
Трупци-Трупци за резање (чети-

нари) — — — — — — — — JUS D.B4.029 
донети Решењем о југословенским стандардима за 
необрађено и обрађено дрво („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 23/55). 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења престају да важе 31. марта 1962. године. 

3. У издању Југословенског завода за стандар-
дизацију доносе се нови југословенски стандарди, 
издања 1962. године, са следећим насловима и озна-
кама: 

Разврставање и мерење обрађеног 
и необрађена дрвета — — — — JUS D.B0.022 
Трупци 

Трупци за естетски фурнир F. 
Лишћари — — — — — — — JUS D.B4.020 

Трупци за естетски фурнир F. 
Четинари — — — — — — — JUS D.B4.021 

Трупци за слепе фураире L. Ли-
шћари — — — — — — — — JUS D.B4.022 

Трупци за слепе фурнире L. Че-
тинари — .— — — — — — — JUS D.B4.023* 

Трупци за шибице S. Лишћари JUS D.B4.024 
Трупци за шибице S. Четинари JUS D.B4.025 
Трупци за прагове Р — — — JUS D.B4.026 
Комбинован трупци К — — — JUS D.B4.027 
Трупци за резање R. Лишћари — JUS D.B4.028 
Трупци за резање R. Четинари JUS D.B4.029 
4. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-

шења објављени су у посебном издању Југословеп-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. априла 
1962. године. 

Бр. 06-7025 
20. децембра 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

44. 

На ociipBy чл. 4. и 25. ртав 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИ!^« СТАНДАРДИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ КОНЗЕРВИСАЊА ДРВЕТА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Конзервисање дрвета. Импре-

гнација стубова за водове раство-
рима соли — — — — — — JUS D.T4.023 

Конзервисање дрвета. Испити-
вање хемијског састава соли за 
импрегнацију стубова за водове — JUS Н.В8.516 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Ови југословенски стандарди обавезни су и 
ступају на снагу 1. априла 1962. године. 

Бр. 06-7023 
20. децембра 1961. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

45. 

На основу члана 63. став 3. тачка 4. Закона о 
банкама („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), Управ-
ни одбор Југословенов инвестиционе банке доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОЦЕНТИМА УЧЕШЋА 
ИНВЕСТИТОРА У ТРОШКОВИМА ИНВЕСТИЦИЈА 
КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОП-

ШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
1. У Одлуци о процентима учешћа инвеститора 

у трошковима инвестиција које се финансирају из 
средстава Општег инвестиционог фонда („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 10/58, 30/58, 41/58, 7/59, 38/59, 4/60, 
40/60 и 12/61) у тачки I став 3. после одредбе под 16 
додају се осам нових одредаба, које гласе: 

„17) за изградњу, реконструкцију и про-
ширење капацитета за производњу вештач-
ких влакана и осталих производа на бази 
вискозе (рејон, целофан, корд) — — — — 30% 

18) за изградњу, реконструкцију и про-
ширење капацитета за производњу синте-
тичких влакана (основних сировина за про-
изводњу мономера, моном ера и полимера и 
филамената и влакана) — — — — — 30% 

19) за изградњу, реконструкцију и про-
ширење капацитета за производњу пластич-
них маса (основних сировина, интермедије-
ра, омекшивача) и примарну прераду пла-
стичних маса — — — — — — — — 20% 

20) за изградњу, проширење и рекон-
струкцију капацитета за производњу цемен-
та, равног и шупљег стакла и салонита за 
потребе грађевинарства, као и за производ-
њу неметалних сировина, осим азбеста, и 
побољшање квалитета тих сировина — — 40% 

21) за изградњу, проширење и рекон-
струкцију сепарације азбеста и рудника аз-
беста — — — — — — — — — — 10% 

22) за изградњу, проширење и рекон-
струкцију рудника угља у циљу повећања 
производње и оплемењивања угља — — 10% 

23) за изградњу, проширење и рекон-
струкцију капацитета црне металургије — 10% 

24) за изградњу, проширење и рекон-
струкцију коксара — — — — — — — 25 лг . 

2. Ова одлука примењиваће се од дана објављи-^ 
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 978 
19. децембра 1961. године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Потпредседник 
Генерални директор, Управног одбора, 
Зоран Жагар, с. р. Душан Секић, с. р. 
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РЕШЕЊА 
На основу члана 166. Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53 57), а У 
вези е 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 ДРЖАВНОГ САВЕТНИКА У СА-
ВЕЗНОМ ЗАВОДУ ЗА ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ 

Инж. Виктор Корошец, државни саветник у Са-
везном заводу за привредно планирање, разрешава 
се дужности, због одласка на другу дужност. 

Б. бр. 3 
16. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу тачке 4. Решења о оснивању Коми-
сије за медицинско-научно истраживање („Службе-
ни лист ФНРЈ" , бр. 7/52), а у вези е чланом 33. 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 20/58 и 21/59), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЕДИ-

ЦИНСКО-НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

Разрешава се функци је чла<на Комисије за ме-
дицинско-научно истраживање инж. Владимир Ву-
јовић, потпредседиик Савезне индустријске коморе. 

Б. бр. 4 
16. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57) и члана 
39. став 3. Закона о државно ј управи („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 13/56 и 44/57) у вези е 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 ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТАРИ ЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ИНДУСТРИЈУ 
Поставља се за помоћника секретара у Секре-

т а р ^ ату Савезног извршног већа за индустрију 
Милорад Бировљев, досадашњи председник Народ-
ног одбора општине Зрењанин. 

Б бр. 6 
20. јануара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ Ф Н Р Ј 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 55. од 30. децембра 1961. године објављује : 

Уредбу о укидању Управе за инвестиције Н а -
родне Републике Србије; 

Уредбу о оснивању Фонда за путеве Народне 
Републике Србије; 

Одлуку о одређивању оквира годишњих коли-
чина природног вина и природне раки је из бербе 
1961. године које се у д о м а ћ и н о в и ма произвођача 
могу трошити без плаћања пореза на промет; 

Решење о именовању чланова скупштине З а ј е д -
нице осигурања; 

Решење о почетку рада Републичког фонда за 
развој привредно неразвијеног подручја. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

32. Одлука о трошковима спровођења мера за 
заштиту од уношења и ширења великих 
богиња — — — — — — — — — 97 

33. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о обрачунавању и плаћању допри-
носа из личног дохотка из радног односа — 97 

34. Наредба о плаћању камате на искоришће-
ни износ одобреног аванса — — — — 98 

35. Наредба о прописиван^ програма посебног 
дела стручног испита за финанси јске ин-
спекторе — — — — — — — — — 98 

36. Наредба о прописивању програма посебног 
дела стручног испита за девизне инспек-
торе — — — — — — — — — — 99 

37. Наредба о прописиван^ програма за струч-
ни испит и за посебни испит за службени-
ке који врше извршне послове у пореској 
служби — — — — — — — — — 99 

38. Наредба о допуни Наредбе о рачунском 
плану за к њ и ж е њ е прихода буџета и ф о н -
дова који потичу од становништва — — 99 

39. Наредба о изменама Наредбе о издацима за 
службена путовања, рад на терену и одво-
јен живот од породице који се привредни^л 
организацијама признају као матер иј алии 
трошкови — — — — — — — — — 99 

40. Наредба о изменама и допунама Наредбе о 
у п л а ћ и в а н ^ појединих врста прихода бу-
џета и фондова на рачуне код Народне 
банке — — — — — — — — — — 100 

41. Наредба о условима и начину исплате пре-
мије за млеко продато непосредним потро-
шачима — — — — — — ~ — — — 101 

42. Упутство о поступку са индустријским про-
извод има, њиховим деловима ини резерв-
ним деловима, који се увозе ради замене 
или оправке за време тр а ј ања гарантног 
рока — — — — — — — — — — 101 

43. Решење о ју ̂ с л о в е н с к и м стандардима из 
области експлоатацијо шума — — — — 102 

4^ Решење о југословенеким стандардима из 
области конзервисања дрвета — — — 103 

45. Одлука о допуни Одлуке о процентима у -
чентћа инвеститора у трошковима инве-
стиција које се финансира ју из средстава 
Општег инвестиционог cboHnia — — — 103 


