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317. 
На основу члана 34. Закона о доприносу из 

дохотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. ЅШ1 и 12/62), савезни Државну секре-
таријат за послове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПЕРИОДИЧНИ!*! ОБРАЧУНИМА ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. Организације које се сматрају привредним 
Члан 1. 

Под привредним организацијама, у смислу овог 
правилника, подразумевају се: 

1) предузећа и радње; 
2) задруге (занатске, набавно-продајне, земљо-

радничке, стамбене и друге привредне задруге); 
3) пословне банке, штедионице и осигурава] ући 

заводи; 
4) пословна удружења, електропривредне за-

једнице и друге заједнице које остварују укупан 
приход и врше расподелу дохотка на начин про-
писан за привредне организације; 

5) погони и пословне јединице са самосталним 
обрачуном привредних организација; 

6) предузећа и погони у пробној производњи; 
7) раднички ресторани и мензе; 
8) режијски одбори и режијске и инвестиционе 

групе привредних организација; 
9) сервиси стамбених заједница из члана 24. 

став 1. Општег закона о стамбеним заједницама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59); 

10) организације ђака и студената које врше 
привредну делатност или делатности сличне при-
вредним; 

11) здравствене установе и друге самосталне 
установе и организације које, у смислу одредаба 
Закона о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61) и члана 129. 
Закона о буџетима и финансирању самосталних 
установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 9/61, 
23/61 и 52/61) по принципима привредног пословања 
редовно и трајно остварују доходак. 

II. Периоди за обрачун 
Члан 2. 

Привредне организације из члана 1. овог пра-
вилника утврђују укупан приход и расподелау 
доходак тромесечно и годишње или само годишње. 

Тромесечни периодични обрачун врши се по 
одредбама овог правилника, а годишњи — по по-
себним савезним прописима о завршним рачунима 
привредних организација. 

Члан 3. 
Укупан приход утврђују и доходак расподељују 

само годишње, на основу завршних рачуна, следеће 
привредне организациј е: 

1) Аољопривредне организације из тачке 1. На-
редбе о привредним организацијама и привредним 
делатностима које се сматрају пољопривредним 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 19/59), осим погона 
из тачке 2. став 2. те наредбе који састављају пе-
риодични обрачун тромесечно у смислу члана 4* 
овог правилника; 

2) специјализоване и републичке банке; 
3) осигуравајући заводи и заједнице осигурања; 
4) предузећа за гајење шума и предузећа за 

искоришћавање шума; 
5) организације за приређивање сајмова и при-

вредних изложби; 
6) организације ђака и студената које врше 

привредну делатност или делатности сличне при-
вредним; 

Ј7) издавачка предузећа која се баве претежно 
издавањем и прометом уџбеника; 

8) предузећа за обраду дувана са сезонском 
ферментацијом; 

9) угоститељска предузећа и радње који послују 
само за време сезоне; 

10) предузећа дуге и велике обалне пловидбе 
поморског саобраћаја; 

11) туристичка предузећа. 

Члан 4. 
Остале привредне организације, осим органи-

зација из члана 3. овог правилника, утврђују уку-
пан приход и расподељују доходак у току године 
тромесечно (обавезни обрачунски периоди), на 
основу периодичног обрачуна. 

Члан 5. 
Привредне организације које састављају пе-

риодичне обрачуне тромесечно односно годишње, 
могу те обрачуне састављати и за краће периоде 
(необавезни обрачунски периоди), али не за периоде 
краће од једног месеца. 

Из периодичиих обрачуна састављених за нео-
бавезне обрачунске периоде проистичу сва права и 
обавезе привредне организације као и из периодич-
них обрачуна састављена за прописане обавезна 
обрачунске периоде. 

III. Подношење периодичног обрачуна 

Члан 6. 
Привредна организација дужна је Служби дру-

штвеног књиговодства филијале Народне банке код 
које има жиро-рачун доставити периодични обрачун 



Страна 422 — Број 24 СЛУЖБЕНИ 

у року од 20 дана по истеку обрачунског периода 
(обавезног или необавезног). 

Погонска односно пословна јединица која само-
стално утврђује укупан приход и расподељује до-
ходак дужна је отворити код надлежне филијале 
Народне банке свој посебан жи£о-ра^ун. 

Погонска односно пословна јединца која само-
стално не утврђује укупан приход и не расподе-
л у е доходак не може отворити свој посебан 
зкиро-рачун. 

Члан 7. 
Изузетно од одредаба члана 6. овог правилника, 

периодични обрачун могу у року од 40 дана (про-
дужни рок) од дана истека обрачунског периода 
поднети следеће привредне организације: 

1) предузећа за поштански, телеграфски и те-
лефонски саобраћај; 

2) предузећа за изградњу и одржавање поШтан-
ско-те л еграфско-тел ефонског саобраћај а; 

3) Поштанска штедионица; 
4) железничка транспортна предузећа; 
б) предузећа кола за спавање и ручавање; 
6) предузећа поморског саобраћаја; 
7) предузећа речног и језерског саобраћаја; 
8) предузећа за ваздушни саобраћај; 
9) заједнице електропривредних предузећа; 

10) предузећа дрвне индустрије која непосредно 
експлоатишу шумска подручја; 

11) предузећа за гајење шума и предузећа за 
искоришћава^ шума; 

12) монтажна предузећа; 
13) грађевинска предузећа; 
14) грађевинско-занатска предузећа и радње; 
15) предузећа за премеравање и картирање зем-

љишта; 
16) предузећа за испитивање земљишта и гра-

ђевинског материјала; 
17) спољнотрговинска предузећа за промет не-

прехрамбених производа; 
18) спољнотрговинска предузећа за промет пре-

храмбених производа; 
19) предузећа за заступање иностраних фирми; 
20) предузећа за реекспорт; 
21) предузећа за снабдевање бродова; 
22) привредне организације које имају више од 

три погонске или пословне јединице ван подручја 
општине односно града подељеног на општине у 
коме се налази њихово седиште, или које имају 
укупно више од десет погонских или пословних 
јединица, без обзира да ли су те погонске или 
пословне јединице са самосталним обрачуном или 
не, и без обзира да ли се налазе непосредно у сас-
таву привредне организације или њене погонске 
односно пословне јединице са самосталним обра-
чуном. 

Као погонске односно пословне јединице које 
имају право на продужни рок из става 1. овог 
члана не сматрају се економске јединице привредне 
организације. 

Члан 8. 
Рокови који важе за подношење периодичног 

обрачуна привредне организације по чл. 6. и 7. овог 
правилника, важе и за подношење периодичног 
обрачуна њене погонске или пословне јединице са 
самосталним обрачуном. 

Члан 9. 
Привредна организација саставља периодични 

обрачун на основу података из књиговодства и дру-

ЛИСТ ФНРЈ Среда, 13. Јун 1962. 

гих евиденција, на начин прописан овим правил-
ником. 

Подаци унети у периодични обрачун морају 
одговарати подацима који се према важећим про-
писима књиже у књиговодству односно исказују 
у бруто билансу и другим евиденциј ама привредне 
организације. 

Члан 10. 

Погонска односно пословна јединица која само-
стално утврђује укупан приход и расподелу је до-
ходак дужна је, преко Службе друштвеног књиго-
водства филијале Народне банке код које има 
жиро-рачун, доставити периодични обрачун и бруто 
биланс Служби друштвеног књиговодства филијале 
Народне банке код које има жиро-рачун привредна 
организација у чијем је саставу та јединица, без 
обзира да ли је у том периодичном обрачуну иска-
зан губитак или не. 

Ако у периодичним обрачунима погонских и 
пословних јединица из става 1. овог члана није 
исказан губитак, Служба друштвеног књиговодства 
филијале Народне банке код које има жиро-рачун 
привредна организација у чијем су саставу те је-
динице ставља на све периодичне обрачуне клау-
зулу: „Нема губитка" и затим периодичне обрачуне 
и бруто билансе погонских и пословних јединица 
доставља Служби друштвеног књиговодства фили-
јале Народне банке код које оне имају жиро-рачун. 

Ако је у периодичним обрачунима погонских 
и пословних јединица из става 1. овог члана иска-
зан губитак, има се претходно извршити покриће 
губитка, у смислу члана 30. Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација, а затим Служба 
друштвеног књиговодства филијале Народне банке 
код које привредна организација има жиро-рачун 
ставља на све перио дичне обрачуне клаузулу: 
„Обрачунавање извршено за предузеће као це-
л и н у п а периодичне обрачуне и бруто билансе 
погонских и пословних јединица доставља Служби 
друштвеног књиговодства филијале Народне банке 
код које оне имају жиро-рачун. 

Служба друштвеног књиговодства филијале На-
родне банке код које привредна организација има 
жиро-рачун дужна је у року од 5 дана од дана 
последњег пријема периодичног обрачуна привредне 
организације или њене погонске односно послрвне 
јединице вратити периодичне обрачуне погонских 
односно пословних јединица снабдевене одговара-
јућом клаузулом Служби друштвеног књиговодства 
филијале Народне банке код које те погонске од-
носно пословне јединице имају жиро-рачун. 

IV. Обрасци за састављање периодичног обрачуна 

Члан 11. 
Приликом састављања периодичног обрачуна 

привредна организација попуњава следеће обрасце, 
и то: 

1) образац ПОБ-1 — Утврђивање укупног при-
хода и расподела дохотка, у 3 примерка; 

2) образац ПОБ-2 — Претходни обрачун и по-
даци за састављање периодичног обрачуна; 

3) образац ПОБ-3 — Утврђивање неподмирених 
личних доходака; 

4) образац ПОБ-4 — Извештај о порезу на про-
мет и царини; 

5) образац ПОБ-5 — Бруто биланс. 
Обрасци наведени у ставу 1. овог члана одштам-

пани су уз овај правилник и чине његов са-
ставни део. 
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Бруто биланс саставља се по естетичким 
контима и обавезним аналитичким контима. 

Бруто биланс се подноси Служби друштвеног 
књиговодства за сваки месец, и то за последњи 
месец обрану неког периода заједно са периодичним 
обрачуном, а за остале месеце — до 25. дана на-
редног месеца. 

Члан 12. 
Обрасце наведене у члану 11. овог правилника 

попуњавају и привредне организације са редовним 
обрачуном и привредне организације које своје 
обавезе према друштвеној заједници извршавају 

_у паушалном износу. 

У. Контрола периодични* обрачуна 
Члан 13. 

Контрола периодичних обрачуна врши се по 
одредбама Закона о друштвеном књиговодству 
С,Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59). 

VI. Наплата прихода буџета и фондова 
Члан 14. 

Служба друштвеног књиговодства врши на-
плату прихода буџета и фондова по налозима које 
привредна организација даје на основу периодичних 
обрачуна, на основу завршног рачуна или на основу 
својих посебних извештаја, као и по налозима који 
се издају на основу решења надлежних органа. 

Служба друштвеног књиговодства наплаћује 
приходе буџета и фондова из средстава привредне 
организације. 

Ако привредна организација на свом жиро-ра-
чуну нема или нема довољно новчаних средстава 
за исплату доспелих обавеза према друштвеној за-
једници или за измирење других доспелих обавеза 
по решењима донетим у судском, управном или 
административно-казненом поступку, дужна је пре-
нети са рачуна издвојених средстава у корист 
жиро-рачуна расположива средства до износа по-
требног за исплату тих обавеза, и то: новчана 
средства амортизације којима по важећим пропи-
сима може располагати, уплаћени износ необавезног 
дела резервног фонда, слободна средства са де-
визног рачуна прерачуната у динаре по важећем 
курсу, 60®/о од дела чистог прихода који привредна 
организација може користити као обртна средства 
у смислу Одлуке о употреби у 1962. години дела чи-
стог прихода за обртна средства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/62) и новчана средства фонда зајед-
ничке потрошње. Привредна организација слободно 
бира ред којим ће пренети поменута средства. 

Ако привредна организација не изда банци код 
које има жиро-рачун одговарајуће налоге за пренос 
средстава по ставу 3. овог члана ради измирења 
доспелих обавеза, банка ће, сагласно одредбама 
чл. 95. и 96. Закона о кредитним и другим банкар-
ским пословима („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), 
сама извршити пренос средстава на жиро-рачун, 
и то следећим редом: 

1) новчана средства амортизацијо; 
2) уплаћени износ необавезног дела резервног 

фонда; 
3) слободна средства са девизног рачуна, пре-

рачуната у динаре по важећем курсу; 
4) 60°/о од дела чистог прихода који привредна 

организација може користити као „обртна средства 
у смислу Одлуке о употреби у 1962. години дела 
чистог прихода за обртна средства; 

5) новчана средства заједничке потрошње. 

Банка ће затим извршити наплату доспелих 
обавеза. 

За измирење других обавеза насталих у ре-
довном пословању привредна организација може 
пренети са рачуна издвојених средстава на жиро-
рачун расположива средства из ст. 3. и 4. овог 
члана. 

Новчана средства фонда заједничке потрошње 
и новчана средства амортизации е која не припадају 
пословном фонду, коришћена по тач. 1 и 5 става 4. 
овог члана, привредна организација дужна је у на-
редном обрачунском периоду вратити на терет свог 
жиро-рачуна у корист односних издвојених рачуна. 

Коришћена средства необавезног дела резервног 
фонда имају се вратити том фонду или распоредио 
У друге фондове, и то у року од 10 дана од дана 
коришћења. 

При наплати прихода буџета и фондова на 
основу периодичних обрачуна, Служба друштвеног 
књиговодства проверава исправност обрачуна, на-
лога за уплаћивање одређених прихода буџета и 
фондова и друге податке по одредбама Закона 
о друштвеном књиговодству. 

Члан 15. 

Приходи буџета и фондова наплаћују се од 
привредних организација по следећем реду: 

1) доприноси буџетима из личног дохотка; 
2) доприноси за социјално осигурање; 
3) допринос за стамбену изградњу; 
4) средства за давање накнаде саобраћајним 

привредним организацијама за повластице у пут-
ничком саобраћају; 

5) средства амортизације; 
6) камата на пословни фонд; 
7) доприноси за посебне друштвене фондове; 
8) порез на промет: 
9) царина по важећим прописима; 

10) допринос за експлоатацију рудног блага 
(руднички допринос); 

11) допринос из дохотка; 
12) допринос на ванредан приход; 
13) допринос друштвеним инвестиционим фонт 

довима; 
14) отплата по кредитима (зајмовима) за трајне 

потребе, ако се ти кредити (зајмови) плаћају из 
укупног прихода; 

15) камате на кредите за трајне и повремене 
Лотребе, на есконтне послове и на кредите на залоге; 

16) средства за заједничке резерве привредних 
организација, ако се по важећим прописима врши 
уплаћивање тих средстава у току године; 

17) допринос за обавезне фондове привредних 
организација, ако се по важећим прописима врши 
уплаћивање тих доприноса у току године; 

18) доприноси коморама, саветима грана и саве-
зима земљорадничких задруга. 

Члан 16. 

Налоге привредне организације за уплаћивање 
прихода буџета и фондова Служба друштвеног књи-
говодства извршава пре свих других налога, осим 
кад су у питању средства потребна за плаћање 
судских такса по споровима или посебни случајеви 
које одреди савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија. 

По судским одлукама којима се дозвољава из-
вршење ради измирења из расположивих средстава 
са жиро-рачуна, наплата ће се извршити после 
наплате доспелих прихода буџета и фондова. Ако 
у међувремену, док се наплаћују обавезе по реше-
њима суда, доспеју за уплату приходи буџета и 
фондова, наплата по решењима суда извршиће се 
после наплате прихода буџета и фондова. 
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Ако се на основу периодична обрачуна или 
Завршних рачуна утврди да су аконтације прихода 
буџета и фондова, уплаћене у току протеклог обра-
чунског периода, мање од износа утврђених пе-
риодичните обрачуном, извршиће се наплата' разлике, 
а ако су уплаћене аконтације веће, извршиће се 
повраћај разлике или ће се та разлика признати 
у отплату износа који доцније доспева за плаћање. 

Члан 17. 
Ако привредна организапија није у прописаном 

року поднела периодични обрачун или га је под-
нела у продуженом року (члан 7), дужна Зе упла-
тити допринос из дохотка и друге обавезе у висини 
претходне уплате — до 25. дана у месецу за про-
текли месец, а остале обавезе уплаћује у обрачу-
натим износима. 

При наплати прихода буџета и фондова Служба 
дрзчптвеног књиговодства ће се придржавам про-
писаног реда, без обзира да ли су у питању обавезе 
које проистичу из последњег периодичног обрачуна 
или обавезе које проистичу и из претходних пе-
риодичних обрачуна. 

Коначно обрачунавање и наплата прихода бу-
џета и фондова врши се на основу завршног рачуна 
привредне организације. 

Приходи буџета и фондова ке могу се уплаћи-
вати пре истека периода на који се односе. 

Члан 18. 
Доприноси буџетима из личног дохотка и до-

приноси за социјално осигурање уплаћују се у исто 
време кад се од филијале Народне банке подижу 
средства за исплату личних доходака и других 
личних примања радника, на које се обрачунавају 
ови доприноси по одредбама посебних прописа са-
везног Државног секретаријата за послове фи-
нансија. 

Члан 19. 
Допринос за стамбену изградњу уплаћује се у 

Ксто време кад се од филијале Народне банке по-
дижу средства за исплату личних доходака који 
су основица за обрачунавање овог доприноса. 

Члан 20. 
Средства за давање накнаде саобраћајним при-

вредним организацијама за повластице у путничком 
саобраћају уплаћују се на посебан рачз^н код над-
лежне филијале Народне банке на начин предви-
ђен у чл. 18. и 19. овог правилника. 

Члан 21. 
Обрачунавање и плаћање амортизације врши 

се по одредбама посебних прописа савезног Др-
жавног секретаријата за послове финансија. 

Члан 22. 
Обрачунавање и плаћање камате на пословни 

фонд врши се по одредбама посебних прошла са-
везног Државног секретаријата за послове фи-
нансија. 

Члан 23. 
Доприноси за посебне друштвене фондове, на 

пример допринос од.промета филмова, обрачунавају 
се и уплаћују по одредбама посебних савезних 
прописа. 

Члан 24. 
Привредна организација уплаћује порез на про-

мет на основу посебног извештаја датог на обрасцу 
ПОБ-4 за период за који је обавеза за плаћање 
доспела. 

Привредна организација дужна је у року од 
20 дана по истеку сваких 10 дана обрачунати порез 
на промет доспели у току протеклих 10 дана, и 
доставити Служби друштвеног књиговодства изве-
штај о обрачунатом порезу са налогом за његову 
исплату. 

Привредна организација која је дужна порез 
на промет плаћати повремено — о^ случаја до слу-
чаја, дужна је тај порез за протекли месец уплатити 
до 5. дана у наредном месецу, подносећи Служби 
друштвеног књиговодства посебан извештај о томе. 
У овом извештају привредна организација дужна 
је назначити да је њена обавеза за плаћање тог 
пореза повремена. 

Привредна организација дужна је обрачунати 
међуфазни порез на промет сопствених производа 
при изради других производа, и то до 20. дана у 
месецу за протекли месец, и доставити Служби 
друштвеног књиговодства извештај о обрачунатом 
порезу са налогом, за његову исплату. 

Привредна организација која је дужна да плаћа 
само општи порез на промет по делу I Тарифе по-
реза на промет, подносиће извештај на обрасцу 
ПОВ — 4 сваког месеца, у року од 10 дака по исте-
ку месеца за протекли месец, заједно са налогом за 
исплату тог пореза. 

Члан 25. 
Допринос за експлоатацију рудног блага (руд-

нички допринос) уплаћују одређене привредне 
организације у износу обрачунатом према посебним 
прописима. 

Члан 26. 
Допринос из дохотка уплаћује привредна орга-

низација у висини исказаној у периодичном обра-
чуну. 

Привредне организације дужне су уплаћивати 
месечне аконтације доприноса из дохотка. Аконта-
ције се уплаћују до 25. дана у месецу за протекли 
аиесец. Привредне организације које имају проду-
жени рок за подношење периодичног обрачуна и 
привредне организације које не поднесу о року пе-
риодични обрачун, уплаћују аконтацију све док не 
поднесу периодични обрачун. 

Одредбе става 2. овог члана односе се и на 
привредне организације ќз члана 27. Закона о до-
приносу из дохотка привредних организација, које 
допринос из дохотка уплаћују у корист општине. 

Износ месечне аконтације доприноса из дохот-
ка утврђује се: 

1) у периоду до подношења првог периодичног 
обрачуну — у висини 1/9 износа доприноса из до-
хотка по периодичком обрачуну за период јануар-
-септембар протекле године привредних организа-
ција које су подносиле периодичне обрачуне у току 
протекле године. Привредна организација која под-
носи периодичне обрачуне месечно, може уплаћи-
вати аконтацију доприноса из дохотка у висини тог 
доприноса утврђеног у месечном периодичном обра-
чуну; 

2) у периоду после подношења периодичног 
обрачуна — у висини која према доприносу из 
дохотка за претходни обрачунски период одговара 
месечном делу тог доприноса. Под претходним обра-
чунски:^ периодом подразумева се период од 1. ја-
нуара до краја месеца за који је поднет периодични 
обрачун. 

Привредне организације из члана 3. овог пра-
вилника дужне су аконтацију доприноса из дохотка 
уплаћивати на основу података из завршног ра-
чуна протекле године и књиговодствене евиденције 
за текућу годину. 

Члан 27. 
Привредна организација чија је реализација 

неравномерна због тога што њено пословање има 
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сезонски карактер, уплаћује аконтације доприноса 
из дохотка у износима које за поједине месеце уна-
пред одреди орган управе општинског народног 
одбора надлежан за послове финансија на предлог 
надлежне Службе друштвеног књиговодетва. 

Орган из става 1. овог члана дужан је решење 
о одређивању аконтације у смислу тог става до-
ставити привредној организацији и Служби дру-
штвеног књиговодства филијале Народне банке кад 
које привредна организација има жиро-рачун у 
року од 10 дана од дана пријема предлога Службе 
друштвеног гсњ-и го вод етна. 

По подношењу извештаја о периодичном обра-
чуну врши се уплаћивање односно повраћај разлике 
између износа наплаћених на име рконтацчје и из-
носа утврђених по периодичном обрачуну. 

Члан 28. 
Као привредне организације чије пословање има 

сезонски карактер, у смислу члана 27. овог правил-
ника, сматрају се: 

1) привредне организације чија је основна де-
латност прерада пољопривредних прог: — да (ше-
ћеране, пиваре, скробаре и предузећа за прераду 
воћа и поврћа); 

2) морске солане; 
3) монтажна предузећа; 
4) предузећа за геолошка и рударска истражи-

вања; 
5) предузећа за производњу цигле и црепа; 
6) предузећа за вађење грађевинског камена, 

песка и шљунка и предузећа за производњу креча 
и гипса; 

7) предузећа за вађење и обраду украсног ка-
мена; 

8) предузећа за производњу бетонских полу-
фа банката; 

9) предузећа за производњу вештачких ђубрива; 
10) предузећа за обраду дувана са сезонском 

ферментаци ј ом; 
11) предузећа за гајење шума и предузећа за 

искоригпћавање шума; 
12) предузећа за промет и предузећа за пре-

раду житарица; 
13) издавачка предузећа која се баве претежно 

издавањем или прометом уџбеника; 
14) туристичке привредне организације; 
15) организације за приређиван^ сајмова и при-

вредних изложби; 
16) ћурчијско-крзнарска предузећа; 
17) предузећа за промет семенске робе; 
18) рудници боксита; 
19) асфалтерско-изолаторска предузећа; 
20) предузећа дуге и велике обалне пловидбе 

поморског саобраћаја; 
21) предузећа речног и језерског саобраћаја; 
22} угостителска предузећа и радње који по-

слују само за време сезоне; 
23) предузећа за производњу цемента. 

Члан 29. 
Допринос на ванредни приход привредна орга-

низација уплаћује у висини исказаној у периодич-
ном обрачуну. 

Привредне организације дужне су уплаћивати 
аконтације доприноса на ванредни приход према 
посебним прописима савезног Државног секретари-
јата за послове финансија о обрачунавању и пла-
ћању тог доприноса. 

Члан 30. 
Допринос друштвеним инвестиционе« фондови-

ма (допринос инвестиционим фондовима) привредна 
организација дужна је обрачунати по посебним про-

писима савезног Државног секретаријата за послове 
финансија и уплатити на одговарајући рачун код 
надлежне филијале Народне банке приликом под-
ношења периодичног обрачуна. Ако се у пословни 
фонд или фонд заједничке потрошње уносе средства 
у другим роковима, налози за уплату доприноса 
друштвеним инвестициоиим фондовима подносе се 
истовремено са налозима за уплату средстава у те 
фондове. 

Члан 31. 
Ануитете (отплата дуга и камате) по кредитима 

за трајне потребе (инвестициони зајмови), који се, 
у смислу одредаба Закона о средствима привредних 
организација, подмирују из укупног прихода, при-
вредна организација плаћа о роковима предвиђеним 
у уговору о кредиту. 

Члан 32. 
Камату на кредите за трајне и повремене по-

требе привредна организација плаћа о роковима 
предвиђеним у уговору о кредиту. 

Камату на есконтне послове и на кредите на 
залоге (ломбард) привредна организација плаћа пре-
ма посебним условима, које одређује банка. 

Члан 33. 
Допринос за посебна резервна средства грађе-

винарства привредна организација уплаћује прили-
ком подношења периодичног обрачуна, у висини 
исказаној у том обрачуну. 

Издвајање и уплаћивање дела чистог прихода 
у резервни фонд привредне организације, у зајед-
ничке резерве привредних организација и у фонд 
заједничке потрошње који се образују по важећим 
прописима, врши се само на основу завршног ра-
чуна привредне организације. 

Средства која по одредбама Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација и других саве-
зних прописа не улазе у укупан приход (награде на 
сајмовима и изложбама, диспеч и сл.) привредна 
организација може распоређивати и уплаћивати у 
своје фондове и у току године. 

Члан 34. 
Царину по стопама утврђеним у Привремено! 

општој царинској тарифи, као и царину при увозу 
робе која је пре тога била привремено извезена 
ради прераде, дораде, обраде или оправке, привред-
на организација плаћа на начин и у роковима одре-
ђеним посебним царинским прописима. 

Члан 35. 
Привредне организације које извршавају оба-

везе пргма друштвеној заједници у паушалном 
износу (паушалисти), извршавају те обавезе упла-
ћивањем износа које је одредио орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове 
финансија. 

Привредна организација из става 1. овог члана 
плаћа аконтације доприноса из дохотка и друге 
обавезе садржане у паушалном износу — у једна-
ким месечним износима, ако орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове финан-
сија не одреди друкчије за привредну организацију 
чије пословање има сезонски карактер. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове финансија дужан је доставити 
Служби друштвеног књиговодства списак предузећа 
и радњи који плаћају обавезе из става 2. овог члана 
у паушалном износу. 

Све док орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове финансија не достави 
Служби друштвеног књиговодства податке о пау-
шалним износима обавеза за предузећа и радње 
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из става 3. овог члана, Служба друштвеног књиго-
водства неће вршити наплату аконтација ових 
обавеза. 

ji Члан 36. 
/ Приликом подношења периодично? обрачуна 
Привредна организација подноси Служби друштве-
ног књ игов о дс тв а и налог којим остварени чист 
приход преноси са свог жиро-рачуна на посебан 
рачун код надлежне филијале Народне банке. 

Из средстава чистог прихода издвојених у току 
године на посебан рачун код филијале Народне 
банке привредна организација рефундира на свој 
жиро-рачун износ личних доходака садржаних у 
реализованим и неплаћеним производима и услу-
гама, утврђен по периодичном обрачуну. 

Поред тога, привредна организација може пре-
нети у корист свог жиро-рачуна до 60°/о од чистог 
прихода који остане после издвајања по ставу 2. 
овог члана у смислу Одлуке о употреби у 1962. 
години дела чистог прихода за обртна средства. 

УП. Обустава коришћења средстава на жиро-ра-
чуну и наплата казнене камате 

* Члан 37. 
Ако привредна организација не поднесе у про-

писаном року периодични обрачун или у време кад 
треба да уплати приходе буџета и фондова не под-
несе Служби друштвеног књиговодства налоге за 
уплату, или ако на жиро-рачуну код филијале На-
родне банке нема расположивих средстава из којих 
се може извршити наплата по поднетим налозима, 
Служба друштвеног књиговодства ће обуставити 
привредној организацији коришћење средстава на 
жиро-рачуну. 

Обустава коришћења средстава на жиро-рачуну 
траје све до потпуног измирења доспелих обавеза, 
и у том року могу се исплаћивати само лични до-
хоци радника по важећим прописима, као и друга 
лична примања која терете трошкове пословања 
привредне организације. 

Служба друштвеног књиговодства неће обуста-
вити коришћење средстава на жиро-рачуну у смислу 
егава 1. овог члана, ако је у питању плаћање: 

1) судских такса по споровима; 
2) стипендија према важећим прописима и уго-

ворима; 
3) подвозних трошкова; 
4) утрошка електричне енергије; 
5) поштанско-телеграфско-телефонских трош-

кова; 
6) издатака за финансирање школа и других 

облика образовања стручних кадрова, који се по 
важећим прописима могу подмириван на терет 

' трошкова пословања; 
! 7) других обавеза у посебним случајевима које 
(одреди савезни Државни секретаријат за послове 
< финансија. 

Члан 38. 
Служба друштвеног књиговодства филијале На-

родне банке код које привредна организација има 
жиро-рачун писмено ће обавестити привредну ор-
ганизацију да јој је обустављен© коришћење сред-
става на њеном жиро-рачуну ако ни у року од 
15 дана по истеку рокова из члана 37. овог правил-
ника не престану да постоје разлози због којих је 
дошло до тог обустављања. 

Члан 39. 
Ако привредна организација не плати о року 

Доспеле обавезе према буџетима и фондовима, ду-
жна је обрачунати и уплатити казнену камату у 
висини и на начин који су одређени посебним са-
везним прописима. 

Казнена камата наведена у ставу 1. овог члана 
не обрачунава се на средства која припадају фондо-
вима привредне организације (допринос за резервни 
фонд и др.), нити на средства амортизације. 

УШ. Попуњавање образаца 
Члан 40. 

Образац ПОБ-1 — Утврђивање укупног прихода! 
и расподела дохотка, попуњавају све привредне 
организације, исказујући у њему динарске износе 
у хиљадама динара, при чему се износи преко 500 
динара заокружавају на пуну хиљаду, а износи 
мањи од 500 динара се занемарују. 

У образац ПОБ-1 уносе се одговарајући подаци 
из књиговодства привредне организације кумула-
ТИЕНО за време од 1. јануара до краја периода за 
који се саставља периодични обрачун. 

Привредне организације које своје обавезе пре-
ма друштвеној заједници извршавају у паушалном 
износу, уносе податке за протеклу годину само ако 
су у тој години книговодство водиле по начелима 
јединственог контног плана за привредне органи-
зације. Ако су те привредне организације у про-
теклој години водиле књиговодство по начелима 
једноставног (простог) књиговодства, не попуњавају 
и не уносе податке за протеклу годину. 

Подаци за колону претходне године узимају се 
из периодичних обрачуна за жети обрачунски пе-
риод протекле године. Ако у протеклој години није 
састављен периодични обрачун за одговарајући пе-
риод, ова колона неће се попуњавати. 

Наредбом о одређивању процената и времена за 
које ће привредне организације одбити од укупног 
прихода у 1962. години износе истраживања зате-
чених на дан 31. децембра 1961. године („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/62) прописан је поступак за утвр-
ђивање укупног прихода по периодичним обрачу-
нима у току 1962. године као прелазном периоду за 
друштвени обрачун на основу наплаћених износа 
(наплаћена реализација).' 

Сагласно томе, утврђивање укупног прихода 
привредне организације у току 1962. године по пери-
одичним обрачунима врши се под ред. бр. 1 до 10 
обрасца ПОБ-1 и под ред. 6q. 1 до 13 обрасца ПОБ-2. 

Ред података у наведеним редним бројевима 
образаца ПОБ-1 и ПОБ-2 подешен је тако да се и 
поред преласка са система фактурисан на систем 
наплаћене реализације у сада важећем распореду 
конта из јединственог контног плана привредних 
организација може доћи рачунским путем до по-
требних података, без спровођења одговарајућих 
књижења на односним контима. 

Попуњавање обрасца ПОБ-1 врши се на сле-
дећи начин: 

1) под ред. бр. 1 уноси се непребијени салдо ста-
ња истраживања од купаца на дан 31. децембра 
1961. године, на основу података из завршног ра-
чуна за ту годину. 

Непребијена салда ових потраживање узимају 
се са следећих конта: 

120 — Купци у земљи, 
121 — Купци у иностранству, 
124 — Сумњива и спорна истраживања. 
Салда ових конта имају се умањити за одгова-4 

рајући износ са конта 129 — Исправка вредности 
сумњивих и спорних потраживање, ако је вршена 
исправка истраживања на овим контима у току 
обрачунског периода. 

Поред тога, под ред. бр. 1 уносе се »©пребијена 
салда и следећих конта: 

161 — Продавнице, за вредност испоручене робе, 
137 — Остала разна потраживање, која се од-

носе на продају за коју је примљен регрес, 
1810 — Кредити у роби, 
185 — Потрошачки кредити^ 
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187 — Сумњива и спорна потраживање из кре-
дитних односа. 

Салда ових конта имају се умањити за одгова-
рајући износ са конта 189 — Исправка вредности 
сумњивих и спорних истраживања из кредитних 
односа, ако је вршена исправка потраживање на 
овим контима. 

Исто тако, под ред. бр. 1 уноси се салдо са конта: 
190 — Курсне разлике, ради повећања износа 

истраживања на синтетичком конту 121 — Купци 
у иностранству, пошто су потраживање на овом 
конту исказана по званичном курсу; 

2) под ред. бр. 2 — Реализација по издатим 
фактурама до краја обрачунског периода, исказује 
се фактурисан реализација привредне организа-
ције која је евидентирана на контима групе 75 до 
77 Правилника о јединственом контном плану при-
вредних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/61) — (у даљем тексту: Правилник о контном 
плану). 

Интерна реализација (синтетички конто 759) не 
улази у укупан приход; 

3) под ред. бр. 4 — Исправка износа под ред. 
бр. 1, исказује се износ којим се умањује износ 
исказан под ред. бр. 3 — Свега. 

Редни број 4, као корективни став ред. бр. 3, 
треба да садржи износе са следећих конта, и то: 

730— Отписан^ потраживање, 
731 — Исправка вредности сумњивих и спорних 

потраживање, 
739 — Остали ванредни трошкови, који се од-

носе на накнедно одобрене кесе-шконте, дете бони-
фиксације и попусте за робу испоручену купцима 
и слично. 

Поред тога, под ред. бр. 4 треба исказати и оне 
износе који се односе на исправке потраживање од 
купаца (под ред. бр. 1 овог обрасца), које се односе, 
Hia пример, на враћену робу и не друге испревке 
(сторна) којиме се не умањује реализација на кон-
тима групе 75 до 77 у текућој години, а исправке 
(сторна) књижења на контима реализације (конта 
групе 75 до 77) из протеклих година »ије могуће у 
текућој години исправити на тим контима; 

4) под ред. бр. 5 — Стање потраживање од ку-
паца на крају обрачунског периоде, исказује се 
потраживање на крају обрачунског периода према 
подацима књиговодства привредне организације. 

Овач се потреживење имају исказати на начин 
као што је предвиђено за попуњавање ред. бр. 1 овог 
обрасца; 

5) под ред. бр. 6 — Износ наплећене реелизеције 
до креја обречунског периоде, исказује се износ 
који се добија кад се од износа исказаног под ред. 
бр. 3 одузме збир износе под ред. бр. 4 и 5. 

На овај начин, рачунским путем утврђује се 
вредност наплаћене реализеције не крају обречун-
ског периоде зе привремени обрачун по периодич-
ном обрачуну; 

6) под ред. бр. 7 — Остали приходи, уноси се 
износ прокњижен не контима групе 78 — Остели 
приходи. 

Ако привредне организација плаће допринос зе 
социјелно осигурање по сниженој стопи, резлике 
између доприноса по општој и доприноса по сниже-
ној стопи сматра се осталим приходом који се иска-
зује под овим редним бројем; 

7) под ред. бр. 8 — Укупан приход, исказује се 
износ који се добија кад се износ исказан под ред. 
бр. 6 сабере са износом исказаним под ред. бр. 7 и 
добивени збир уноси у колону 4. (подаци зе текућу 
годину), односно када се износ исказан под ред. 
бр. 2 сабере се износом исказаним под ред. бр. 7 и 
добивени збир унесе у колону 5. (подаци за прет-
ходне године); 

8) под ред. бр. 9 — Умањење за истраживања од 
купаче из ранијих година, уноси се износ израчунат 

на обрасцу ПОБ-2 (ред. бр. 4 или 10 или 11), сагла-
сно одредбаме Наредбе о одређивању процената и 
времена за које ће привредне организације одбити 
од укупног прихода у 1962. години износе потражи-* 
вања затечених на дан 31. децембра 1961. године. 

Ако на крају обрачунског периоде износ исказан 
под ред. бр. 10 обрасце ПОБ-1 буде већи од збира 
износе искезених под ред. бр. 2 (конте групе 75 
до 77) и под ред. бр. 7 (конте групе 78) обрасца 
ПОБ-1, под ред. бр. 9 обресце ПОБ-1 има се иске-
зети износ потребан де би се рачунским путем до-
шло до износа који се има исказати под ред. бр. 10 
обрасца ПОБ-1; 

9) под ред. бр. 10 — Укупан приход за распо-
делу, уноси се износ који се добије када се износ 
исказан под ред. бр. 8 одузме од износа исказаног 
под ред. бр. 9 овог обрасце. 

Износ исказан под ред. бр. 10 — Укупан приход 
за расподелу, по правилу не требе де буде већи од 
износе фактурисан реелизације увећане за остале 
приходе (збир износе под ред. бр. 2 и 7). 

Због тоге, еко се при обрачуну утврди да је 
износ под ред. бр. 10 већи од збира износа под 
ред. бр. 2 и 7 овог обрасца, требало би да привредна 
организација изврши одговарајућу исправку под 
ред. бр. 9, тј. да повећа износ под ред, бр. 9 онолико 
колико је потребно да се под ред. бр. 10 добије 
износ једнак збиру износа под ред. бр. 2 и 7; 

10) у делу II — Расподела укупног прихода, 
колона 4. служи за уношење трошкова пословања 
и осталих трошкова који терете укупан приход пре 
утврђивање дохотке, садржаних на одговарајућим 
контима класе 4 који се односе на текући обрачун-
ски период, док колоне 5. служи зе уношење тро-
шкова пословања и осталих трошкова који терете 
укупан приход пре утврђивања дохотка, а који су 
садржани у неплаћеним реелизованим производима 
и услугама, израчунети применом коефицијената 
Р-1 и Р-2 на обрасцу ПОБ-2 под ред. бр. 12 и 13. 

У колону 6. уносе се трошкови за одговарејући 
обречунски период протекле године, садржани у ре-
ализована! производима и услугаме по издатим 
фактурама; 

11) изречунавање појединих елемената трошко-
ва за ред. бр. 11 до 17 код производних привредних 
организације које имеју зелихе недовршене произ-
водње, полупроизводе и готових производе сопстве-
не производње не крају обрачунског периода, врши 
се применом коефицијенте по формули Р-1 (ред. 
бр~ 12 обрасце ПОБ-2). 

Ако ове привредне оргенизације располажу 
евиденцијаме (келкулеције и сл.) по елементиме 
трошкова садржаних у наплаћених реализованим 
производиме и услугеме, оне уносе у периодични 
обрачун за ове редне бројеве износе према тој 
евиденцији; 

12) израчунавање појединих елемената тро-
шкова за ред. бр. 11 до 17 код свих осталих при-
вредних организације врши се применом коефи-
цијенте по формули Р-2 (ред. бр. 13 обрасце 
ПОБ-2); 

13) под ред. бр. 18 — Набавна вредност реали-
з о в а н трговинске робе, материјала и отпадака, 
уноси се дуговни салдо конте групе 71 и 72, пре-
рачунат применом коефицијент по формули Р-2 
(ред. 6tp. 13 обресце ПОБ-2). 

Трговинске и угостителска предузећа и рад-
ње, продавнице производних предузећа и опште 
земљораднички задруге — за трговинску ^ делат-
ност, као и друге привредне организације које 
врше трговинску делатност, yi*bce под овим ред-
ним бројем набевну вредност продете и неплаћене 
трговинске робе, материјале и отпадака, оа свим 
износима њихових зависних трошкове, осим изда-
н к е који се подмирују из средстава за личне до-^ 
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Хотке радника. У набавну вредност укључује се 
и порез на промет који ова предузећа плаћају при-
ликом набавке робе; 

Порез на промет који ова предузећа плаћају 
на промет продатих производа уноси се под ред. 
бр. 33 до 35; 

14) под ред. бр. 19 — Ванредни трошкови, уно-
си се цео износ дуговног салда конта групе 73, 
умањен за износе који су узети при израчунава-
н>у износа за ред. бр. 4 обрасца ПОБ-1, тј. по од-
битку износа садржаних на синтетичким контима 
730, 731 и неких износа на конту 739; 

15) под ред. бр. 20 — Остали неукалкулисани 
трошкови, и под ред. бр. 38 — Остали трошкови 
који терете укупан приход пре утврђивања до-
хотка, уносе се износи у целини, како су исказа-
ни у књиговодству привредне организације на 
синтетичким контима 742, 744 до 749; 

16) под ред. бр. 23 до 31 уносе се подаци на 
начин као што је објашњено у свој тачки и у тач. 11. 
и 12; 

17) под ред. бр. 33 до 36 уносе се подаци изра-
чунати применом коефицијента по формули Р-2 
(ред. бр. 13 обрасца ПОБ-2); 

18) под ред. бр. 41 — Повећање дохотка, при-
вредне организације удружене у електропривред-
ним заједницама односио у пословним удружењи-
ма уносе износ добивен у виду повраћаја (ристор-
на) од заједнице односно пословног удружења; 

19) под ред. бр. 42 — Смањење дохотка, елек-
тропривредне заједнице односно пословна удру-
жења уносе део дохотка који враћају предузећи-
ма удруженим у тим заједницама односно у тим 
пословним удружењима; 

20) под ред. бр. 45 — Смањење губитка из тро-
шкова пословања, погон односно пословна једини-
ца са оамосталним обрачуном односно матично 
предузеће које је исказало губитак уноси износ 
употребљен за покриће тог губитка. Давалац по-
крића губитка цео тај износ исказује под ред. 
бр. 20; 

21) под ред. бр. 48 — Допринос из дохотка за 
друштвене инвестиционе фондове и буџет народ-
ног одбора општине, уносе привредне организаци-
је одређених делатности допринос из дохотка који 
у целини или делимично уплаћују у друштвене 
инвестиционе фондове и буџете других политич-
котериторијалних јединица, уместо као приходе 
федерације, у смислу члана 7. став 3. Закона о 
доприносу из дохотка привредних организација; 

22) под ред. бр. 49 — Део доприноса из дохот-
ка употребљен за покриће гарантованих личних до-
ходака, уноси се износ утврђен у обрасцу ПОБ-3, 
за време од 1. јануара до краја обрачунског периода. 

23) привредне организације које своје обавезе 
према друштвеној заједници извршавају у пау-
шалном износу, уносе цео износ доприноса из до-
хотка под ред. бр. 47, 48 или 50, зависно од угово-
ра који је склопљен са надлежним општинским 
народним одбором у смислу чл. 17. до 28. Закона 
о доприносу из дохотка привредних организација; 

24) под ред. бр. 51 — Допринос из дохотка за 
фонд за покриће мањкова електропривредних ор-
ганизација, уносе предузећа за производњу елек-
тричне енергије и предузећа за пренос електричне 
енергије податке у смислу тачке 5. Одлуке о сто-
пама доприноса из дохотка привред!]их организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61, 44/61 
и 52/61); 

25) под ред. бр. 52 — Остала издвајања из до-
хотка, уносе издавачка предузећа део дохотка који 
уплаћују у корист републичког фонда за унапре-
дување издавачке делатности по одредби тачке 4. 
став 2. Одлуке о стопама доприноса из дохотка 

привредних организација, а предузећа за промет 
филмова — део дохотка који уплаћују у корист 
предузећа за приказивање филмова у смислу 
Уредбе о посебним условима за расподелу дохотка 
неких врста привредних организација („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 15/58, 28/59, 46/60 и 13/61) и сл; 

26) под ред. бр. 65 — Укалкулисани у току го-
дине — од 1. јануара до краја обрачунског перио-
да (ред. бр. 27 обрасца ПОБ-2), уноси се износ 
исказан на контима групе 46, заједно оа одговара-
јућим доприносима од 7%; 

27) под ред. бр. 67 — У реализована произво-
дима и услугама по издатим фактурама, уноси 
се износ добивен применом формуле: 

конта групе 70 минус конто 709 
коефицијент = = % 

конта групе 49 минус конта 
групе 48 

који се потом примењује на' износ исказан под 
ред. бр. 65. Ако привредна организација распола-
же подацима у посебним евиденцијама (калкулак-
цијама и сл.), она под овим редним бројем уноси 
те податке. 

Подаци за ред. бр. 64 до 68 односе се на личне 
дохотке у којима су садржани и износи гаранто-
в а т и личних доходака, а под ред. бр. 69 и 70 на-
лазе се подаци о висини гарантовати личних 
доходака; 

28) под ред. бр. 71 до 79 уноси се потражна 
страна означених конта, е тим што се за ред. бр. 
71 (конто 146) има претходно одбити почетно ста-
ње, тј пренос стања по завршном рачуну из про-
текле године; 

29) под ред. бр. 80 до 89 уносе се износи са ис-
тражних страна означених конта, по одбитку по-
четног стања исказаног по завршном рачуну за 
протеклу годину; 

30) под ред. бр. 124 и 125 уноси се стање кори-
говано после примене Упутства о спровођењу на-
чела и општих мерила за расподелу чистог прихо-
да у правилницима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/62), Упутства о до-
кументации коју састављају привредне организа-
ције у вези са расподелом чистог прихода („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 19/62) и других савезних 
прописа. 

Члан 41. 
Образац ПОБ-2 — Претходни обрачун и по-

даци за састављање периодичног. обрачуна, попу-
њавају и привредне организације са редовним 
обрачуном и привредне организације које своје 
обавезе према друштвеној заједници извршавају 
у паушалном износу. 

У делу I — Обрачун истраживања од купаца 
ради одбијања од укупног прихода, привредне 
организације врше претходне обрачуне ради утвр-
ђивања процената и времена за које ће одбити од 
укупног прихода у 1962. години износе истражи-
вања затечених на дан 31. децембра 1961. године, 
сагласно одредбама Наредбе о одређивању проце-
ната и времена за које ће привредне организације 
одбити од укупног прихода у 1962. години износе 
потраживање затечених на дан 31. децембра 1961. 
године. 

Да би привредне организације могле поступи-
ти по одредбама тачке 1. наведене наредбе, дужне 
су попунити ред. бр. 1 до 4 у обрасцу ПОБ-2, и то 
на следећи начин: 

1) под ред. бр. 1 привредна организација уно-
си податке о укупном приходу за 1961. годину, који 
је утврђен по завршном рачуну за ту годину. При 
том, као укупан приход има се исказати укупан 
приход утврђен решењем о завршном рачуну за 
1961. годину од стране надлежне Службе друштве-
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ног књиговодства. Ако привредна организација до 
подношења периодично? обрачуна није добила од 
надлежне Службе друштвеног књиговодства ре-
шење о завршном рачуну за 1961. годину, као 
укупан приход има се исказати укупан приход 
који је утврдила привредна организација по завр-
шном рачуну за 1961. годину који је одобрио рад-
нички савет привредне организације односно нај-
виши орган управљања привредне организације; 

2) под ред. бр. 2 уноси се износ истраживања 
од купаца према стању на дан 31. децембра 1961. 
године, утврђен по завршном рачуну за ту годину, 
а исправљен према објашњењу датом у члану 40. 
став 8. тачка 1. овог правилника. 

Износ исказан под овим редним бројем мора 
бити једнак износу исказаном под ред. бр. 1 обра-
сца ПОБ-1; 

3) под ред. б<р. 3 изналази ое однос потражи-
вања према укупном приходу, исказан у процен-
ту, а израчунат применом формуле: 

износ под ред. бр. 2 овог обрасца X 100 
однос 

износ под ред. Ор. 1 овог обрасца 
Добивени процент има се исказати на 2 деци-

мала; 
4) под ред. бр. 4 изналази се износ потражива-

ња од купаца који се има одбити од укупног при-
хода за односни обрачунски период. Овај се износ 
изналази применом формуле: 

укупан приход (ред. бр. стопа под ред. бр. 
8 обрасца ПОБ-1) X 3 овог обрасца 

износ = ——-—-— 
100 

Добивени износ уноси се под ред. бр. 9 обрасца 
ПОБ-1, као корективни став укупног прихода иска-
заног под ред. бр. 8 обрасца ПОБ-1. 

Износ утврђен под ред. бр. 4 овог обрасца, ради 
његовог одбијања од укупног прихода исказаног под 
ред. бр. 8 обрасца ПОБ-1, не може бити већи од из-
носа истраживања која су се затекла на дан 31. 
децембра 1961. године. 

Ред. бр. 1 до 4 овог обрасца дужне су попунити 
све привредне организације, укључујући ту и при-
вредне организације које своје обавезе према дру-
штвеној заједници извршавају у паушалном износу; 

5) ред. бр. 5 до 11 овог обрасца попуниће при-
вредне организације само ако је наступио случај 
предвиђен у тачки 2. ст. 1. и 2. наведене наредбе; 

6) под ред. бр. 5 уноси се износ личних доходака 
садржаних у наплаћеним реализованим произво-
дима и услугама у об рачунском периоду за који се 
саставља периодични обрачун. Овај се податак узи-
ма из ред. б<р. 68 обрасца ПОБ-1; 

7) под ред. бр. 7 уноси се износ новчаних сред-
става резервног фонда и фонда заједничке потро-
шње (синтетичка конта 104 и 105) која се користе 
за покриће износа исказаног под ред. бр. 5 овог об-
расца; 

8) под ред. бр. 9 врши се корекција непокриве-
них личних доходака заједно са доприносима, е тим 
што се они повећавају за износ раније обрачунатог 
доприноса из дохотка; 

9) под ред. бр. 10 изналази се разлика између 
износа истраживања која се одбијају од укупног 
прихода за обрачунски период и коригованог изно-
са н ©покривених личних доходака са доприносим а; 

10) под ред. бр. 11 уноси се износ у висини од 
50% од износа истраживања која се одбијају од 
укупног прихода за односни обрачунски период, ако 
наступи случај предвиђен у тачки 2. став 2. наве-
дене наредбе; 

11) под ред. бр. 12 и 13 врши се израчунавање 
коефицијанта за изналажење трошкова пословања 
садржаних у неплаћеним реализованим производи-
ма и услугама. 

Коефицијент Р-1 и Р-2 изналазе се применом 
формула датих у обрасцу. 

Утврђени коефицијент Р-1 и Р-2 и износи из-
р а ч у н а т а трошкова пословања, пореза на промет 
и осталих трошкова који се одбијају од укупног 
прихода пре утврђивања дохотка, садржани у на-
плаћеном износима (наплаћена реализација), не 
мењају се после извршене исправке дела истражи-
вања од купаца затечених на дан 31. децембра 1961. 
године, којим је исправљен укупан приход за ра-
споделу у смислу тачке 2. Наредбе о одређивању 
процената и времена за које ће привредне органи-
зације одбити од укупног прихода у 1962. години 
износе истраживања затечених на дан 31. децембра 
1961. године; 

12) попуњавање ред. бр. 14 до 49 врши се по 
реду који је у обрасцу означен. 

Члан 42. 
Образац ПОБ-3 — Утврђивање неподмирених 

личних доходака, попуњава само привредна орга-
низација која у току обрачуноког периода није 
остварила довољан чист приход за покриће личних 
доходака садржаних у наплаћеним реализована 
производим а и услугама од почетка године до краја 
обра чу неког периода. 

Овај образац не попуњавају привредне органи-
зације које своје обавезе према друштвеној заједни-
ци извршавају у паушалном износу. 

Попуњавање обрасца ПОБ-З врши се на следећи 
начин: 

1) колона 3 даје податке из збира колона 4. и 5; 
2) под ред. бр. 8 у колону 4. уноси се утврђени 

износ који ће филијала Народне банке у смислу чл. 
196. и 202. Закона о радним односима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/61) обезбедити привредној орга-
низацији за исплату личних доходака. 

У случају захтева за наплату овако утврђеног 
износа из средстава заједничка« резерви привред-
них организација општине, привредна организација 
подноси Служби друштвеног књиговодства попуњен 
образац ПОБ-3 у два примерка. 

Истовремено са захтевом из става 4. овог члана 
привредна организација дужна је на захтев и по 
избору Службе друштвеног књиговодства поднети 
своје коначне исплатив листе за протекле месеце 
текуће године, или рекалитулацију тих исплатиих 
листа, или аналитичку евиденцију (картице) конта 
групе 46 — Укалкулисани лични дохоци и накнаде 
личних доходака, ради проверавања података датих 
у обрасцу. 

На основу проверених података Служба дру-
штвеног књиговодства ће теретити средства зајед-
н и ч к а резерви привредних организација општине 
у корист привредне организације — подносиоца за-
хтева, а уз налог за терећење ће приложити један 
примерак овереног попуњеног обрасца ПОБ-3. Овај 
оверени примерак представља писмено обавештења 
општинском народном одбору у смислу члана 202. 
ста® 2. Закона о радним односима. 

Привредна организација која, поред захтева за 
Покриће гарантована личних доходака, тражи и 
обезбеђење средстава за покриће пословног губитка 
или за санацију, поднеће свој образложени захтев 
Служби друштвеног књиговодства, као и попуњени 
образац ПОБ-3. Служба друштвеног кшиговодства 
ће на оснрву проверених података спровести овај 
захтев општинском народном одбору заједно са сво-
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Јим образложен^*! и овереним примерком обрасца 
ПОБ-3. 

На начин из става 7. овог члана поступиће Слу-
жба друштвеног књиговодства и привредна органи-
зација која плаћа допринос из дохотка у паушал-
ном износу, ако поднесе захтев за обезбеђење сред-
става за покриће пословног губитка или за са-
нацију. 

За коришћење средстава под ред. бр. 6 и 7 овог 
обрасца привредна организација обавезно прилаже 
Служби друштвеног књиговодства и налоге за пре-
нос средстава коришћених у току године. 

Члан 43. 
Образац ПОБ-4 — Извештај о порезу на промет 

и царини, попуњава се према означеним рубрикама 
у самом обрасцу, а подноси се по одредбама члана 
24. овог правилника. 

Члан 44. 
Образац ПОБ-5 — Бруто биланс, попуњава се 

Брема подацима књиго водства привредне организа-
ције за период од 1. јануара до краја обрачунског 
периода. 

У овај образац се уноси стање по обавезним 
контима јединственог контног плана привредних 
организација, по одредбама члана 18. Правилника о 
контном плану. 

IX. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 45. 
Изузетно од одредаба овог правилника, привред-

не организације које су обавезне да састављају пе-
риодичне обрачуне тромесечно, саставиће први пе-
риодични обрачун по одредбама овог правилника за 
период јануар—јун 1962. године и доставиће га 
Служби друштвеног књиговодства до 31. јула 1962. 
године. 

Привредне организације из члана 7. овог пра-
вилника поднеће периодични обрачун из става 1. 
овог члана до 10. августа 1962. године. 

Периодичне обрачуне за следеће периоде при-
вредне организације састављају и подносе у роко-
вима прописаним овим правилником. 

На разлике прихода буџета и фондова које се 
накнадно уплаћују односно по којима се врши по-
враћај више уплаћених износа у смислу одредаба 
овог правилника, не обрачунава се и не наплаћује 
казнена камата, нити се привредној организацији 
одобрава — признаје камата. 

Члан 46. 
У вези са одредбама члана 75. Правилника о 

хонтном плану, уводи се нови синтетички конто 795 
— Распоред наплаћене реализације до краја обра-
чунског периода, ради књижења дохотка односно 
губитка из трошкова пословања утврђених по обра-
сцу ПОБ-1. 

За утврђени доходак привредне организације 
под ред. бр. 40 обрасца ПОБ-1 одобрава се конто 
830 — Остварени доходак, уз истовремено задужење 
конта: 

269 — Реализовани обрачунати лични дохоци, 
за износ исказан под ред. бр. 68 обрасца ПОБ-1, 

795 — Распоред наплаћене реализације до краја 
обрачунског периода, за разлику између износа 
књижених на контима 830 и 269. 

Ако је износ исказан под ред. бр. 68 обрасца 
ПОБ-1 већи од утврђеног дохотка привредне орга-
низације (ред. бр. 40 обрасца ПОБ-1), задужује се 
конто 269 — Реализовани обрачунати лични дохоци, 

за износ исказан под ред. бр. 68 обрасца ПОБ-1, 
уз истовремено одобрење конта: 

830 — Остварени доходак, за износ исказан под 
ред. бр. 40 обрасца ПОБ-1, 

795 — Распоред наплаћене реализације до краја 
обрачунског периода, за разлику између износа 
књижених на контима 269 и 830. 

За утврђени губитак из трошкова пословања 
под ред. бр. 44 обрасца ПОБ-1 задужују се конта: 

850 — Губитак, за износ исказан под ред. бр. 44 
обрасца ПОБ-1, 

269 — Реализовани обрачунати лични дохоци, 
за износ исказан под ред. бр. 68 обрасца ПОБ-1, 
уз истовремено одобрење конта 795 — Распоред 
наплаћене реализације до краја обрачунског пе-
риода, за збир износа књижених на контима 850 
и 269. 

Члан 47. 
Служба друштвеног књиговодства дужна је 

извршити збирну обраду података из обрасца ПОБ-1 
и обрађене податке по привредним гранама и обла-
стима доставити до 30. септембра 1962. године, и то: 

1) републичком државном секретари јату за по-
слове финансија — за привредне организације чија 
су седишта на територији односне народне репу-
блике; 

2) савезном Државном секретари јату за послове 
финансија — за све привредне организације на те-
риторији Ју госл авије. 

Члан 48. 
Банке и штедионице састављају периодичне 

обрачуне по одредбама овог правилника, али на 
обрасцима које пропише Народна банка — Главна 
централа у сагласности са савезним Државним се-
кретар^ атом за послове финансија. 

Овлашћује се Народна банка да изда техничка 
упутства о попуњавању образаца за периодичне 
обрачуне за банке и штедионице. 

Овлашћује се Народна банка да својим тех-
ничким упутством одреди начин на који ће се по-
даци привредних организација месечно усклађивао 
са подацима Службе друштвеног књиговодства. 

Члан 49. 
Даном почетка примењивана овог правилника 

престаје да важи Правилник о периодичним обра-
чунима привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/61 и 45/61). 

Члан 50. 
Обрасци одштампани уз овај правилник изда-

ваће се као обрасци службеног издања. Начин из-
давања тих образаца одредиће савезни Државни 
секретаријат за послове финансија. 

Одредбе става Г. овог члана не односе се на 
обрасце наведене у члану 48. овог правилника. 

Члан 51. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 12-13548/1 

31. маја 1962. године 
Београд 

Замењује 
државног секретара 

за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 
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НР Срез Општина (Образац ПОБ-1) 
Предузеће • (формат 210 X 297 mm) 
Привредна 1рана> група и подгрупа (За редован обрачун) 

(За паушални обрачун^ 

УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСПОДЕЛА ДОХОТКА 
од 1. јануара до 196— године 

(Динарски износи попуњавају се у ООО линара) 

• I. ОБРАЧУН УКУПНОГ ПРИХОДА 
Стање истраживања од купаца на дан 31. ХН 1961. године 

Реализација по издатим фактурама до краја обрачунског 
периода 

Свега (1 плус 2) 
Исправка износа под ред. бр. 1 
Стање истраживања од купаца на крају обрачунског пе-

риода 
Износ наплаћене реализације до краја обрачунеког пе-

риода (3 минус /4 + 5/) 
Остали приходи 
Укупан приход (6 + 7 за колону 4. односно 2 + 7 за 

колону 5) 
Умањење за потраживања од купаца из ранијих година 

(ред. бр. 4 или 10 или 11 обрасца ПОБ-2) ххххххх 
10 Укупан приход за расподелу (8 минус 9) ххххххх 

II. РАСПОДЕЛА УКУПНОГ ПРИХОДА 

Т Р О Ш К О В И 

1 
75 

2 76 
77 

3 
4 
5 

6 

7 78 
8 

0 

11 40 Вредност утрошеног материјала 
12 41 Издаци за услуге других лица 
13 426 Трошкови инвестиционог одржавања основних средстава 
14 427 Трошкови обнављања, одржавања и истраживања резерви 

рудног и минералног блага 
15 430 Путни паушали, дневнице за службена путовања, заштит-

431 на обућа, одећа и друго 
470 

Лб 440 Амортизација 
17 422 

до 424 Остали разни трошкови 
' 428 и 

429 
18 71 Набавна вредност реализоване трговинске 

72 робе, материјала и отпадака х*х* 
19 73 Ванредни трошкови х х х х 

20 746 до 
749 Остали неукалкулпсани трошкови х х х х ' 

21 Утрошена средства (11 до 20) х х х х 

22 Нето продукт (10 минус 21) **** 
23 420 Камата на кредите за трајне и повремене потребе 
24 450 

без Камата на пословни фонд 
4504 



Страна 432 — Број 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 13. Јун 1962. 

1 2 3 4 5 6 

25 425 Премије осигурања 
26 451 

459 
Доприноси и чланарине коморама и другим 
организацијама и остали доприноси и чланарине 

27 4504 
454 

Разлика камате угоститељства и туризма 
и водни допринос 

28 453 Међу фазни порез на промет 
29 421 Трошкови образовања стручних кадрова 
30 452 Допринос за социјално осигурање — допунски и додатак 

на допринос 
31 43 без 

430 
и 431 Лични издаци који терете 

47 без трошкове пословања 
470 

32 Укалкулисани трошкови пословања 
(21 до 31 без 18, 19, 20 и 22) 

33 7400 Порез на промет — општи хххх 
34 7401 Порез ка пропет — савезни хххх 
35 7102 

7403 Порез на промет — остали хххх 
36 741 Руднички допринос XXX 
37 743 Допринос среском фонду за унапредување шумарства XXX XXX 
38 742 

744 
745 

Остали трошкови који терете укупан приход 
пре утврђивања дохотка XXX 

39 Укупни трошкови пре утврђивања дохотка 
(18 до ИО 4- 32 до 33) 

40 Доходак привредне организације (10 минус 39) 
41 Повећање дохотка 
42 Смањење дохотка 
43 Свега доходак привредне организације 

(40 -4- 41 минус 42) 
44 Губитак из трошкова пословања (39 минус 10) 
45 Смањење губитка из трошкова пословања 
46 Свега губитак из трошкова пословања 

(44 минус 45) хххх 

III. РАСПОДЕЛА ДОХОТКА ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

1
 |

 Р
ед

ни
 

" 
| б
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ј 

! ! Г
ру

па
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И
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И
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О

! 

47 240 
48 

49 240 

50 240 

51 2492 

52 249 6; 
2492 

53 
54 840 
55 241 

56 850 
57 

53 

Е Л Е М Е Н Т И У текућој 
години 

У протеклој 
години 

59 

Допринос из дохотка за федерацију 
Допринос кз дохотка за друштвене инвестиционе фондове 
и бз7џет народног одбора општине 
Део доприноса из дохотка употребљен за покриће гаран-
тованих личних доходака 
Уступљени део доприноса из дохотка за пословни фонд 
привредне организације 
Допринос из дохотка за фонд за покриће мањкова елек-
тропривредних организација 

з 
Остала издвајања из дохотка 
Свега (47 до 52) 
Остварен чист приход (43 минус 53) 
Допринос на ванредни приход (ред. бр. 49 обрасца ПОБ-2) 

IV. УТВРЂИВАЊЕ ГУБИТКА 
Губитак из трошкова пословања 
Укупан износ неподмирених гарантованих 
личних доходака 
Укупан износ неподмиреног остатка личних доходака 
Укупан губитак (56 до 58) 
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V. СРЕДСТВА КОЈА НЕ УЛАЗЕ У УКУПАН ПРИХОД 
60 841 Средства која не улазе у укупан приход 

од тога: 
61 251 Распоређен за личне дохотке 
62 Остала распоређена средства 
63 891 Hep аспор еђена средства 

VI. ПОДАЦИ О ЛИЧНИМ ДОХОЦИМА 
а) Подаци о укалкулисаним и гарантован им личним до-

хоцима и другим личним примањима 
64 268 Укалкулисани у пренетим залихама из протекле године 
65 46 У току године — од 1. јануара до краја обрачунског пе-

риода (ред. бр. 27 обрасца ПОБ-2) 
66 У залихама крајем обрану неког периода 
67 У реализозаним производима и услугама по издатим фак-

турама (64 плус 65 минус 66) 
68 У наплаћеном производима и услугама (ред. бр. 67 X ко-

ефицијенат из ред бр. 13 обрасца ПОБ-2) ххххх 
69 Реализовани лични дохоци до висине гарантованих лич-

них доходака (ред. бр. 29 обрасца ПОБ-2) 
70 Реализовани лични дохоци до висине гарантовати лич-

них доходака у наплаћеним производим^ и услугама (ред. 
бр. 30 обрасца ПОБ-2) хххх 
б) Исплаћени лични дохоци и лична примања 

71 146 Лични дохоци из протекле године 
72 140 Аконтације личних доходака из редовног 

143 радног односа и др. 
и 145 

73 141 Хонот>аг)и спољних сарадника 
74 Свега (71 до 73) 
75 142 Примања из привременог радног односа 
76 144 Неиндивидуализирана лична примања 
77 147 без 

1470 Лична примања која падају на терет трошкова пословања 
78 148 Примања која терете основна средства и средства зајед-

ничке потрешње 
79 Свега нето лични дохоци и лична примања (74 до 78) 
80 2360 Допринос буџетима из личног дохотка из 

2361 редовног радног односа и из хонорара 
спољних сарадника 

81 2370 Допринос за социјално осигурање из личног 
2371 дохотка из редовног радног односа и из 

личног дохотка спољних сарадника 
82 Свега бруто лични дохоци (74 плус 80 плус 81) 
83 2375 Допринос за социјално осигурање по допунској 

општој стопи од 2°/о 
84 2380 Допринос за стамбену изградњу од 4°/о 
85 2390 Накнаде саобраћај ним привредним организацијама на 

личне дохотке од 1°/о 
86 2362 Допринос буџетима из личког дохотка и личних примања 

која терете трошкове пословања 
87 2372 Допринос за социјално осигурање на лична примања која 

терете трошкове пословања 
88 2381 Допринос за стамбену изградњу на лична примања која 

терете трошкове пословања 
89 2391 Накнада саобраћајним привредним организацијама на 

лична примања која терете трошкове пословања 
90 Укупно (79 + 80 -f 81 + 83 до 89) 

VII. СТАЊЕ ЗАЛИХА 
а) На крају обрачунског периода 

91 Сировине, материјал и ситан инвентар (класа 3) 
92 Недовршена производња, сопствени полупроизводи и 

друго (класа 5) 
93 Готови производи и трговинска роба (класа 6) 
94 Укупне залихе (91 до 93) 
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95 
96 

97 
98 

99 

100 

101 

102 

12 
22 

1840 
185 

12 
22 

920 

12 
22 

1840 
185 

12 
22 

920 

б) На почетку године 
Сировине, материјал и ситан инвентар (класа 3) 
Недовршена производња, сопствени полупроизводи и 
друго (класа 5) 
Готови производи и трговинска роба (класа 6) 
Укупне залихе (95 до 97) 

VIII. ПОДАЦИ О СТАЊУ КУПАЦА И ДОБАВЉАЧА 
а) На крају обрачунског периода 

Потраживања од купаца и добављача 

Обавезе према добаељачима и купцима 

б) На почетку 2 0дипе 

Потраживања од купаца и добављача 

Обавезе према добављачима и купцима 

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

103 00 
020 без Активна основна средства 

008 
104 010 Исправка вредности активних 

021 основних средстава 
105 1000 

10С1 Амортизација и средства издвојена 
1002 за инвестиције 
103 

106 101 Средства чистог прихода издвојена на 
посебан рачун (дуговни салдо) 

107 11 
1008 Благајна, чекови, валуте, девизе 

~ 1009 и средства код банке 
' 106 
Ло 109 без 

1084 ( 
108 1084 Средства обавезних резерви 
109 1041 Новчана средства необавезног дела резервног фонда 
ИО 104 без 

1041 Остала новчана средства резервног фонда 
111 105 Новчана средства заједничке 

1841 потрошње и дати аванси из исте 
112 90 Пословни фонд 
ИЗ 910 Кредити за Основна средства 
114 911 до 

914 Кредити за обртна средства 
115 23 Неуплаћене обавезе према за-

24 јединци, друштвеним фондовима 
и 27 и друго 

116 422 Трошкови рекламе, пропаганде, 
423 репрезентације, учествовања 
424 на сајмовима и слично 

Стање 
31.XII 

Стање крајем обрач, 
периода 

1961. 
године 

текуће 
године 

протекле 
год чие 

4 5 6 
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117 12 
180 Потраживање од корисника ван 
182 привред е 
m 
186 

118 Просечно коришћена основна средства 
(ред. бр. 41 обрасца ПОБ-2) 

119 Просечно коришћена обетка средства 
(ред. бр. 43 обрасца ПОБ-2) 

120 Укупно укалкулисани Ч&СОЕИ рада V току године 
(ред. бр. 27 колона 3. обрасца ПОЕ-2) 

121 Часови рада садржани у неплаћеним реализованим про-
изводима и услугама (ред. бр. 31 обрасца ПОБ-2) *** 

122 Просечан број упошљених (просек на бази стања упо-
шљених на крају сваког месеца) 

123 Укупан приход у 1961. години ххх ххх 
Издвојено по завршном рачуну за 1961. годину: 

124 — за фондове ххх ххх 
125 — за личне дохотке ххх ххх 

196— године Руководилац рачуноеодства, Директор, 

СРЕЗ НР 
Предузеће 
Цривредна грана, група и подгрупа 

ОПШТИНА Образац ПОБ-2 
(формат 210 X 297 мм) 

ПРЕТХОДНИ ОБРАЧУН 
И ПОДАЦИ ЗА САСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНОГ ОБРАЧУНА 

за време од 1. јануара до : 196— године 
I. ОБРАЧУН ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА РАДИ ОДБИЈАЊА ОД 

УКУПНОГ ПРИХОДА (ред. бр. 9 обрасца ПОБ-1) 
Укупан приход за 1961. годину 

2. Стање потраживања од купаца на дан 31.ХИ 1961. године _ 
3. Однос истраживања од купаца према укупном приходу: 

ред. бр. 2 X 100 X 100 

1. 

ред бр. 1 
4. Одбитак од укупног прихода за обрачунски период: 

ред. бр. 8 обр. ПОБ-1 X стопа из ред. бр. 3 овог обрасца 

100 

100 
в. Лични дохоци садржани у наплаћеним реализованим производима и услу-

гама у обрачунском периоду (ред. бр. 68 обр. ПОБ-1) 
6. Покривено чистим приходом (ред. бр. 54 минус 55 обр. ПОБ-1) 
7. Покривено новчаним средствима резервног фонда и фонда заједничке по-

трошње (конта 104 плус 105) 
8 Непокривени лични дохоци (ред. бр. 5 минус /6 + 7/ овог обрасца) 

100 X 100 
9. Ред бр. 8 овог обрасца X = = 

85 85 
10. Разлика (ред. бр. 4 минус ред. бр. 9 овог обрасца) 
11. 50°/о од износа из ред. бр. 4 овог обрасца 

II ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ИЗНАЛАЖЕЊЕ ТРОШКОВА 
ПОСЛОВАЊА САДРЖАНИХ У НАПЛАЋЕНИМ РЕАЛИЗОВАНИМ 

ПРОИЗВОДИМ А И УСЛУГАМА 
ред. бр. 10 обр. ПОБ-1 конта 70 минус 709 

12. Коефицијент (Р-1) = 
ред. бр. 2 обр. ПОБ-1 

. X 
конта 49 минус 48 

13. Коефицијенат (Р-2) = 
ред. бр. 10 обр. ПОБ-1 

ред. бр. 2 обр. ПОБ-1 

(ва 2 децимала) 

(на 2 децимала) 

(на 2 децимала) 



Страна 436 — Број 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 13. Јун 1962. 

III ИЗРАЧУНАВА!!^ ДОПРИНОСА ИЗ ДОХОТКА ПРЕМА ПРОМЕТУ 
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

14. Реализација по издатим фактурама до краја обрачунско? периода (ред. бр. 2 
обрасца ПОБ-1) 

15. Реализација по издатим фактурама прехрамбених производа (по посебним 
књиговодственим подацима) 

ред. бр. 15-овог обрасца X100 
16. Стопа промета прехрамбених производа = = 

ред. бр. 14 овог обрасца 
X 100 

17. Остварени доходак (ред. бр. 43 обрасца ПОБ-1) 
18. Износ дохотка на који се не плаћа допринос из дохотка: 

ред. бр. 17 овог обрасца X стопа из ред. бр. 16 овог обрасца 

100 
19. Део дохотка на који се обрачунава допринос из дохотка (ред. бр. 17 минус 

ред. бр. 18 овог обрасца) 
20. Износ доприноса из дохотка: 

ред. бр. 19 овог обрасца X стопа доприноса из дохотка 

100 

100 

(на 2 децимала) 

IV. ИЗРАЧУНАВАЊЕ УКУПНОГ ИЗНОСА ГАРАНТОВАНИХ 
ЛИЧНИХ. ДОХОДАКА 

Износ личних доходака 
в 
t* <D Q4 a. io 

О п и с 8 8 
&9 

До висине гаран-
тован их доходака 

Преко висине 
личних доходака 

Укупно 
(4 + 5) 

1 

21. 

22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 

Укалкулисани лични дохоци радника за часове 
проведене на раду 
Разлика минималних личних доходака 
Свега (21 плус 22) = конто 460 
Исплаћене и разграничене накнаде личних до-
ходака = конто 461 
Свега (23 плус 24) 
Хонорари спољних сарадника = конто 463 
Укупно у кал кул пеано сд 1. јануара до — 
196 године (25 + 26) 

ххххх 

хххх 

ххххх 

V ИЗРАЧУНАЕАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА И ИЗНОСА ГАРАИТОВАНИХ 
ЛИЧНИХ ДОХОДАКА САДРЖАНИХ У РЕАЛИЗОВАНИ^ ПРОИЗВОДИМА И 

УСЛУГАМА 
28. Коефицијент (Ld) за израчунавање гарантовати личних доходака: 

ред бр. 27 из колоне 4.овог обрасца 

29 

30. 

31. 

32. 

33. 

ред. бр. 27 из колоне 6. овог обрасца 
Реализовани износ до висине гараетованих личних доходака по издатим 
фактурама (ред. бр. 60. колона 4. обрасца ПОБ-1) = ред. бр. 67 колона 4. 

обрасца ПОБ-1 X коефицијент из ред. бр. 28 ОЕОГ обрасца 
Реализовани лички дохоци до висине гарактованих личних доходака у 
наплаћени^ производима и услугама (ред. бр. 70 колона 4. обрасца ПОБ-1) =» 
ред. бр 29 X коефицијент из ред. бр.. 13 овог обрасца 
Утрошени часови у наплаћсним реализозаним производима и услугама 
(ред. бр. 121 колона 5. обрасца ПОЕ-1) = ред. бр. 27 колона 3. овог обрасца 
X коефицијент из ред. бр. 12 односно 13 овог обрасца 

VI. ИЗРАЧУНАВАЊЕ ОДРЕТзЕНИХ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 
РАДНИКА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

Просечан износ личних доходака по радном часу остварен у 1961. години 
у делатности којој привредна организација припада 
Одређени лични дохоци (ред бр. 31 X ред. бр. 32 овог обрасца) 

(на 2 децимала) 

(у целом броју) 

(у целом броју) 
(у целом броју) 
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УП. ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРОСЕЧНОГ ИЗНОСА УКУПНИХ ОСНОВНИХ 
И ОБРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ 

Конто 900 910 911 912 913 Укупно 
датум (2 до 7) 

1 2 3 4 5 0 7 8 
31. I 
28. И 
31. I l l 
30. IV 
31. V 
30. VI 
31. VII 
31. VIII 
30. IX 
31. X 
30. XI 
31. х и 

34 Сзега 
35 Износ из колоне 3. ред. бр. 40 овог обрасца 
36 Свега (34 плус 35) 
37 Просечни износ укупних средстава за утврђивање доприноса на ванредни 

приход: 
ред. бр. 36 

број месеци 

| 
Ре

дн
и 

I б
ро

ј О П И С Г р у п а Г р у п а 
U " И ^ 00 и 02 01 

Садашња 
вредност 

(3 минус 4) 
Конто Свега 

103 (5 плус 6) 

1 2 3 4 ' 5 6 7 

31. I 
28. II 
31. III 
30. IV 
31. V 
30. VI 
31. VII 
31. VIII 
30. IX 
31. X 
30. XI 
31. XII 

38 С в е г а -

39 30°/о од ред. бр. 38 колона 3. хххх 
40 Позитивна разлика (38 минус 39) хххх 

хххх 
хххх 

хххх хххх 
ххххх ххххх 

41 Просечно коришћена основна средства: 
ред. бр. 38. кол. 7. 

број месеци 
42 Просечно коришћена укупна средства: 

ред. бр. 34. кол. 8. 

број месеци 
43 Просечно коришћена обртна средства (ред. бр. 42 минус 41) 

VIII ОБРАЧУНАВАЊЕ ДОПРИНОСА НА ВАНРЕДНИ ПРИХОД 
44 Чист приход привредне организације (ред. бр. 54 обр. ПОБ-1) 
45 Одређени лични дохоци (ред. бр. 33 овог обрасца) 
46 ^Остатак чистог прихода (44 минус 45) 
47 а) 6% за одговарајући број месеци на просечан износ укупних средстава 

за исти број месеци: 
ред. бр. 37 овог обрасца X 6 X број месеци 

12 X 100 

б) 30% од износа одређених личних доходака из ред. бр. 45 овог обрасца: 
X 30 

100 
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48 Ванредни приход (46 минус 47а или 46 минус 476) 
49 Допринос на ванредни приход (25% од износа из ред. бр. 48): 

ред. бр. 48 овог обрасца X 25 X 25 

100 100 

године Руководилац рачу повод ства, Директор, 

НР Срез Општина 
Предузеће 

Привредна грана, група и подгрупа 

Образац ПОБ-3 
(формат 210X297 мм) 

УТВРЂИВАЊЕ НЕПОДМИРЕНИХ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 

за време од 1. јануара до 196— године 

о Он lO 
н § О п и с 

Лични дохоци са-
држани у напаће-
ним реализован им 

производима 
и услугама 
(4 плус 5) 

О д т о г ; 

Гарантована 
лични дохоци 

Остатак личних 
доходака 

(3 минус 4) 

А. ОБРАЧУНАТО 
Пренето, и то: 
ред. бр. 68 кол. 4. обрасца ПОБ-1 преноси се у 
колону 3. ред. бр 70 обрасца ПОБ-1 преноси се 
у колону 4. 

Б. ПОКРИВЕНО 
2 Чистим приходом (ред. бр. 54 минус ред. бр. 55 

обрасца ПОБ-1) 
3 Остатак неподмирен чистим приходом (1 минус 

2) = ред. бр. 57 и 58 кол. 4. обрасца ПОБ-1 
4 Доприносом из дохотка (ред. бр. 49 кол. 4. об-

расца ПОБ-1) 
5 Остатак неподмирен чистим приходом и допри-

носом из дохотка (3 минус 4) 

хххх 

10 
11 
12 

В. КОРИШЋЕЊЕ РАСПОЛОЖИВИХ 
СРЕДСТАВА 

Резервног фонда привредне организације (кон-
то Л04) 
Фонд заједничке потрошње (конто 105) 
Остатак неподмирен средствима под ред. бр. 2, 
4, 6 и 7 овог обрасца (5 минус 6 плус 7) 
Заједничке резерве привредних организација 
општине 
Остатак (8 минус 9) 
Дотације и слично 
Неподмирени остатак (10 минус 11) 

хххх 

хххх 
хххх 

• 196 године 

Руководилац рачуноводства, 
Оверава банка: 

Директор, 
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НР Срез Општина Образац ПОБ-4 
Предузеће (формат 210X297 мм) 
Привредна грана, група', подгрупа 

ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ И ЦАРИНИ 
А. Савезни порез на промет 

I Р
ед

ни
! 

1
 б

ро
ј 

| 

О п и с Промет 
(пореска основипа) Стопа Износ савезног 

пореза на промет 

1 2 1 3 i 1 4 1 5 

а) Производи и услуге: 
1 Tap. бр. 
2 Tap. бр. 
3 Tap. бр. 
4 Tap. бр. 
5 Tap. бр. 
6 Tap. бр. 
7 Tap. бр. 
8 Tap. бр. 
9 Tap. бр. 

10 Tap. бр. 
11 СВЕГА: (од 1 до 10) \ , 

12 б) Реализација осталих производа и услуга 
који не подлеже порезу на промет 

13 Укупна екстерна реализација у току године 
(11 + 12) 
в) Међу фазни порез: 

14 Tap. бр. 
15 Tap. бр. 
16 Tap. бр. 
17 Tap. бр. 
18 Tap. бр. 
19 УКУПНО: 

Б. Републички порез на промет 
в 
S-ff (D СХ 04 10 

О п и с Промет Стопа Износ 

1 Tap. бр. 
2 Tap. бр. 

В. Општински порез на промет ј fodg 
[ш

лгзд 
О п и с Промет Стопа Износ 

1 Порез на промет производа и услуга 

2 Порез на промет робе на мало и услуга 

Г. Уплаћена царина 

"8 Износ папине си хо 
н 
§ 
и Ри 

О п и с На инвестициони 
материјал 
и опрему 

На сировине и 
други репродукци-

они материјал 
Напомена 

1 2 4 5 

1 Увоз робе која је била привремено извезена 
ради прераде, дораде, обраде или оправке 

2 Tap. бр. Стопа 
3 Tap. бр. 
4 ' Tap. бр. 
5 1 Tap. бр. 



Страна 440 — Број 24 

1 2 3 4 5 
6 Tap, бр. Стопа 

_7 Tap. бр. „ ' 
8 Tap, бр. „ 
9 С В Е Г А (7 до 14) I ^ Z Z I T Z Z I I I I Z Z I I I I ^ ^ 

— — 196— године 
у 

Руководилац рачуноводства, Директор, 

Срез НР 
Општина 
Предузеће 
Привредна грана, група и подгрупа 

Образац ПОБ-5 
(формат 210 X 297 мм) 

на дан 
БРУТО БИЛАНС 

196— године 

в а а 
'о 
9* гп 

Назив конта 
Почетно стање на дан 
1. јануара 1962. године 

Промет од 1. јануара 
1962. до 196 год. 
е почетним стањем 

Салдо 

дугује потражује дугује потражује дугује потражује 
8 

дана 196— године Руководилац књиговодства, Директор, 

318. 

На основу члана 16. став 3. и члана ЗВ. став 1. 
Закона о доприносу из дохотка привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61 и 
12/62), савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ИЗ-
ДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНА И РАДНА ОДЕЛА И 
ОБУЋУ КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈУ КАО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПРИВРЕДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Наредби о издацима за службена и радна 
одела и обућу који се признају као материјални 
трошкови привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 24/61) у тачки 2. у одредби под 2 
тачка и зарез замењују се зарезом и додају се ре-
чи: „као и за извршно особље групе специ јалних 
возова која је у саставу Заједнице Југослов епских 
железница;". 

У одредби под 8 речи: „(хотели А, Б и Ц катего-
рије)" замењују се речима: „(хотели екстра, А, Б и 
Ц категорије)". 

У одредби под 13 тачка се замењује тачком и 
зарезом и после те одредбе додаје се нова одредба, 
која гласи: 

„14) за извршно особље предузећа за аеродром-
ско услуге." 

2. У тачки 3. став 1. речи: „правилником при-
вредне организације о службеној одећи и обући" 
замењују се речима: „правилником о службеној и 
радној одећи и обући". 

3. У тачки 4. став 1. одредба под 3 брише се. 
Досадашња одредба под 4 постаје одредба под 3. 

Став 2. мења се и гласи: 
„Издаци за службена и радна одела и обућу 

признају се као материјални трошкови привред-
них организација из тачке 2. ове наредбе у изно-
сима одређеним правилником о службеној и радној 
одећи и обући, а највише за једну годину почев од 
1. јануара 1962. године по једном запошљеном рад-
нику и службенику у износу, и то: 

Динара 
1) предузећима за ваздушни саобраћај 

и предузећима за аеро драмске услуге до — 15.000 
2) предузећима удруженим у Заједници 

Југословенската железница и предузећима 
језерског, речног и поморског саобраћаја до 12.000 

3) угоститељским привредним организа-
цијама и пошт аиско-тел еграфск о - тел еф оп-
еком предузећима до — — — — — — 10.000 

4) осталим предузећима и погонима из 
тачке 2. ове наредбе до — — — — — 8.000" 

У ставу 3, после речи: „на тај начин што се" 
додају се речи: „одговарајући износ из става 2. ове 
тачке помножи са бројем који се добива кад се". 

Став 4. мења се и гласи: 
„Изузетно од става 2. ове тачке, издаци учињен 

ни почев од 1. јануара 1962. године признају се као 
материјални трошкови привредних организација у 
висини предвиђено] правилником о службеној и 
радној одећи и обући, а највише годишње по једном 
раднику који има право на Службено одело — уни-
форму, и то: за службена одела — униформе из-
вршног особља групе специјал них возова воја је 
у саставу Заједнице Ју гос лов ©неких железница — 
до 45.000 динара; за службена одела — униформе 
радника туристичких предузећа који раде на по-
словима мењачког и депозитног карактера у међу-
народним возовима на граничним прелазима до 
30.000 динара, као и за службена и радна одела за 
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возаче, кондуктере и контролоре аутобуса и отпра-
в н и к на аутобуским станицама предузећа наведе-
них у тачки 2. под 6 и 7 ове наредбе и за особље 
наведено у тачки 2. под 9, 10 и 11 ове наредбе — до 
25.000 динара.". 

4. У тачки 5. став 1. мења се и гласи: 
,,Изузетно од одредаба тач. 3. и 4. ове наредбе, 

комуналним привредним организацијама признају се 
као материјални трошкови издаци учињени почев од 
1. јануара 1962. године за службена и радна одела 
и обућу извршног особља запошљеног на радним 
местима на којима је одлуком радничког савета пред-
виђено обавезно ношење службеног одела и обуће 
у износима одређеним правилником о службеној и 
радној одећи и обући, а највише предузећима за 
превоз путника трамвајима, тролејбусима и аутобу-
сима — до 24.000 динара за једну годину по једном 
раднику који има право на службено одело, а 
осталим комуналним привредним организацијама 
— до 20.000 динара за једну годину по једном радни-
ку који има право на службено одело." 

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

Бр. 12-13886/11 

6. јуна 1962. године 
Београд 

Замењује 
државног секретара 

за послове финансија 
државни подсекретар, 

Јосип Колар, с. р. 

Т А Б Е Л А БР. 1 
Предузеће за приказивање 
филмова које је у 1961. го-

Дужно је у 1962. 
години приказати 

319. 
На основу члана 71. став 2. Основног закона о 

филму („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/56) и тач. 
ТП и УШ став 2. Одлуке о приказиван^ домаћих 
филмова („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57 и 24/59), 
Секретаријат Савезног извршног већа за просвету 
и културу издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРИК АЗИВ АЊУ ДОМАЋИХ ФИЛМОВА У 1962. 
ГОДИНИ ОД СТРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРИКА-

ЗИВАЊЕ ФИЛМОВА 

1. Предузећа за приказивање филмова дужна 
су од 1. јануара до 31. децембра 1962. године при-
казати најмање онај број домаћих играних филмо-
ва који је одређен у табели бр. 1. 

2. Број представа на којима су предузећа из 
тачке 1. ове наредбе у 1962. години дужна прика-
зати домаће игране филмове одређен је у табели 
бр. 2. 

3. Предузећа за приказивање филмова дужна 
су од 1. јануара до 31. децембра 1962. године, поред 
страног или домаћег играног филма, приказати јед-
не домаће филмске новости и један домаћи крат-
кометражни филм, и то најмање на оном броју 
представа који је одређен у табели бр. 3. 

4. Табеле бр. 1 до 3 из тач. 1. до 3. ове наредбе 
одштампане су уз ову наредбу и чине њен саставни 
део. 

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

Бр. 09-3344/1 
17. маја 1962. године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу. 
Крсте Црвенковски, е. p. 

ДО 20 играних 2 домаћа играна 
филмова филма 

ОД 21 ДО 30 I* 3 и II 
II 31 i» 40 II 4 п II 
II 41 1* 50 II 5 II II 
II 51 и 60 и 6 II II 
II 61 1* 70 и 7 II II 
II 71 и 80 и 8 п II 
II 81 1» 90 и 9 п II 
II 91 1* 100 »1 10 II II 
II 101 1» ИО п И » 1» 
»I 111' II 120 „ 12 II II 
»1 121' м 130 „ 13 II и 
1» 131' 1» 140 „ 14 II II 
II 14! „ 150 » 15 II и 
fl 151' навише 16 „ »Ј 

Т А Б Е Л А БР. 2 

Предузеће за приказивање 
филмова које је у 1961. го-

дини укупно одржало: 

Дужно је у 1962. 
години одржа™ 

најмање: 
ДО 52 представе 8 представа домаћег 

играног филма 
од 53 ДО 60 и 9 »Ј 

61 II 70 II и II 
71 >| 80 и 12 ' » 

81 1» 90 If 14 » 
91 и 100 f> 15 и 

„ 101' II 110 ft 17 I* 
„ 111' II 120 II 18 it 
„ 121' II 130 и 20 и 
„ 131' II 140 и 21 II 
1, 141' II 150 II 23 ' II 
„ 151' II 160 II 24 1» 
„ 161' II 170 II 26 » 
„ 1711 II 180 и 27 и 
„ 18! II 190 и 29 II 
„ 191' II 200 II 30 1» 
и 201' II 225 91 34 1» 
„ 226 II 250 И 38 и 
„ 251 II 275 it 41 It 
„ 276 II ЗОО и 45 м 
„ 301 и 325 II 49 II 
„ 326 и збо *» 53 ft 
„ 351 II 375 и 56 
„ 376 400 60 
„ 401 425 » 64 
„ 426 450 II 68 
„ 451 475 и 71 
„ 476 500 и 75 
„ 501 525 и 79 
„ 526 550 п 83 
„ 551 575 и 87 
„ 576 600 п 90 
„ 601 625 п 94 
„ 626 650 п 98 
„ 651 675 II 101 
„ 676 700 и 105 
„ 701 750 п 113 t» 
„ 751 800 II 120 II 
„ 801 850 II 125 »» 
„ 851 900 и 135 w 
„ 901 950 п 143 w 
„ 951 1000 ft 150 II 
„ 1001 1050 tt 158 ,, 
„ 1051 1100 ft 165 M 
„ 1101 1150 ft 173 « 
„ 1151 1200 ft 180 ft 
„ 1201 1300 п 195 »» 

„ 1301 1400 ft 210 w 
„ 1401 1500 ft 225 « 

1501 1600 „ РАО „ 
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Т А Б Е Л А БР. 3 320. 

, Дужно у 1962. години приказати Предузеће за прикази- _ 1—1 _ . 
Вање филмова које је едие домаће <едан домаћи 
У 1961. ГОДИНИ УКУПНО филмске ново- краткометражни 

' „ л . сти на иајма- филм на најма-одржало: ње:
 v

 ње: 

до 52 представе 38 представа 38 представа 
од 53 до 60 9» 38 99 41 99 

и 61 „ 70 f t 38 47 II 

п 71 80 9» 40 54 9» 

и 81 „ 90 » 45 62 99 

п 91 „ 100 9» 50 69 99 

п 101 „ 110 9» 55 76 99 

п 111 „ 120 II 60 83 99 

W 121 „ 130 II 65 90 99 

п 131 „ 140 II 70 98 99 

п 141 „ 150 9» 75 105 99 

и 151 „ 160 9t 80 112 99 

п 161 „ 170 91 85 119 99 

N 171 „ 180 9» 90 127 9» 

и 181 „ 190 9) 95 134 99 

ш 191 ,, 200 и 100 141 99 

п 201 „ 225 it 112 153 99 

п 22о „ 250 99 125 171 9» 

и 251 „ 275 9» 137 189 99 

п 276 „ ЗОО 9» 150 207 M 
и 301 „ 325 и 162 225 99 

п 326 „ 350 99 175 243 99 

и 351 „ 375 I t 187 261 И 
п 376 „ 400 91 200 279 99 

и 401 „^ 425 99 212 297 99 

п 426 „ ' 450 »» 225 315 99 

99 451 „ 475 99 237 335 99 

99 476 „ 500 99 250 351 99 

п 501 „ 525 99 262 369 99 

п 526 „ 550 it 275 387 1» 

» 551 „ 575 it 287 405 9» 

и 576 „ 600 it ЗОО 9» 423 99 

п 601 „ 625 99 312 441 99 

п 626 „ 650 99 325 459 99 

п 651 „ 675 91 337 477 99 

п 676 „ 700 99 350 495 п 
п 701 „ 750 it 375 515 tt 
1» 751 „ 800 it 551 551 tt 
и 801. „ 850 tt 586 586 It 
п 851 „ 900 It 622 622 99 

и 901 „ 950 99 657 657 99 

п 951 „ 1000 9» 693 693 99 

99 1001 „ 1050 it 728 728 
» 1051 „ 1100 tt 764 764 99 

9» 1101 „ 1150 it 799 799 99 

99 1151 „ 1200 it 834 834 If 

9» 1201 „ 1250 it 870 870 99 

9» 1251 „ 1300 9» 906 906 99 

99 1301 „ 1350 99 946 99 946 19 

99 1351 „ 1400 9) 977 977 91 

99 1401 м 1450 99 1012 1012 19 

9» 1451 „ 1500 99 1047 1047 99 

9» 1501 „ 1550 99 1083 1083 99 

99 1551 „ 1600 99 1119 1119 If 

На основу тачке 6. Одлуке о службеном оделу 
у поморству и унутрашњој пловидби („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 1/55), у вези са чланом 18. одељак 
И Уредбе о преношењу послова у надлежност са-
везних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ'', бр. 18/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са 
Секретару атом Савезног извршног већа за општу 
управу, Државним секретаријатом за послове на-
родне одбране, савезним Државним секретаријатом 
за послове финансија и савезним Државним секре-
та риј атом за унутрашње послове, Управа помор-
ства и речног саобраћаја прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О 
КРОЈУ, САСТАВНИМ ДЕЛОВИМА, БОЈИ И ОЗ-
НАКАМА НА СЛУЖБЕНОМ ОДЕЛУ У ПОМОР-

СТВУ И УНУТРАШЊОЈ ПЛОВИДБИ 
1. У Упутству о кроју, саставним деловима, боји 

и ознакама на службеном оделу у поморству и уну-
трашњој пловидби (Додатак „Службеног листа 
ФНРЈ", бр. 9/56 и „Службени лист ФНРЈ", бр. 8/59) 
у тачки 1. став 1. речи: „златне боје" бришу се. 

2. У тачки 4. став 2. мења се и гласи: 
„Изузетно од става 1. овог члана, подбрадник на 

капи лучког капетана је од гајтана златне боје." 
Став 5. брише се. 
3. У тачки 14. став 2. брише се. 
4. У тачки 24. став 1. после речи: „у амблему" 

додаје се реч: „капе", речи: „(тач. 4. овог упутства)" 
замењују се речју: „(тањураче)", а речи: „и уместо 
амблема I врсте амблем II врсте" бришу се. 

У ставу 2. после речи: „управитељ строја" до-
дају се речи: „на школским бродовима". 

У ставу 3. после речи: „Заповедник брода" до-
дају се речи: „на школским бродовима", а речи: 
„тач. 4 ст. 2 овог упутства" замењују се речима: 
„тачки 42. став 3. овог упутства". 

5. У тачки 25. став 1. речи: „са амблемом II 
врсте" бришу се. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Чланови посаде из става 1. овог члана, као и 

вођа палубе и вођа строја, носе амблем елиптичног 
облика, величине 50X35 мм, чији је руб опшивен 
свиленим гајтаном златне боје широким 40 мм. У 
средини амблема извезена су на црној подлози два 
унакрсна сидра златне боје и изнад њих мала цр-
вена петокрака ?везда са ивицама златне боје 
(амблем II врсте)." 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
6. У тачки 42. став 3. мења се и гласи: 
„Заповедник брода који има 4 ширита златне 

боје на рукавима блузе зимског службеног одела, 
носи капу (тањурачу) са сунцобраном који је са 
горње стране од штофа црне боје, а са доње стране 
од лаковане коже или пластичне масе црне боје. 
Сунцобран је оивичен кожом или пластичном ма-
сом црне боје, ширине 2 мм. На горњој страни 
сунцобрана, 1 цм од ивице, извезен је ловоров ве-
нац од предива златне боје, који се састоји од две 
гранчице које имају свака по 4 крака са обе стране. 
Капа (тањурача) има подбрадник од предива златне 
боје увијеног у два дела, од којих је сваки састав-
љен од по 3 струка." 

7. Тачка 61. мења се и гласи: 
„Егзекутивни службеници прве, друге и треће 

врсте носе знакова из тачке 59. овог упутства на 
рукав.чма блузе зимског службеног одела, и то на 
10 мм изнад ширита, као и на еполетушкама зим-
ског капута и блузе летњег службеног одела. Егзе-
к у т и в а службеници четврте врсте ове знакове носе 
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на рукавима блузе зимског и летњег службеног 
одела, као и на рукавима зимског капута, и то на 
10 цм изнад доње ивице рукава блузе, односно 13 цм 
изнад доње ивице рукава капута. На летњој блузи 
ознаке се носе на подлози од црног рипса која се на 
рукав прикопчава тако да се не може лако ски-
дати. 

Чланови посаде на бродовима трговачке морна-
рице ФНРЈ носе знакове из тачке 59. односно тачке 
60. овог упутства на блузи зимског и летњег слу-
жбеног одела, као и на зимском капуту и доламици, 
И то на оба краја оковратника. 

Знакови из тачке 59. овог упутства носе се и 
ва мантилу и кошуљи летњег службеног одела 
ако се кошуља носи без блузе, и то на левој пред-
њој страни у висини прсију. Код лица овлашћених 
да носе ширите, ови знакови на мантилу и кошуљи 
пришивају се на 10 мм изнад ширига (тач. 69. и 

. 70. овог упутства)." 
8. Тачка 63. мења се и гласи: 
„Заповедник брода и официри палубе на бродо-

вима трговачке морнарице ФНРЈ којима управ-
љају поморско-бродарска и поморско-техничка пре-
дузећа, носе Хелиосово око које је саставни део 
горњег ширита, под условом да су овлашћени да 
»осе ширите по тачке 666. овог упутства.44 

9. Тачка 64. мења се и гласи: 
„Управитељ и официри строја на бродовима тр-

говачке морнарице ФНРЈ којима управљају помор-
ско-бродарска и поморско-техничка предузећа носе 
косо положени правоугаоник који је саставни део 
горњег ширита, под условом да су овлашћени да 
носе ширите по тачки 666. овог упутства." 

10. Тачка 66. мења се и гласи: 
„Врсте егзекутивних службеника поморско-уп-

равних органа и положај чланова посаде на бро-
довима трговачке морнарице ФНРЈ, обележавају се 
на блузи зимског службеног одела ширитима од 
предива златне боје који се пришивају на предњем 
делу рукава. 

Ширити се постављају паралелно са ивицом 
доњег дела рукава тако да доња ивица ширита-
ознаке буде на одстојању од 80 мм од доњег краја 
рукава. Ширити се пришивају један изнад другог, 
и то увек ужи изнад ширег, у размаку од 5 мм. 
Подлога за ширите је од црне свилене рипс тка-
нине." 

11. После тачке 66. додају се три нове тачке, 
које гласе: 

„66а. Ширити које носе егзекутивни службеници 
поморско-управних органа и чланови посаде на бро-
довима за управне сврхе трговачке морнарице 

; ФНРЈ којима управљају органи поморске управе, 
< дужине су 60 мм а ширине 5 мм и 15 мм. Ширите 
носе, и то: 

' 1) један ширит од 5 мм: 
а) у органима поморске управе — егзекутивни 

службеници треће врсте; 
б) на бродовима за управне сврхе — заповедник 

моторног чамца са квалификацијом бродовође, мо-
ториста на моторном чамцу са квалификацијом 
бродског строј овође, официр палубе и официр 
Строја; 

2) два ширита од по 5 мм: 
а) у органима поморске управе — егзекутивни 

службеници друге врсте; 
б) на бродовима за управне сврхе — заповедник 

моторног брода и управитељ строја; 
3) један ширит од 15 мм и један ширит од 5 мм: 
у органима поморске управе — егзекутивни 

^ (Службеници прве врсте. 

Приправници за егзекутивне службенике не 
носе ширите. 

666. Ширити које носе чланови посаде на бро-
довима трговачке морнарице ФНРЈ којима управ-
љају поморско-бродарска и поморско-техничка пре-
дузећа пришивају се на блузи зимског службеног 
одела око пола рукава — од шава до шава, а ш№ 
рине су 12 мм. Ширите носе, и то: 

1) један ширит од 12 мм: 
трећи официр палубе и строја на бродовима ве-

лике обалне и дуге пловидбе; официр палубе и 
строја на бродовима мале обалне пловидбе, и то на 
путничким бродовима до 150 ВРТ и теретним бро-
довима до 400 ВРТ; други официр палубе и строја на 
бродовима мале обалне пловидбе, и то на путничким 
бродовима од 150 до 400 ВРТ и теретним бродовима 
од 400 до 750 ВРТ; трећи официр палубе и строја на 
бродовима мале обалне пловидбе, и то на путничким 
бродовима преко 400 ВРТ и теретним бродовима 
преко 750 ВРТ и бродски радио-телеграфист; 

2) два ширита од по 12 мм: 
други официр палубе и строја на бродовима ве-

лике обалне и дуге пловидбе; заповедник брода и 
управитељ строја на бродовима мале обалне пло-
видбе, и то на путничким бродовима до 150 ВРТ и 
теретним бродовима до 400 ВРТ; први официр па-
лубе и строја ва бродовима мале обалне пловидбе, 
и то на путничким бродовима од 150 до 400 ВРТ и 
теретним бродовима од 400 до 750 ВРТ; други офи-
цир палубе и строја на бродовима мале обалне пло-
видбе, и то на путничким бродовима преко 400 ВРТ 
и теретним бродовима преко 750 ВРТ и управитељ 
бродске радио-станице; 

3) три ширита од по 12 мм: 
први официр палубе и строја иа бродовима ве-

лике обалне пловидбе и дуге пловидбе; заповедник 
и управитељ строја на бродовима мале обалне пло-
видбе, и то на путничким бродовима од 150 до 400 
ВРТ и теретним бродовима од 400 до 750 ВРТ; први 
официр палубе и строја на бродовима мале обалне 
пловидбе, и то на путничким бродовима преко 400 
ВРТ и теретним бродовима преко 750 ВРТ и брод-
ски лекар; 

4) четири ширита од по 12 мм: 
заповедник брода и управитељ строја на бро-

довима велике обалне пловидбе; заповедник брода 
и управитељ строја на бродовима мале обалне пло-
видбе, и то на путничким бродовима преко 400 ВРТ 
и теретним бродовима преко 750 ВРТ. 

66ц. Чланови посаде на школским бродовима 
који сачињавају старешинство брода изједначени су 
у погледу ношења шир ита са одговарајућим особљем 
на бродовима којима управљају поморско-бродарска 
и поморско-техничка предузећа." 

12. У тачки 67. став 1. реч: „звања" замењује се 
речју: „врсте", а речи: „тач. 66 овог упутства" за-
мењују се речима: „тач. 66а, 666. и 66ц. овог упут-
ства". 

У ставу 3. реч: „звања" замењује се речима: 
„врсте службеника'4, а речи: „тач. 66 овог упутства" 
замењују се речима: „тач. 66а, 666. и 66ц. овог 
упутства". 

13. Тачка 68. мења се и гласи: 
„Егзекутивни службеници четврте врсте помор-

ско-управних органа не носе ширите већ им зна-
кови из тачке 59. овог упутства на рукавима слу-
жбеног одела и зимског капута служе и као ознаке 
врсте." 

14. У тачки 69. став 1. реч: „звања" замењује се 
речима: „врсте службеника", а после речи: „тач. 66" 
додају се речи: „и 66аЛ 
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1.. ј тачки 73. став 2. мен>а се и гласи: 
„Капетан пристаништа носи на капи подбрад-

ник прописан за лучког капетана (тачка 4. став 2. 
овог упутства)." 

16. У тачки 74. став 1. после речи: „у амблему" 
додаје се реч: „капе", а речи: „(тач. 4 овог упут-
ства)" замењују се речју: „(тањураче)". 

У ставу 3 после речи: „управитељ строја" додају 
се речи: „на школским бродовима". 

У ставу 4. после речи: „Заповедник брода" до-
дају се речи: „на школским бродовима", а речи: 
„тач. 4 ст. 2 овог упутства" замењују се речима: 
„тачки 42. ста® 3. овог упутства". 

17. У тачки 75. после речи: „управл»ача моторног 
чамца" додају се речи: „и управљача брода". 

18. У тачки 76. став 3. речи: „тач. 4. ст. 2. овог 
упутства" замењују се речима: „тачки 42. став 3. 
овог упутства". 

19. У тачки 86. речи: „тач. 60 и 61 овог упут-
ства" замењују се речима: „тач. 60. и 61. став 2. овог 
упутства". 

20. У тач. 87. и 87а. речи: „на пловилима за 
управне сврхе унутрашње пловидбе ФНРЈ којима 
управљају органи надзора унутрашње пловидбе и" 
бришу се. 

21. Тачка 88. мења се и гласи: 
„Означавање врсте егзекутивних службеника 

унутрашње пловидбе и положаја чланова посаде на 
пловилима унутрашње пловидбе ФНРЈ врши се на 
начин прописан за егзекутива службенике органа 
поморске управе односно за чланове посаде на бро-
довима трговачке морнарице ФНРЈ (тач. 66, 67, бд. 
и 70. овог упутства). 

Егзекутивни службеници и чланови посаде на 
бродовима за управне сврхе којима управљају ор-
гани надзора унутрашње пловидбе носе ширите про-
писане у тачки 66а. овог упутства, и то: 

1) један ширит од 5 мм: 
а) у органима надзора унутрашње пловидбе — 

егзекутива! службеници треће врсте; 
б) на бродовима за управне сврхе — официр па-

лубе, официр строја и бродски крмар; 
2) два ширита од по 5 мм: 
а) у органима надзора унутрашње пловидбе — 

егзекутивни службеници друге врсте; 
б) на бродовима за управне сврхе — заповедник 

брода и управитељ строја; 
3) један ширит од 15 мм и један ширит од 5 мм: 
у органима надзора унутрашње пловидбе — 

егзекутивни службеници прве врсте. 
Чланови посаде на пловилима унутрашње пло-

видбе ФНРЈ којима управљају бродарска и бродар-
ско-техничка предузећа носе ширите прописане у 
тачки 666. овог упутства, и то: 

1) један ширит од 12 мм: 
официр палубе са квалификације^ бродовође и 

официр строја са квалификацијом бродског стро-
јовође; 

2) два ширита од по 12 мм: 
заповедник брода са квалификации ом бродовође 

или поручника, официр палубе са квалификации ом 
поручника, управитељ строја са квалификацијом 
строј овође, официр строја са квалификации ом (про-
јара II класе и руковалац техничког пловила са 
квалификацијом бродовође; 

3) три ширита од по 12 мм: 
официр палубе са квалификације^ капетана, 

официр строја са квалификацијом строј ара I кла-
се, управитељ строја са квалификацијом строј ара II 
класе и руковалац техничког пловила са квали-
фикацијом поручника или строј ар а II класе; 

4) четири ширита од по 12 мм: 
заповедник брода са квалификације^ капетана 

унутрашње пловидбе, управитељ строја са квалифи-
кацијом стројара I класе и ру ковал ац техничког 
пловила са квалификациј ом капетана унутрашње 
пловидбе. 

Чланови посаде на школским бродовима који 
сачињавају стаѕрешинстсо брода изједначени су у 
погледу ношења ширита са одговарајућим особљем 
на пловилима унутрашње пловидбе ФНРЈ којима 
управљају бродарска и бродарско-техничка пре-
дузећа. 

22. У тачки 88а. став 1. речи: „на пловилима за 
управне сврхе унутрашње пловидбе ФНРЈ којима 
управљају органи надзора унутрашње пловидбе и" 
бришу се. 

23. Све ознаке на службеном оделу у поморству 
и унутрашњој пловидби, које су у употреби а не од-
говарају одредбама овог упутства, саобразиће се од-
редбама овог упутства у року од 60 дана од дана 
његовог ступања на снагу. 

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

Бр. 04-353/5-62 
29. маја 1962. године 

Београд 
Директор 

Управе поморства и речног саобраћаја, 
Лука Дапчевић, с. р. 

321. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКО]*! СТАНДАРДУ ЗА МЕРНЕ 

ИНСТРУМЕНТЕ 

1. У издању Југословенско? завода за стандар-
дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 

Електрични показни мерни ин-
струменти и њихов прибор — — — JUS L.G1.020 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења објављен, је у посебном издању Југословен-
с к а завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Мерни инструменти чији се топови сада про-
изводе могу до 1. јануара 1964. године одступати од 
стандарда из тачке 1. овог решења осим од одреда-
ба следећих тачака тог стандарда: 

1) тачке 3 — Разврставање, 
2) тач. 4. и 5. — Дозвољене грешке инструме-

н т а и прргбора, 
3) тачке 6.03 — Утицај положаја, 
4) тачке 6.08 — Утицај спољашњег магнетног 

поља, 
5) тачке 6.09 — Утицај разводне плоче, 
6) тачке 10 — Умирљивост, 
7) тачке 11 — Диелектричка чврстоћа. 
4. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-

шења ступа на снагу 1'. јула 1962. године и обавезан 
је за мерне инструменте чија производња почиње 
после тог дана. 

Бр. 10-3589 
1. јуна 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 
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322. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИМА ЗА СПОЈ-

НИЦЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ КАБЛОВЕ ДО 10 kV 

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

Кабловски прибор 
Спојнице за енергетске каблове до 
10 kV. Избор спојница — — — JUS N.F4.013 
Кабловски прибор 
Спојнице за енергетске каблове до 
10 kV. Оклоп спојнице — — — JUS N.F4.031 
Кабловски прибор 
Спојнице за енергетске каблове до 
10 kV. Унутрашња спојница — — JUS N.F4.032 
Кабловски прибор 
Поклопци за оклопе спојница — JUS N.F4.040 
Кабловски прибор 
Жлебови и ребра за заптивање 
спојница — — — — — — JUS N.F4.041 
Кабловски прибор 
Обујмице за спојнице — — — JUS N.F4.042 
Кабловски прибор 
Чеп за уземљење — — — — JUS N.F4.050 
Кабловски прибор 
Чауре за спајање проводника пре-
сека од 1 до 4 mm8 — — — — JUS N.F4.055 
Кабловски прибор 
Чауре за спајање проводника пре-
сека од 6 до 400 mm2 — — — JUS N.F4.056 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
о в завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

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

Бр. 1С-3588 
1. јуна 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословекског завода 
за стандардизацију. 

инж. Славољуб виторовић, с. р. 

По накнадно извршеном сравњењу са изворним 
текстом утврђено је да су се у Основном закону о 
јавним путевима., објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 27/61, поткрале грешке те се даје 

И С П Р А В К А 
ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

У члану 86. тачка 1. у другом реду и у члану 87. 
у четвртом реду уместо броја: „72" треба да стоји 
број: „76". 

Из Савезне народне скупштине, 4. јуна 1962. го-
дине, Београд. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено зе да се у Закону о изменама и допунама 
Закона о савезним органима управе, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 22/62, поткрала гре-
шка те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О САВЕЗНИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ 

У члану 3. став 1. у првом реду уместо речи: 
„секретари Савезног извршног већа" треба да стоје 
речи: „секретари у Савезном извршном већу". 

Из Савезне народне скупштине, 4. јуна 1962. го-
дине, Београд. 

Приликом сравњења са изворним текстом, утвр-
ђено је да су се у Закону о организацији и финан-
сирању социјалног осигурања, објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 22/62, поткрале грешке 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

У члану 51. став 3. у трећем реду уместо речи! 
„правилима" треба да стоји реч: „правилницима"; 

у члану 106. став 2. тачка 3. треба да гласи: 
„3) накнаде из здравственог реосигурања;". 

Из Савезне народне скупштине, 9. јука 1962. 
године, Београд. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у Закону о изменама и допунама 
Закона о пензијском осигурању, објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 22/62, поткрала грешка 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ПЕНЗИЈСКОМ ОСИГУРАЊУ 

У члану 3. у трећем реду уместо речи: „по 
ступању на снагу" треба да стоје речи: „по објав-
љивању". 

Из Савезне народне скупштине, 9. јуна 1962L 
године, Београд. 

По извршеном сравњена са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Упутства за спровођење 
Одлуке о амортизации основних средстава у здргв-
ственим установама, објављеном у „Службеном ли-
сту ФНРЈ", бо. 13/62, поткрала ниже наведена гре-
шка, те се даје 

И С П Р А В К А 
УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О АМОР-
ТИЗАЦИЈИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У ЗДРАВ-

СТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

У тачки 22, у другом реду, уместо речи: „одма-
ралишта" треба да стоји: „одмаралиште". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
народно здравље, Београд, 24. маја 1962. године. 
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РЕШЕЊА 
На основу чл. 27. и 30. Закона о државној упра-

ви („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
члана 42. Закона о банкама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61), чи. 3. и 4. Закона о образовању 
дединствених привредних комора („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/62) и члана 9. 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 И РАЗРЕШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ 

ФУНКЦИОНЕРА У САВЕЗНИМ ОРГАНИМА И 
УСТАНОВАМА 

I. Постављају се, и то: 
за гувернера Народне банке ФНРЈ — Никола 

Миљанић, досадашњи председник Управног одбора 
Југословенско инвестиционе банке; 

«а директора Управе царина, у положају др-
жавног подсекретара — Никола Кмезић, досадашњи 
председник Управног одбора Југословенске пољо-
привредне банке; 

за директоре у Савезном заводу за привредно 
планирање — Јоже Инголич, члан Извршног већа 
НР Словеније и досадашњи секретар за пољопри-
вреду и шумарство Извршног већа НР Словеније, 
Боривоје Јелић, досадашњи заменик директора Са-
везног завода за привредно планирање, и ДР Јаков 
Сиротковић, досадашњи директор Завода за при-
вредно планирање НР Хрватске; 

за генералног секретара у Државном секрета-
ријату за иностране послове, у положају државног 
подсекретара — Грујо Новаковић, савезни народни 
посланик и председник Идеолошке комисије ЦК СК 
Босне и Херцеговине; 

за помоћника државног секретара у Државном 
секретаријату за иностране послове — Војин Гу-
зина, досадашњи директор Савезног завода за при-
вредно планирање. 

II. Разрешавају се због одласка на нове дуж-
ности, и то: 

Војо Биљановић — дужности секретара Савез-
ног извршног већа за општу управу. 

Јанко Смоле — дужности гувернера Народне 
банке ФНРЈ, 

Иван Вуковић — дужности председника Савеза 
пољопривредно-шумарских комора Ју гос лави је, 

Злате Биљановски — дужности директора Упра-
ве царина, и 

Никола Чобељић — дужности државног под-
секретара у Савезном заводу за привредно пла-
нирање. 

Б. бр. 32 
5. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 9. 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 ДРЖАВНОГ ПО ̂ СЕКРЕТАРА У 
СЕКРЕТАРИ!АТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

ЗА ОПШТЕ ПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се за државног подсекретара у Се-

кретари јату Савезног извршног већа за опште при-

вредне послове Хакија Поздерац, директор Завода 
за привредно планирање НР Босне и Херцеговина* 

Б. бр, 33 
5 јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. рц 

На основу члана 86. Закона о осигуравајућим 
заводима и заједницама осигурања („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/61) у вези е чланом 33. Уредбе о ор-
ганизацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно из-* 
вршио веће доноси 

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

ГОСЛОВЕНОВ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА 
Разрешава се дужности генералног директор« 

Југословенско заједнице осигурања Јован Божовић 
због одласка на другу дужност. 

Б. бр. 35 
5. јуна 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 86. Закона о осигуравајућим 
заводима и заједницама осигурања („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/61) у вези е чланом 33. Уредбе о 
организацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно из-
вршно веће доноси 

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

ГОСЛОВЕНОВ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА 

Поставља се за генералног директора Југосло-
венско заједнице осигурања др Марјан Дермастија, 
савезни народни посланик. 

Б. бр. 34 
5. јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

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

На основу члана 11. Уредбе о Савезном заводу 
за међународну техничку сарадњу („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/61 и 22/62) у вези е чланом 33. Уред-
бе 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 ДИРЕКТОРА СА-
ВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТЕХНИЧКУ 

САРАДЊУ 
Поставља се за помоћника директора Савезног 

завода за међународну техничку сарадњу Јован 
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Божовић, досадашњи генерални директор Југо-
словенско заједнице осигурања. 

Б. бр. 36 
5. јуна 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр едсед ник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 3. став 4. Закона о образовању 
јединствених привредних колора („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕД. 

НИКА САВЕЗНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 

За председника Савезне привредне коморе име-
нује се Јаков Блажевић, члан Савезног извршног 
већа. 

За потпредседнике именују се: 
Геза Тиквички, председник Извршног већа На-

родне скупштине АП Војводине, 
Душан Драгосавац, председник досадашње Са-

везне спољнотрговинске коморе. 
Ристо Бајалски, председник досадашњег Савеза 

трговинских комора Југославија и 
Антон Боле, члан Извршног већа Народне скуп-

штине НР Словеније. 
Б. бр. 31 

5. јуна 1962. године 
Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 18. од 10. маја 1962. године објављује: 

Уредбу о оснивању и раду Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима; 

Уредбу о допуни Уредбе о оснивању Дирекције 
за изградњу ауто-пута „Братство-јединство"; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о кори-
шћењу путничких аутомобила за вршење службе-
них послова; 

Одлуку о расподели укупног прихода од радио-
претплате са територије Народне Републике Србије; 

Одлуку о образовању среских, Обласне и По-
к р а ј и н е ^ комисије за спровођење прописа о распо-
дели чистог прихода привредних организација и 
установа; 

Решење о одређивању Аеродрома „Београд" у 
Сурчину за унутрашњи јавни ваздушни саобраћај; 

Решење о образовању Републичке комисије за 
спровођење прописа о расподели чистог прихода 
привредних организација и установа и именовању 
чланова комисије; 

Решење о именовању председника и чланова 
Савета Завода за техничку помоћ НРС; 

Решење о именовању чланова Савета за без-
бедност саобраћаја на путевима; 

Правилник о жигосању посеченог дрвета; 
Упутство о начину вођења евиденције, чувању 

и руковању шумским жиговима; 
Конкурс за давање зајмова за комуналне ра-

дове (водовод, канализацију и електричну разводну 
мрежу) из средстава Републичког фонда за стамбе-
ну изградњу; 

Исправку Упутства о испитима за стицање сте-
пена стручног образовања квалификованог и висо-
к о г а лификованог радника који се полажу у уста-
новама за стручно образовање. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске", у броју 15. од 39. априла 1£62. 
године објављује: 

Одлуку о продужењу трајања мандата Сабора 
Народне Републике Хрватске; 

Одлуку о оснивању Високе индустријско-педа-
гоигке школе у Ријеци; 

Одлуку о обавезном удруживању одређеног дела 
средстава општинских друштвених фондова за 
школство на подручју среза Задар и града Загреба; 

Правилник о накнадама за судске изласке извр-
шене у интересу и о трошку странке; 

Наредбу о прогласив ању јединственог минимал-
ног програма за провераван^ стручног знања тури-
с т и ч к а водича; 

Наредбу о трајно заштићеној дивљачи, о див-
љачи заштићеној ловостајом и о незаштићеној див-
љачи; 

Наредбу о допунама Наредбе о риболовним во-
дама у којима се може вршити само привредни ри-
болов односно привредни и спортски риболов исто 
времено или само спортски риболов. 

У броју 16. од 26. априла 1962. године нема слу-
жбеног дела. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" У 
броју 7. од 1. марта 1962. године објављује: 

Одлуку о в аз ду хоп ловним при ст атни т ргКт а у НР 
Словенији која су отворена за унутрашњи јавни 
ваздушни саобраћај; 

Решење о измени Решења о оснивању Господ ар-
ског разставшпча; 

Решење о потврди статута Више школе за ме-
дицинске сестре у Љубљани; 

Решење о потврди статута Више агрономске 
школе у' Марибору; 

Решење о потврди статута Више правне школе 
у Марибору; 

Решење о потврди статута Више техничке шко-
ле у Марибору; 

Решење о именовању чланова Савета Института 
за национална питања; 

Решење о разрешењу и именовању директора 
Господареше раз ставити а у Љубљани; 

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора Господарског разставшпча. 

У броју 8. од 8. марта 1962. године објављене су 
само о д л у к е народних одбора. 

У броју 9. од 22. марта 1962. године објављује: 
Резолуцију о употреби средстава реп^бличких 

фондова у 1962. години; 
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Закон о Вишој управној школи; 
Закон о Вишој економско-комерцијалној школи 

у Марибору; 
Одлуку о новом одређивању месних надлежно-

сти окружних и среских судова у Народној Репу-
блици Словенији; 

Одлуку о потврди статута Трговинске коморе 
за НР Словенију; 

Одлуку о потврди статута Угоститељ ек е коморе 
за НР Словенију; 

Одлуку о сагласности на финансијски нацрт 
Фонда НРС за школство за 1962. годину. 

У броју 10. од 29. марта 1962. године објављује: 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о Вете-

ринарском заводу Словеније; 
Одлуку о ослобођењу новинских предузећа од 

плаћања доприноса буџетима из личног дохотка 
ра дршка за 1962. годину; 

Решење о именовању чланова Савета Високе 
школе за политичке науке у Љубљани; 

Решење о разрешењу и именовању председни-
ка и именовању члана Управног одбора Завода за 
вод »привреду НР Словеније; 

Правилник о техничкој опреми и стручном 
кадру привредних организација и заната који се 
баве примарним прерађивањем дрвета. 

У броју 11. од 5. априла 1962. године објављује: 
Одлуку о преносу овлашћења за увођење поре-

за на промет хмеља; 
Решење о почетку пословања Опште привредне 

банке НРС; 
Решење о замењивању секретара Савета за 

здравство НРС. 
У броју 12. од 12. априла 1962. године објављује: 
Наредбу о спајању дела насеља Тополшица са 

насељем Шоштањ. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 
„Службени лист Народне Републике Црне Горе* 

у броју 4. од 15. марта 1962. године објављује: 
Друштвени план Народне Републике Црне Горе 

за 1962. годину; 
Закон о Буџету Народне Републике Црне Горе 

за 1962. годину; 
Закон о оснивању Привредне банке Народне 

Републике Црне Горе; 
Закон о учешћу општина у заједничком при-

ходима и о висини дотација општинама; 
Закон о уплаћиван^ доприноса за стамбену из-

градњу; 
Закон о преношењу права оснивача за одре-

ђене стручне школе на народне одборе општина; 
Закон о превозу у друмском саобраћају; 
Закон о шумама; 
Закон о гробљима; 
Одлуку о одређивању средстава која се из Ре-

публичког букета издвајају за основне делатности 
школа и других установа за васпитање и образо-
вање као приход Републичког друштвеног фонда за 
школство; 

Одлуку о установљењу посебних обавезних ре-
зерви за друштвене инвестиционе фондове, за фон-
дове за стамбену изградњу и за фондове привред-
них организација; 

Одлуку о утврђивању начела за одређивање 
средстава која припадају школама и другим уста-
новама за васпитање и образовање за вршење њи-
хових основних делатности; 

Одлуку о одређивању броја судија у Врховном 
суду НР Црне Горе, Вишем привредном суду НР 
Издавач 

Црне Горе, Окружном суду у Титограду, Окружном 
суду у Иванграду и Окружном привредном суду у 
Титограду и о избору судија односних судова. 

У броју 5. од 20. марта 1962. године објављује: 
Уредбу о укидању катастарских управа пред-

виђених Уредбом о организацији и раду Геодетске 
управе Народне Републике Црне Горе; 

Уредбу о престанку рада Центра за здравствену 
заштиту мајке и детета и Дечје болнице „Др Арсе-
није Шкатарић"; 

Уредбу о оснивању Завода за заштиту мајке и 
детета „Др Арсеније Шкатарић"; 

Пречишћени текст Уредбе о организацији и 
раду Државног секретаријата за унутрашње по-
слове Народне Републике Црне Горе; 

Уредбу о оснивању Геолошког завода Народне 
Републике Црне Горе; 

Уредбу о оснивању Ловног газдинства; 
Одлуку о одређивању процента од износа амор-

тизацијо који се за поједине врсте здравствених 
установа може издвојити у општински здравствени 
инвестициони фонд; 

Одлуку о одређивању рока за распнување ре-
довних избора за радничке савете и управне од-
боре привредних предузећа; 

Одлуку о расподели средстава намењених за 
јавне путеве; 

Одлуку о преношењу права оснивача према од-
ређеним установама на коморе; 

Одлуку о одређивању количина вина и ракије 
које могу индивидуални произвођачи трошити у 
домаћинству без плаћања пореза на промет; 

Одлуку о условима за установљавање посебних 
стопа доприноса за здравствено осигурање; 

Исправку Одлуке о посебној награди струч-
њацима који врше преглед стручног рада здрав-
ствених установа, лекара и других здравствених 
радника. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

обрачунима 
— — — 421 

440 

317. Правилник о периодичним 
привредних организација — • 

318. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о издацима за службена и радна одела и 
обућу који се признају као материјални 
трошкови привредних организација — — 

319. Наредба о приказиван^ домаћих филмова 
у 1962. години од стране предузећа за при-
казивање филмова — — — — — — 

320. Упутство о изменама и допунама Упутства 
о кроју, саставним деловима, боји и озна-
кама на службеном оделу у поморству и 
унутрашњој пловидби — — — — — 

321. Решење о југословенском стандарду за 
мерне инструменте — — — 

322. Решење о југословенска* стандардима 
за спојнице за енергетске каблове — — 

Исправка Основног закона о јавним путевима 
Исправка Закона о изменама и допунама За-

кона о савезним органима управе — — 
Исправка Закона о организацији и финанси-

рању социјалног осигурања — — — — 
Исправка Закона о изменама и допунама За-

кона о пензијском осигурању 
Исправка Упутства за спровођење Одлуке о 

амортизации основних средстава у здрав-
ственим установама — — 

441 

442 

— 444 

445 
445 

445 

445 

— — 445 

— 445 

Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 0. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


