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На основу члана 8. Закона о из-менама и до-
пунама Закона о савезним органима управе („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/62), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПРЕНОШЕЊУ ПОСЛОВА У НАДЛЕЖНОСТ СА-
ВЕЗНИХ И РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ 

Члан 1. 
Овом се уредбом одређени послови и овлашће-

ња из досадашње надлежности Савезног извршног 
већа преносе на поједине савезне органе управе и 
утврђују се одређени послови и овлашћења из над-
лежности републичких извршних већа које репу-
бличка извршна већа могу пренети на поједине ре-
публичке органе управе. 

Члан 2. 
У надлежност савезног Државног секретаријата 

за послове финансија преносе се из досадашње на-
длежности Савезног извршног већа следећи по-
слови: 

1) Закон о пољопривредног земљишном фонду 
општенародне имовине и додељивању земље пољо-
привредним организацијама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 22/53) 

— прописује, у сагласности са Секретар^ атом 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство, поступак за замену земљишта у смислу 
члана 33. овог закона (члан 16. став 2); 

2) Закон о друштвеном књиговодству („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 39/62) 

— прописује које је врсте података, извештаја 
и анализа Служба друштвеног књиговодства дужна 
достављати политичкотериторијалним јединицама, 
као и којим другим органима и корисницима дру-
штвене имовине у смислу члана 14. овог закона 
(члан 15); 

3) Закон о буџетима и финансирању самостал-
них установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 
23/61, 52/61 и 28/62) 

— може прописати садржину уговора из члана 
56. став 1. овог закона, последице које настају ако 
уговор не одговара прописаној садржини, као и од-
редбе које важе ако уговор нема све потребне са-
стојке (члан 56. став 2); 

— може за одређене врсте расхода прописати 
да се исплате могу вршити до краја јануара идуће 
године (члан 9*2); 

— прописује поступак за извршење набавки, 
за радове и услуге који се врше на терет средстава 
фондова (члан 95); 

— може прописати услове под којима се сред-
ства фонда могу ангажовати и преко висине износа 
до кога су остварена (члан 109. став 2); 

— доноси прописе о извршавању финансијских 
планова фондова (члан 125); 

— може доносити прописе о задуживању само-
сталних установа (члан 133. став 2); 

— доноси, у сагласности са Савезним извршним 
већем, прописе по којима самосталне установе за 
које је прописано да ѕрше амортизации у ствари, 
могу, ради извршавања заједничких циљева, удру-
живати средства свог инвестиционог фонда са дру-
штвеним инвестиционим фондовима и средствима 
привредних организација за исте намене (члан 141. 
став 1); 

— доноси прописе о извршавању финансијских 
планова самосталних установа (члан 151); 

— до доношења прописа о самосталном устано-
вама, одређује, у случају спора, да ли се одређена 
установа сматра самосталном установом у смислу 
овог закона (члан 196); 

— доноси, у сагласности са Секретар иј атом Са-
везног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу, прописе о извршењу буџета и финансиј-
ском пословању државних органа, као и о контроли 

-извршења буџета од стране органа управе надле-
жних за послове финансија (члан 19"8. став 1. 
тачка 1); 

4) Закон о порезу на приходе од ауторских 
права и фонду за унапредување културних деллт-
ности („Службени лист ФНРЈ", бр. 24/60 и 16/61) 

— може прописати који се приходи од аутор-
ских права изједначују са приходима из члана 10. 
став 2. овог закона (члан 10. став 3); 

5) Закон о банкама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61 и 30/62) 

— даје сагласност на правилник којим се ре-
гулише рад Савета југссцовенских банака (члан 23. 
став 4); 

— даје сагласност на решење Народне банке о 
пуштању у оптицај и повлачењу из оптицаја поје-
диних врста новчаница и кованог новца (члан 34. 
став- 1); 

— одређује процент из члана 52. став 2. овог 
закона (члан 52. став 3); 

— одређује, у сагласности са Савезним извр-
шним већем, процент од износа ^ к о р и ш ћ е н и х кре-
дита код Народне банке по завршном рачуну за 
претходну годину, у коме се издваја за резервни 
фонд .Народне банке износ од наплаћених камата 
на кредите које даје Народна банка (члан 58. став 
1. под 4); 

— одређује процент од укупног износа трошко-
ва пословања и исплаћених личних доходака по 
завршном рачуну у претходној години, у коме се 
из чистог прихода пословне банке издваја износ за 
њен резервни фонд (члан 84. став 1); 

— одређује процент из члана 88. став 1". овог 
закона (члан 88. став 2); 

— може прописати да су пословне банке дужне 
достављати Народној банци, осим података из чла-
на 97. ста® 1. овог закона, и друге податке који су 

/ 
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потребни Народној банди ради извршавања- њених 
»адатака (члан 97. став 2); 

— може прописати да специјализоване банке 
ногу поверити и републичким банкама да за њихов 
рачун врше одређене послове у вези са кредитима 
које специјализоване банке дају непосредно дру-
штвеним правним лицима, и у вези са другим бан-
карским пословима (члан lOl. ст. 1. и 2); 

— решава, на захтев генералног директора спе-
ци} ализован е банке, о ствари која је предмет за-
кључка управног одбора специјализоване банке, а 
за који генерални директор сматра да није у складу 
са смерницама савезног друштвеног плана, општом 
кредитном политиком или савезним прописима, а 
при ком закључку је управни одбор остао и поред 
упозорења генералног директора (члан 106. ст. 1. и 2); 

— прописује, у сагласности са Савезним извр-
шним већем, услове под којима Југословенска бан-
ка за спољну трговину даје кредите привредним 
организацијама за унапређивање и проширивање 
оних делатности привредних организација којима 
се обезбеђује повећавање извоза или смањивање 
увоза (члан 112. став h тачка 4. под а); 

— одређује, у сагласности са Савезним извр-
шним већем, услове и оквире под којима Југосло-
венска банка за спољну трговину финансира непо-
средно послове извоза на кредит (члан 112. став 1. 
*ачка б); 

— доноси ближе прописе о начину и условима 
коришћења средстава из члана 129. став 1. овог за-
кона и о плаћању пенала по ставу 2. истог члана 
(члан 129. став 3); 

— доноси ближе прописе о разграничељу по-
слова између комуналних банака, њиховом међу-
собном обрачуну и преносу права и обавеза (члан 
155. ст. 3. и 4); 

— доноси ближе прописе о преношењу послова, 
права и обавеза са задружних штедионица на ко-
муналне банке односно на Народну банку (члан 156. 
сг. 3. и 4); 

— доноси ближе прописе о преношењу послова, 
права и обавеза са банака из члана 157. став 1. овог 
закона на комуналне банке (члан 157. ст. 2. и 3); 

б) Здкон о кредитним и другим банкарским по-
словима („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61) 

— може, у сагласности са секретари јатима Са-
везног извршног већа за опште привредне послове 
и, за трговину и туризам, прописати услове под 
којима се могу давати кредити у роби (члан 6. 
став 2); 

— одређује процент из члана 15. став 3. овог 
закона (члан 15. став 4); 

— може прописати да се из депозита по виђе-
њу могу давати и кредити друге врсте, поред оних 
из члана 20. став 3. овог закона (члан 20. став 6); 

— може донети ближе прописе о томе која су 
обртна средства трајна, а која повремена (члан 24. 
став 3); 

— прописује, у сагласности са секретари јатима 
Савезног извршног већа за опште привредне по-
слове и за трговину и туризам, опште услове за 
давање потрошачких кредита (члан 32); 

— прописује услове под којима индивидуални 
пољопривредни произвођачи и занатлије могу до-
бивати кредите за унапређивање својих привредних 
делатности (члан 34); 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, прописати да специјализоване банке могу у 
одређеним случајевима давати кредите и непосред-
ни« погодбом (члан 35. став 2); 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
•*ћем, прописати да се као рок враћања кредита 
•а повремена обртна средства, за поједине намене 
н послове може уговорити и време дуже од једне 
Године (члан 42. став 2); 

— може прописати да се обезбеђење за кредит 
Нора дати у новчаном износу или депоновањем хар-

тија од вредности (члан 49. став 3. први део рече-
нице) ; 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, одредити да Народна банка може издавати 
обвезнице које гласе на доносиоца (члан 82. став 3); 

— одлучује о спорним питањима кад се Народ-
на банка и Заједница Југо словенских пошта, теле-
графа и телефона не могу споразуме™ о висини 
накнаде и другим, условима за вршење послова из 
члана 100. став 3. овог закона (члан 100. став 4); 

— доноси, у сагласности са Савезним извршним 
већем, ближе прописе о вршењу платног промета 
са иностранством (члан 101. став 3); 

7) Закон о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61 и 30/62) 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, одредити вишу стопу минималног издвајања 
за резервни фонд односно већи износ резервног 
фонда за привредне организације одређене делат-
ности код којих, услед општих услова пословања 
и кретања на тржишту, постоји потреба за већим 
резервним средствима (члан 31); 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, прописати услове под којима привредне ор-
ганизације могу вршити заједничка улагања сред-
става фондова по члану 43. став 1. овог закона 
(члан 43. став 2); 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, прописати да се у оквиру резервног фонда 
образују посебна резервна средства за покриће ри-
зика по гаранции ама за квалитет робе односно услу-
га, које преузимају привредне организације, са ро-
ком дужим од једне године, утврђујући при том из-
воре средстава за те резерве (члан 58); 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, прописати друкчији начин утврђивања вред-
ности ствари које чине основна средства и средства 
заједничке потрошње, а које су произвел ене у соп-
ственој режији., којим се одступа од одредбе члана 
71. став 2. овог закона, према којој се вредност ових 
ствари састоји из тржишне вредности и трошкова 
монтаже (члан 71. став 2); 

— доноси, у сагласности са Савезним извршним 
већем, прописе о амортизации патената и лиценци 
(члан 78. став 4); 

— утврђује, у сагласности са Савезним изврш-
ним већем, посебним прописима мерила за обра-
чунавање и уплаћивање амортизацијо за регене-
рацију шума, као и ближу намену њеног коришће-
ња (члан 90. став 2); 

— може прописима донетим у сагласности са 
Савезним извршним већем за поједине врсте ства-
ри које чине основна средства предвидети одсту-
пање од одредбе члана 100. став 2. овог закона 
(члан 100. став 3); 

— доноси ближе прописе за спровођење одре-
даба чл. 130. и 131. овог закона (члан 134); 

8) Закон о доприносу буџетима из личног до-
хотка радника („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61, 
44/61, 52/61 и 30/62) 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, одредити да поједине категорије обвезника 
доприноса бзгџетима из личног дохотка или поједи-
не категорије исплатилаца личног дохотка обра-
чунавају и плаћају допринос буџетима из личног 
дохотка у паушалном износу или према паушално! 
основици (члан 26); 

9) Закон о осигуравајућим заводима и заједни-
цама осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/61) 

— даје сагласност на закључак скупштине Ју -
гословенско заједнице осигурања о увођењу нове 
врсте осигурања на целој територији Југославијз 
(члан 81. став 1. под 7); 

— даје сагласност на начин образовања мате-
матичко резерве који одређује скупштина Југосло-
венска заједнице осигурања (члан 92, став 5); 
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— даје сагласност на начин обрачунавања и 
висину преносне премије и резерве штета из члана 
93. став 1. овог закона . који одређује скупштина 
Југословенска заједнице осигурања (члан 93, став 2); 

— даје сагласност на начин обрачунавања и ви -
сину средстава која се издва ја ју у резерве сигур-
ности и у фонд превентивних и репресивних мера, 
а које одређује скупштина Југословенско' заједнице 
осигурања (члан 94. став4 3); 

— одређује, у сагласности са Савезним изврш-
ним већем, процент од укупног износа трошкова по-
словања и исплаћених личних доходака по завр-
шном рачуну за претходну годину у коме се из 
чистог прихода завода издваја износ за резервни 
фонд завода (члан 101. ст. 1. и 2); 

— да је сагласност на висину средстава за под-
мириван^ трошкова спровођења реосигурања ино-
страних осигурача коју утврђује скупштина Југо-
словенско заједнице' осигурања (члан 113. став 3): 

— да је сагласност на одлуку скупштине Југо-
словенско заједнице осигурања да се, ако се спро-
води појединачно реосигурање по врстама осигу-
рања, мањак у једној врсти осигурања привремено 
покрије из средстава резерве сигурности других 
врста осигурања (члан 121. став 2); 

10) Закон о организацији и финансирању соци-
јалног осигурања („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
22/62) 

— ближе прописује начин и услове за улагање 
средстава у смислу члана 96. став 2. овог закона 
(члан 96. став 3); 

11) Основни закон о играма на срећу („Служ-
бени лист ФНРЈ" , бр. 22/62) 

— може донети ближе прописе о садржини пра-
вила појединих игара на срећу које се у смислу 
овог закона приређују на основу одобрења савез-
ног Државног секретаријата за послове финанси-
ја (члан 9. став 5); 

12) Уредба о заједничком улагању основних и 
обртних средстава привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 31/58 и 13/61) 

— утврђује, у сагласности са Савезним изврш-
ним већем, део пословног фонда привредних орга-
низација који се може улагати у друштвене ^инве-
стиционе фондове (члан 3. став 2); 

13) Уредба о порезу на доходак („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 22/61, 53/61 и 30/62) 

— прописима донетим у сагласности са Д р ж а в -
ним секретаријатом за иностране послове регулише: 
начин избегавања двоструког опорезивања, обез-
беђење примене начела узајамност™, правну за -
штиту и правну помоћ (члан 165); 

14) Уредба о кредитним пословима са иностран-
ством („Службени лист ФНРЈ" , бр. 27/61) 

— одређује банке односно привредне организа-
ције које извршавају уговоре о зајмовима и кре-
дитима које Савезно извршно веће закључи са ино-
страним правним лицима (члан 4); 

— одобрава, у сагласности са савезним Д р ж а в -
ним секретаријатом за спољну трговину, специја-
лизованим банкама да могу давати инвеститорима 
сагласност за закључивање зајмова и кредита у 
иностранству у износима већим од вредности уве-
зене опреме потребне за објекат ради чије се изград-
ње закључује за јам односно кредит, ако се ради 
о значајним инвестицијама предвиђеним у савез-
ном друштвеном плану и ако инвеститор коришће-
њем тог, објекта и својим средствима обезбеђује 
враћање зајма односно кредита (члан 21. став 1); 

— одобрава, у сагласности са савезним Д р ж а в -
ним секретаријатом за спољну трговину, специјали-
зозаним банкама да могу у случају из члана 21. 
став 1. ове уредбе давати кредите за исплату аван-
са, за међуплаћања, за плаћање царина и ануите-
та ко ји . доспевају после изградње објекта, за вре-

ме док инвеститор ова плаћања не може да врши 
из сопствених средстава (члан 21. став 2); 

— одређује прописом који доноси у сагласности 
са савезним Државним секретаријатом за спољну 
трговину у којим случајевима су привредне органи-
зације и у којој висини дужне учествовати сво-
јим средствима у финансирању кредитних послова 
из члана 22. став 1. ове уредбе, ако привредне ор-
ганизације те послове врше средствима која јој 
ставља на располагање Југословенска банка за 
спољну трговину (члан 22. став 2); 

15) Уредба о Привременој општој царинској та-
рифи („Службени лист ФНРЈ" , бр. 4/62) 

— може, у споразуму са савезним Државним 
секретаријатом за спољну трговину и савезним др-
жавним секретариј атом односно секретару атом С а -
везног извршног већа у чији делокруг спада од-
говарајућа грана привреде, ослободити од плаћања 
царине односно снизити царинску стопу за увоз 
одређене количине оне робе за коју је у Привре-
мено] општој царинској тарифи предвиђен царин-
ски контингент (члан 15). За послове из ове алинеја 
није потребна сагласност Савезног извршног већа; 

16) Одлука о вршењу одређених делатности до-
маћих привредних организација у иностранству 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 26/60) 

— може, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за спољну трговину, одредити да 
се добит из тачке 6. став 1. има делимично употре-
бити у земљи у којој је остварена, и то за пове-
ћање средстава предузећа у ком- је остварена или 
за улагање у друга предузећа у тој земљи, остав-
ља јући домаћој привредној организацији примерен 
део добити за оснивање предузећа у другим зем-
љама, за учествовање у пословању предузећа у 
другим земљама, за д р ж а њ е на свом посебном де-
визном рачуну код неке овлашћене домаће банке, 
као и за друге намене у вези са редовним послова-
њем привредне организације (тачка 6. став 2); 

17) Одлука о стопама издвајања за резервни 
фонд привредних организација одређених делат-
ностич („Службени лист ФНРЈ" , бр 9/61 и 51/61) 

— одређује, у сагласности са Секретар иј атом 
Савезног извршног већа за опште привредне пос-
лове, привредне организације за производњу шеће-
ра (шећеране) и друге индустријске привредне ор-
ганизације са сличним карактером пословања, ко-
је су дужне у смислу члана 19. Закона о средстви-
ма привредних сатанизација издвајати у резервни 
фонд 8% од обртних представа којима су распо-
лагале у години за коју се врши расподела чистог 
прихода (тачка 1. под 3); 

18) Одлука о додељивању средстава из прив-
редних резерви федерације („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 22/62) 

— утврђује, у сагласности са Савезним извр-
шним већем, услове финансирања из тачке 1. ове 
одлуке (тачка 2). 

Члан 3. 
У надлежност Државног секретаријата за по-

слове народне одбране преносе се из досадашње на -
длежности Савезног извршног већа следећи посло-
ви: 

1) Закон о Југословенској народној армији 
(„Службени лист ФНРЈ" , 29/55) 

— доноси прописе о обезбеђењу државне гра-
нице Федеративне Народне Републике Југославија 
на копну и мору од стране граничних јединица 
(члан 182. став 2); 

2) Закон о народној одбрани („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 30/55, 14/57 и 44/61) 

— одређује, у сарадњи са републичким изврш-
ним већима, а у сагласности са Савезним изврш-
ним већем, подручја на којима ће се сместити ста-
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новништво и имовина е в а к у и с а н а у смислу одред-
бе члана 139. став 1. овог закона (члан 140. став 1). 

Члан 4. 
У надлежност Секретаријата Савета народне од-

бране преносе се из досадашње надлежности Саве-
зног извршног већа следећи послови: 

Закон о народној одбрани („Службени лист 
ФНРЈ'4, бр. 30/55, 14/57 и 44/61) 

— издаје зтпутства органима државне управе у 
вези са њиховим радом и сдговорношћу у извршењу 
одлика Савета народне одбране (члан 11. став 1. 
тачка 4). 

Члан 5. 
У надлежност савезног Државног секретаријата 

за унутрашње послове преносе се из досадашње 
надлежности Савезног извршног већа следећи по-
слови: 

1) Закон 6 држављанству Федеративне Народне 
Републике Југославија (.,Службени лист ФНРЈ'4, 
бр. 54/46, 104/47, 88/43 и 105/48) 

— доноси решења о одузимању држављанства 
по члану 16. став 3. оног закона (члан 17. став 2); 

2) Законик о кривичном поступку („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 5/60 и 3Q/G2) 

— доноси, у сагласности са Секретаријатом Са-
везног извршног већа за правосудне послове, про-
писе о казненој евиденцији (члан 129). 

Члан 6. 
У надлежност савезног Државног секретаријата 

за спољну трговину преносе се из досадашње на-
длежности Савезног извршног већа следећи по-
слови: 

Закон о ју гос л овереним стандардима („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 16/60) 

— може одредити да поједини производи на-
мењени извозу морају бити снабдевени уверењем о 
томе да производ одговара југословенским стандар-
дима односно извозном квалитету (цертификат) — 
(члан 45. став 1); 

— одређује ко ће вршити контролу квалитета 
производа из члана 45. став. 1. овог закона наме-
њених извозу и издавати цертификат (члан 45. 
став 3). 

Члан 7. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

већа за опште привредне послове преносе се из до-
садашње надлежности Савезног извршног већа сле-
дећи послови: 

Закон о ревалорчзацији основних средстава и 
средстава зз је дигоше потрошње привредних орга-
низација (.>Службени лист ФНРЈ"", бр 12/62) 

— прописује, у сагласности са савезним Д р ж а в -
ним секретари] атом за послове финансија , коефи-
цијенте ревалоризације и поступак ревалоризације 
(члан 3. став 1); 

— доноси, у сагласности са савезним Државним 
секретари]атем за послове финансија, упутство за 
технику спровођења ревалоризације (члан 3. став 3). 

Члан 8. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

већа за трговину и туризам преносе се из досада-
шње надлежности Савезног извршног већа следећи 
послови: 

Закон о тржишној инспекцији („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/59) 

— може прописати које се услуге сматрају у 
смислу овога закона услугама из области робног 
промета (члан 2. тачка 2) — (члан 55. став 1); 

— може прописати да одређене послове инепек-
цијског надзора који захтева ју посебну стручност 
(контрола квалитета робе и др.) могу вршити одре-
ђена стручна лица која нису службеници органа 

тржишне инспекције, као и одређене стручне уста-
нове (члан 55. став 2). \ 

Члан 9. 
У надлежност Секретаријата Савезног извр-

шног већа за пољопривреду и шумарство преносе 
се из досадашње надлежности Савезног извршног 
већа следећи послови: 

1) Закон о финансирању изградње хидросистема 
Дунав—Тиса—Дунав („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/57) 

— одобрава, у сагласности са савезним д р ж а в -
ним секретаријатом односно секретаријатом Саве-
зног извршног већа у чији делокруг спада одгова-
ра јућа грана привреде, инвестициони програм ра -
дова на изградњи хидросистема који се финанси-
рају из средстава федерације по одредбама овог 
закона (члан 9. став 1); 

— образује комисију која ревидира и одобрава 
главне пројекте основне канадске мреже и објека-
та који се граде на тој мрежи, као и годишње про-
граме и предрачуне иивестиционих радова израђе-
не на основу инвестиционог програма из члана 9. 
став 1. ОЕОГ закона (члан 9. став 2); 

— наређује, у сагласности са савезним Држав-
ним секретаријатом за послове финансија , мере 
ако се радови не изводе на начин и под условима 
који су предвиђени у тим програмима или главним 
пројектима или се изводе на основу инвестиционог 
програма водне заједнице који није у складу са 
одобреним инвестиционе! програмом из члана 11. 
овог закона или противно одредби члана 12. овог 
закона (члан 17. став 1); 

2) Закон о финансирању мелиорационих радо-
ва у Народној Републици Македонији („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57) 

— одобрава, у сагласности са савезним д р ж а в -
ним секретаријатом односно секретаријатом Савез-
ног извршног већа у чији делокруг спада одгова-
ра јућа грана привреде, инвестиционе програме ме-
л нор аци оних радова који се финансирају из 
средстава федерације по одредбама овог закона 
(члан 9. став 1); 

— образује комисију која ревидира и одобрава 
главне пројекте за мелиорационе радове и годи-
шње програме и предрачуне за извођење тих радо-
ва израђене на основу инвестиционих програма из 
члана 9. став 1 (члан 9. став 2); 

— наређује, у сагласности са савезним Држав-
ним секретари;]атом за послове финансија , мере ако 
се радови не изводе на начцн и под условима који 
су предвиђени у тим програмима, или се изводе на 
основу инвестиционог програма водне заједнице 
који није у складу са одобреним инвестиционим 
програмом из члана 9. овог закона или противно 
одредбама чл. 12. и 13. овог закона (члан 19. став ]); 

3) Закон о искоришћавању пољопривредног 
земљишта („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59) 

— утврђује ерозионо подручје које се налази 
на подручју двеју република (члан 70. став 4); 

— прописује мере из члана 71. став 1. овог за-
кона по својој иницијативи или на основу предлога 
који пољопривредне организације подносе у скла-
ду са својим основним планом исксришћавања по-
љопривредног земљишта (члан 71. став 2); 

4) Закон е југословенски]*! стандардима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62) 

— може, у сагласности са Секретаријатот Са-
везног извршног већа за трговину и туризам, од-
редити да поједини пољопривредни и шумски про-
изводи морају бити снабдевени атестом одговарајућа 
научне односно стручне установе (члан 44. став 1); 

5) Основни закон о шумама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/61> 
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— доноси, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, ближе про-
писе о катастру шума (члан 11. став 3); 

6) Закон о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61 и 30/62) 

— може, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, донети про-
писе о пословању општих земљораднички^ задру-
га на отвореном рачуну (члан 135. став 4. други део 
реченице); 

7) Основни закон о изградњи инвестиционих 
објеката („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/61) 

— доноси прописе о начину вршења техничке 
инспекције основане при органима управе надле-
жним за пољопривреду и шумарство, о стручној 
спреми потребној за вршење послова техничке ин-
спекције, као и о овлашћењима техничких инспек-
тора (члан 70. став 1. други део реченице); 

8) Савезни друштвени план за 1962. годину 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61) 

— може, у сагласности са Секретаријатом Са-
везног извршног већа за опште привредне послове, 
прописати упрошћен поступак за коришћење сред-
става из тачке 2. дела II главе XIII, намењених, за 
изградњу комуникација и набавку опреме за шум-
ску производњу, а у циљу извршења повећаног 
плана производње и извоза резане четинарске гра-
ђе (глава XIII део II тачка 17. став 2). 

Члан 10. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

већа за саобраћај и везе преносе се из досадашње 
надлежности Савезног извршног већа следећи по-
слови: 

1) Закон о организацији Југословенских желез-
ница („Службени лист ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61) 

— може тражити да управни одбор сазове 
скупштину (члан 62, став 3); 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, одредити да надзору над применом саобрз-
ћајно-техничких одредаба и одредаба о безбедности 
железничког саобраћаја на Ј у г о с л о в е н о т ! жечез-
ницама подлеже и друге организације које врше 
превоз железничким превозним средствима у јав-
ном саобраћају (члан 78. став 3); 

2) Закон о организацији Југословенска пошта, 
телеграфа и телефона („Службени лист ФНРЈ", бр. 
50/60 и 16/61) 

— може тражити да управни одбор сазове 
скупштину (члан 90. став 3); 

3) Закон о радним односима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/61) 

— доноси, у сагласности са Секретари]атом Са-
везног извршног већа за рад, прописе о дисциплин-
ско} одговорности радника запошљених у помор-
ском и речном саобраћају (члан 282. став 2); 

— доноси, у сагласности са Секр стадиј атом Са-
везног извршног већа за рад, ппописе о материјал-
но] одговорности радника запошљених у поморском 
и речном саобраћају (члан 295. став 1); 

4) Закон о иекоришћавању лука и пристаништа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/61) 

— одређује, у сагласности са савезним Држав-
ним секретаријатом за послове финансија и са са-
везним Државним секретар^ атом за унутрашње 
послове, према Царинском закону које су луке от-
ворене за међународни саобраћај односно који је 
део луке намењен том саобраћају (члан 54); 

5) Закон о предузећима за аеродромске услуге 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/61) 

— одређује, по претходно прибављеном ми-
шљењу Државног секретаријата за послова народ-
не одбране, савезног Државног секретаријата за уну-
трашње послове и савезног Државног секретаријата 

за послове финансија, која су ваздухопловна при-
станишта отворена за међународни јавни вазду-
шни саобраћај (члан 26. став 1); 

6) Основни закон о јавним путевима („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 27/61) 

— може прописати да се међународни путе-
ви, као и други јавни путеви или њихове поједине 
деонице, граде за осовински притисак већи од 10 
тона, ако то посебни услови захтевају (члан 21. 
став 2). 

Члан 11. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

већа за индустрију преносе се из досадашње на-
длежности Савезног извршног већа следећи по-
слови: 

1) Закон о електропривредним организацијама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/58, 1/59 и 16/61) 

— може, у сагласности са Савезним извршним 
већем, изузетно одлучити да надзор над предузе-
ћима из члана 17а. став 1. овог закона врши Зајед-
ница југословенска електропривреде или посебан 
надзорни орган (члан 17а. став 2); 

2) Закон о рударству („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 28/59) 

— доноси ближе прописе о испирању племени-
тих метала по члану 6. ста-в 3. овог закона (члан ,6. 
став 4); 

— може прописати посебне услове за истражи-
вање и експлоатацију одређених врста минералних 
сировина (члан 7. став 3); 

3) Закон о југословенски стандардима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62) 

— може, у сагласности са секретар^ атом Са-
везног извршног већа за трговину и туризам,, одре-
дити да поједини индустријска производи морају 
бити снабдевени ©тестом од стране одговарајуће 
научне односно стручне установе (члан 44. став 1); 

— може, у сагласности са секретаријатима Са-
везног извршног већа за трговину и туризам и за 
пољопривреду и шумарство, овластити и друге 
установе да врше контролу и испитују примену ју-
гословенских стандарда и прописа о квалитету про-
извода (члан 64. став 3); 

4) Закон о патентима и техничким унапређе-
њима („Службени лист ФНРЈ", бр. 44/60 и 28/62) 

— доноси ближе прописе о патентним бироима 
из члана 79. овог закона и патентним инжењерима 
(члан 81); 

5) Основни закон о изградњи инвестициони* 
објеката („Спужбгни лист ФНРЈ", бр. 45/61) 

— доноси прописе о начину вршења техничке 
инспекције, о стручној спреми потребној за вршење 
послова техничке инспекције, као и овлашћењу те-
хничких инспектора (члан 70. став 1. други део 
реченице); 

6) Закон о узорцима и моделима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 45/61) 

— доноси ближе прописе о бироима из члана 
43. овог закона и о патентним инжењерима 
(члан 45); * 

7) Закон о робним и услужним жиговима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 45/61) 

— доноси ближе прописе о бироима из члана 
43. овог закона и о патентним инжењерима 
(члан 45); 

8) Уредба о Савезном геолошком заводу („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 26/б'0) 

— даје, заједно са Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за савезни буџет и општу управу, 
сагласност на правилник о унутрашњој организа-
цији -Завода, који доноси Завод (члан 27); 

9) Решење о Југословенском центру за технич-
ку и научну документацију као установи са само-
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сталним финансирањем („Службени лист ФНРЈ", 
-бр. 47/54 и 31/60) 

— врши надзор над радом Центра (тачка 7). 

Члан 12. 
У надлежност Секретаријата Савезног извр-

шног већа за савезни буџет и општу управу пре-
носе се из досадашње надлежности Савезног извр-
шног већа следећи послови: 

1) Закон о јавним службеницима („Службени 
ЛИСТ ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 
62/61 и 31/62) 

— даје одобрење за постављење страног д р ж а в -
љ а н и н за службеника (члан 31. став 4); 

— може, у сагласности са Државним секрета-
ријатом за иностране послове, за службенике на 
служби у иностранству у удаљеним земљама или у 
земљама са тешким климатским условима пропи-
сима одредити дужи годишњи одмор или друге 
погодности у вези са коришћењем годишњег од-
мора (члан 86); 

— даје сагласност на правилнике о звањима за 
службенике статистичке и хидрометеоролошке слу-
жбе (члан 152. став 2); 

— може установити и друга посебна стручна 
»вања (члан 153. став 3). За доношење прописа из 
ове алинеје није потребна сагласност Савезног из-
вршног већа; 

2) Закон о буџетима и финансирању самостал-
них установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 
23/61, 52/61 и 28/62) 

— може прописати да поједини савезни д р ж а в -
ни органи држе буџетска средства делом или у 
целини на својим текућим рачунима (члан 82); 

— може посебним прописом предвидети прено-
шење наредбедавног права на више помоћних на-
редбодаваца (члан 87. став 2); 

— доноси, у сагласности са савезним Државним 
секретари]атом за -послове финансија , ближе про-
писе о овлашћењима и дужностима наредбодаваца, 
рачунополагача и руковалаца имовине и материјала 
(члан 90. став 1); 

— може одредити да послове рачуноводства за 
све или за одређене савезне државне органе врши 
Једна слз^жба рачуноводства (члан 90. став 4); . 

— прописује поступак за извршење набавки, 
радова и услуга који се врше на терет средстава 
буџета (члан 95); 

3) Уредба о извршењу буџета и о рачуновод-
ственом пословању државних органа и установа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 35/55 и 16/58) 
' — утврђује начин покрића расхода ако у тро-
месечном плану приходи нису довољни за покриће 
расхода (члан 27); 

4) Уредба о Заводу за техничку помоћ („Слу-4 

жбени лист ФНРЈ", бр. 27/61) 
— даје сагласност на правилник о организацији 

и раду Завода (члан 12. став 2). За доношење поа-
вилника из ове алинеје није потребна потврда Са-
везног извршног већа; 

5) Одлука о одређивању плате ппема ефекту 
рада службеницима у појединим службама држав-
них органа и установа („Службени лист ФНРЈ", 
бр 26/60) 

— даје сагласност на прописе о плаћању слу-
жбеника према одредбама ове одлуке које доноси 
државни орган односно установа - која уводи пла-
ћање према ефекту рада (тачка 4). 

Члан 13. ' 
У надлежност Секретаријата Савезног извр-

шног већа за рад преносе се из досадашње надле-
жности Савезног извршног већа следећи послови: 

1) Закон о пензијском осигурању („Службени 
*ист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59 и 10/61) 

— одређује услове под којима се сматра да 
осигураник издржава члана породице (члан 115. 
став 3); 

— одређује прописима, донетим у смислу члана 
138. став 2. овог закона, начин исплате аконтације 
на име заштитног додатка, до одређивања тог до-
датка по одредбама овог закона, уживаоцима пен-
зија којима је до 1. јануара 1958. године уз закон-
ску пензију исплаћиван заштитни додатак односно 
привремени додатак (члан 235); 

2) Закон о јавним службеницине („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 
52/61 и 31/62) 

— одређује, у сагласности са Секретаријатот 
Савезног извршног већа за народно здравље и со-
цијалну политику, на којим радним местима и под 
којим условима службеници у научним институтима 
који раде на пословима штетним по здравље услед 
дејства јонизујућег зрачења, имају краће редовно 
радно време од 7 часова и годишњи одмор од б 
недеља (члан 278); ^ 

3) Закон о инвалидском осигурању („Службени 
лист ФНРЈ1*, бр. 49/58 и 27/59) 

— доноси пропис о томе на које ће се омладин-
ске радне акције примењивати одредбе члана 15. 
став 1. овог закона (члан 15. став 2); 

— ближе одређује случајеве из члана 21. став 1. 
тач. 1. и 2. овог закона (члан 21. став 2); 

— може, у сагласности са Секретаријатом Са-
везног извршног већа за народно здравље и соци-
јалну политику, допуњавати Листу телесних оште-
ћења (члан 28. став 2); 

— одређује случајеве у којима се несрећом на 
послу сматра повреда у вези са коришћењем права 
на здравствену заштиту, на рехабилитацију и на 
запошљење (члан 45. став 1. тачка 4); 

— може допуњавати Листу професионалних 
болести и ближе одредити послове и услове у њој 
одређене (члан 4Ѕ. став 2); 

— ближе одређује случајеве кад се сматра да 
су осигураници претрпели несрећу на послу за вре-
ме вршења одређених политичких, грађанских пра-
ва и друштвених функци ја (члан 48. став 2); 

— ближе одређује случајеве и начин спровође-
ња професионалне рехабилитације деце осигура-
н и к , као и права која припадају у вези оа кори-
шћењем права на рехабилитацију (члан 97. став 2); 

4) Закон о заштити од јонизујућих зрачења 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59) 

— ближе одређује послове на изворима јони-
зу јућих зрачења који су изједначени са пословима 
предвиђеним у члану 56. став 1. Закона о пензиј -
ском осигурању (члан 25. став 1); 
' — може, у сагласности са Секретаријатом Са-
везног извршног већа за народно здравље и соци-
јалну политику, одредити посебне услове за запо-
шљавање лица на изворима јонизујућих зрачења, 
а за лица која раде са тим изворима може пропи-
сати: посебан додатак, посебне услове рада, по-
себне одредбе о годишњем одмору, као и забрану 
даљег рада на тим изворима лицима која су озра-
чена преко дозвољене.дозе (члан 25. став 2); 

5) Закон о финансирању стамбене изградње 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/59 и 12/62) 

— може прописати да се као лица у радном 
односу, у смислу овог закона, сматрају и друга лица 
која в ш е самосталне професионалне делатности и 
лица других занимања која нису у радном односу 
а социјално су осигурана на осно-ву закона или 
уговора (члан 14. став 2); ! 

6) Закон о порезу на приходе од ауторских пра-
ва и о фонду за упоређивање културних делат* 
кости („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/54, 52/58, 48/59, 
24/60 и 16/61) 1 
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— утврђује, на предлог Југословенов заједнице 
социјалног осигурања, стопу и основ по којима се 
израчунава део од наплаћеног пореза на приходе 
од ауторских права који се уплаћује за социјално 
осигурање уметника, и то за онај број уметника 
који су социјално осигурани по посебним прописима 
о социјалном осигурању уметника на терет прихода 
остварених по одредбама овог закона (члан 19); 

7) Општи закон о организацији здравствено слу-
жбе („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62) 

— доноси у складу са одредбама овог закона, 
а у сагласности са Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за народно здравље и социјалну поли-
тику, ближе прописе о условима рада и радним од-
носима, као и о дисциплинској и материјалној од-
говорности здравствених и других радника здрав-
ствених установа (члан 125. став 1); 

8) Закон о банкама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61 и 30/62) 

— даје, заједно са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, сагласност управи 
у Народној банци на правилник о расподели лич-
них доходака по коме се врши награђивање рад-
ника и службеника Народне банке (члан 55); 

9) Закон о радним односима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/61) 

— може доносити упутство за примену осталих 
мерила из члана 26. став 2, према којима органи-
зације могу одредити раднику годишњи одмор дужи 
од годишњег одмора који му припада по одредбама 
става 3. тог члана (члан 26. став 4); 

— може за поједине струке прописати као услов 
за заснивање радног односа границу старости вишу 
од 15 година и друге услове за одређена радна ме-
ста или послове, нарочито појединих делатности 
или занимања (члан 128. став 3); 

— утврђује радна места односно послове на ко-
јима се уводи скраћено^ редовно радно време, као 
и његово трајање (члан 169. став 2); 

— може прописати годишњи одмор дужи од од-
мора предвиђеног у чл. 217. и 218. овог закона, као 
и друге погодности у вези са коришћењем годиш-
њег одмора, за раднике који раде на пословима те-
шким или штетним по здравље и за раднике који 
обављају послове у иностранству у удаљеним зем-
љама или у земљама са тешким климатским усло-
вима (члан 219); 

— даје, заједно са Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе, сагласност управ-
ном одбору Заједнице Југословенских железница 
односно Заједнице Југословенских пошта, телегра-
фа и телефона за доношење прописа о дисциплин-
ско ј одговорности због повреде радне дисциплине 
радника запошљених у Југословенским железница-
ма односно Југословенским поштама, телеграфима 
и телефонима (члан 282. став 1); 

— даје сагласност управном одбору Заједнице 
Југословенских железница односно Заједнице Ју -
гословенских пошта, телеграфа и телефона за до-
ношење прописа о материјално^ одговорности рад-
ника запошљених у Југословенским железницама 
односно Југословенским поштама, телеграфима и 
телефонима (члан 295); 

— доноси, по претходно прибављеном мишље-
њу савезног државног секретаријата односно секре-
таријата Савезног извршног већа у чији делокруг 
спада одговарајућа грана привреде, ближа упутства 
о начину спровођења појединих одредаба овог за-
кона (члан 380. став 2); 

10) Закон о здравственом осигурању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 22/62) 

— може, у сагласности са савезним Државним 
секретару атом за послове финансија и Секрета-
ри ј атом Савезног извршног _већа за- народно здрав-
ље и социјалну политику, одредити случајеве и 
услове за упућивање осигураних лица на лечење у 
иностранство (члан 144); 

— доноси, у сагласности са савезним државним 
секретару атом односно секретару атом Савезног 

извршног већа у чији делокруг спада одговарајућа 
грана управе, ближе прописе о начину спровођења 
појединих одредаба овог закона (члан 146. став 2); 

11) Закон о организацији и финансирању соци-
јалног осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62) 

— прописује, на предлог скупштине Југосло-
венско заједнице социјалног осигурања, мерила за 
висину накнаде штете кад се она утврђује у једном 
износу за признато право на трајна давања (члан 
191. став 3); 

12) Одлука о овлашћењу одређених савезних ор-
гана да утврде номенклатуру привредних и ^ п р и -
вредних делатности („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61) 

— доноси прописе о обавезном вођењу стати-
стике запошљености, личних доходака и продук-
тивности рада, у смислу тачке 3. ове одлуке (тачка 
3). За доношење прописа из ове алинеје није потре-
бна сагласност Савезног извршног већа. 

Члан 14. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

већа за просвету и културу преносе се из досада-
шње надлежности Савезног Извршног већа следећи 
послови: 

1) Закон о пензијско;М осигурању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59 и 10/61) 

— одређује, у сагласности са Секрет ар иј атом 
Савезног извршног већа за рад, која се лица сма-
трају филмским уметницима (члан 105. став 3); 

2) Закон о јавним службекицима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 
52/61 и 31/62) 

— доноси опште упутство о спровођењу кон-
курса за попуњавање места наставног и васпитног 
особља (члан 243. став 2). За доношење прописа из 
ове алинеје није потребна сагласност Савезног из-
вршног већа; 

3) Уводни закон за Општи закон о школству 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/58, 27/59 и 23/60) 

— одређује, по прибављеном мишљењу савезног 
органа управе надлежног за одговарајућу област, 
која се спрема коју дају поједине врсте школа при-
знаје по Закону о јавним службеницима као сред-
ња, виша односно висока стручна спрема (члан 17. 
став 1. други део реченице); 

4) Општи закон о школству („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/58 и 27/60) 

— прописује програм и начин полагања испита 
из члана 51. став 1. овог закона (члан 51. став 2); 

— прописује програм и начин полагања испита 
из члана 53. став 2. овог закона (члан 53. став 3); 

5) Уредба о оснивању Савезне комисије за фи-
зичку културу („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/57) 

— врши надзор над законитошћу рада Коми-
сије (члан 3); 

— потврђује пословник Комисије (члан 6. 
став 4); 

— даје, заједно са Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за савезни буџет и општу управу, са-
гласност на прописе о унутрашњој организацији 
које доноси Комисија (члан 12); 

6) Уредба о Комисији за културне везе са ино-
странством („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/6»0) 

— даје, заједно са Секретаријатом Савезног из-
вршног већа за савезни буџет и општу управу, са-
гласност Комисији на пословник којим се регулише 
организација и пословање Комисије (члан 9. став 5); 

7) Одлука о одређивању средстава којима ће 
федерација помагати изградњу и опремање одређе-
них универзитетских објеката од 1961. године до 
1965. године („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61) 

— одређује, у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу, ближе услове и начин на који ће се кори-
стити средства предвиђена овом одлуком (тачка 7). 
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Члан 15. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

већа за народно здравље и социјалну политику пре-
носе се из досадашње надлежности Савезног извр-
шног већа следећи послови: 

1) Основни закон о здравственом надзору над 
животним намирницама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/56 и 52/61) 

— доноси ближе прописе о начину вршења пре-
гледа и о роковима за вршење прегледа, као и о 
сношењу трошкова прегледа предвиђених у члану 
44. став 1. тач. 2. и 3. овог закона (члан 44. став 4); 

2) Закон о санитарној инспекцији („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 23/56) 

— доноси, у сагласности са Секретари]атом Са-
везног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу, ближе прописе о стручној спреми и другим 
условима које морају испуњавати лица која се по-
стављају за главног санитарног инспектора, шефа 
инспектората, санитарног инспектора и помоћног 
санитарног инспектора (члан 11. став 3); 

3) Закон о ратним војним инвалидима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 42/59, 48/59, 10/61, 
52/61 и 12/62) 

— доноси ближе прописе о спровођењу рехаби-
литације (члан 376); 

4) Закон о заштити од јонизујућих зрачења 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59) 

— регулише набављање, коришћење и ставља-
ње у промет рендген-апарата, као и надзор над ра-
дом са њима (члан 13. став 2); 

— регулише прописима начин поступања и ра-
сполагања са изворима јонизујућих зрачења држав-
них органа, установа или организација, којима је 
забрањен даљи рад са тим изворима (члан 17. 
став 4); 

5) Закон о финансирању стамбене изградње 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/59 и 12/62) . 

— може, у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, прописати да 
и друштвена правна лица могу добивати зајмове на 
основу претплате (члан 48. став 5); 

6) Закон о буџетима и финансирању самостал-
них установа (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 
23/61, 52/61 и 28/62) 

— доноси, у сагласности са Секретари]атом. Са-
везног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу, прописе о поступку извршења расхода за 
исплату и н в а л и д с к а принадлежности и здравстве-
ну заштиту ратних и мирнодопских војних инва-
лида и њихових породица, као и о начину контроле 
извршења ових расхода (члан 198. став 1. тачка 3); 

7) Општи закон о организацији здравствено слу-
жбе („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62) 

— одређује услове за производњу и промет ле-
кова и других средстава за лечење и предохрану 
(члан 86); 

— доноси у складу.са одредбама овог закона, а 
у сагласности са Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за рад, ближе прописе о стручној спреми 
и стручном образовању здравствених и других рад-
ника здравствених установа (члан 125. став 1). 

Члан 16. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

већа за информације преносе се из досадашње на-
длежности Савезног извршног већа следећи по-
слови: 

Закон о штампи и другим видовима информа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/60) 

— доноси, у сагласности са Савезним извршним 
већем, прописе о смештају, начину и условима чу-
вања штампаних ствари, филмова, грамофонеких 
плоча, магнетофонских трака са записима и дија-
позитивима, који имају нарочити историјски или 
друштвени значај (члан 137). 

Члан 17. 
У надлежност Секретаријата Савезног извршног 

аећа за правосудне послове преносе се из досада-
шње надлежности Савезног извршног већа следећи 
послови: 

1) Закон о судовима („Службени лист ФНРЈ", 
Ср. 30/54, 15/57, 24/59 и 52/61) 

— утврђује постојање услова из члана 91. али-
неја 1. за престанак службе судија Савезног врхов-
ног суда (члан 92. став 1); 

— потврђује правила о унутрашњем пословању 
у врховним судовима (члан 114); 

2) Закон о привредним судовима („Службени 
лист ФНРЈ", .бр. 31/54, 32/55, 24/59 и 52/61) 

— доноси прописе о накнадама и награди по-
времених судија (члан 4fr став 2); 

— утврђује постојање услова из члана 71. овог 
закона за престанак службе судија Врховног при-
вредног суда (члан 72. став 1); 

— потврђује правила о унутрашњем пословању 
која доносе виши привредни судови и Врховни при-
вредни суд (члан 94. став 1); 

— прописује, у сагласности са Секретари]атом 
Савезног извршног већа за опште привредне по-
слове, правилник о регистрацији привредних орга-
низација (члан 109. став 2); 

3) Закон о јавном тужиоштву („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/54, 15/57 и 52/61) ' 

— потврђује правила о унутрашњој организа-
цији и пословању јавних тужилаштава, која доноси 
савезни јавни тужилац (члан 32); 

4) Уводни закон за Закон о парничном поступку 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 4/57) 

— доноси ближе прописе о БОСИНИ И накнади 
трошкова парничног поступка, којим се обухватају 
и трошкови кривичног поступка (члан 24. овог за-
кона у вези са чланом 95. Законика о кривичном 
поступку); 

5) Закон о адвокатури („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 15/57) 

— доноси, по саслушању Савеза адвокатских 
комора, прописе о наградама и накнади трошкова 
за рад адвоката (члан 44. став 2). 

Члан 18. 
Овлашћује се савезни државни секретаријат 

односно секретаријат Савезног извршног већа У 
чији делокруг спадају послови одговарајуће при-
вредне гране да може, у сагласности са Савезним 
извршним већем, продужити рок из члана 95. ст. 1. 
и 2. Закона о средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61 и 30/62). 

Члан 19. 
Савезни државни секретаријат односно секре-

тари] ати Савезног извршног већа у чији делокруг 
спадају послови одговарајуће привредне гране мо-
же, у сагласности са савезним Државним секрета-
ријатом за послове финансија, прописати да. при-
вредне организације одређених делатности могу 
употребити средства резервног фонда и за снижење 
цена својих производа односно услуга (члан 57. 
став 6. Закона о средствима привредних организа-
ција — „Службени лист ФНРЈ", бр. 17/61 и 30/62). 

Члан 20. 
Инвестициони програм инвестиционих објеката 

чији је инвеститор федерација, као и инвестициони 
програм предузећа у изградњи чији је оснивач фе-
дерација, доноси савезни државни секретаријат од-
носно секретаријат Савезног извршног већа v чији 
делокруг спада изградња инвестиционог објекта, у 
сагласности са Секретаријатом Савезног извршног 
већа за савезни буџет и општу управу (члан 12. 
тач. 1. и 4. Основног закона о изградњи инвести-
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ционих објеката — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/61). 

Савезно извршно веће може задржати за себе 
право доношења инвестиционих програма за одре-
ђене објекте чији је инвеститор федерација, 

Члан 21. 
Старешине савезних органа управе које су осно-

вали савезни органи а који имају право наредбо-
давца овлашћени су да, у сагласности са Секрета-
ри] атом Савезног извршног већа за савезни буџет 
и општу управу, мењају намену односно висину 
средстава предвиђених у буџету између партија 
исте главе, е тим да не могу вршити измене сред-
става намењених за личне и средстава намењених 
за материјалне расходе (члан 91. став 2. под 1 За -
кона о буџетима и финансирању самосталних уста-
нова*— „Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 
52/61 и 28/62). 

Члан 22. 
Ако је савезним прописима предвиђено да Са-

везно извршно веће даје сагласност, потврду или 
одобрење на правила или статут самосталне уста-
нове или организације, овлашћење за давање сагла-
сности; потврде или одобрења преноси се на саве-
зни орган управе који врши општи надзор над за-
конитошћу рада самосталне установе или органи-
зације. 

Ако је савезним прописима предвиђено да Са-
везно извршно веће даје сагласност, потврду или 
одобрења на систематизацију радних места у само-
стално} установи или организацији на коју се у 
погледу службеничких односа применату одредбе 
Закона о јавним службеницима, ову сагласност, по-
тврду или одобрење даје савез™ орган управе који 
врши општи надзор над законитошћу рада само-
сталне установе или организације, у сагласности са 
Секретаријатом Савезног извршног већа за савезни 
буџет и општу управу. 

Одредбе става 1. овог члана не односе се на 
"правила која доносе Заједница Јутословенских же -
лезница, Заједница Југословенских пошта, телегра-
ф а и телефона и електрогтривредне заједнице. 

Члан 23. 
Савезни органи управе у чију су надлежност 

одредбама ове уредбе пренети поједини послови, 
врше те послове под условима и на начин који су 
одређени прописима којима су ти послови регули-
сани. 

Члан 24. 
Овлашћују се републичка извршна већа да пре-

носе у надлежност одговарајућим р е п у б л и ч к а ор-
гана управе следеће послове и овлашћења који су 
савезним прописима стављени у њихову надлеж-
ност, и то: 

1) Закон о привредним судовима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/54, 32/55, 24/59 и 52/61) 

— утврђивање постојања услова за престанак 
службе судија вишег привредног суда (члан 72. 
став 1); 

2) Закон о експропријации („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/57) 

— одређивање места у којима се може вршити 
продаја земљишта путем јавног надметања (члан 
90. став 2); 

3) Закон о јавним службеницима („Службени 
ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 
52/61 и 31/62) 

— давање одобрења за постављење страног др-
жављанина за службеника (члан 31. став 4); 

— одређивање састава стручне комисије за из-
бор наставног особља из члана 432. став 1. овог за-
кона, као и начин његовог избора (члан 432. став 4); 

4) Уводни закон за Општи закон о школству 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/58, 27/59 и 23/60) 

— до доношења закона о гимназији и општег 
закона о стручним и вишим школама, одређивање 
начина спровођења и услова конкурса за упис уче-
ника у стручне школе (члан 11); 

5) Општи закон о заштити споменика културе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 17/59) 

— преношење права коришћења споменика кул-
тур« У друштвеној својини који се налазе на тери-
торији односне народне републике са једног носи-
оца тог права на другог носиоца, ако за то постоји 
општи интерес (члан 30. став 1); 

6) Закон о буџетима и финансирању самостал-
них установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 
23/61, 52/61 и 28/62) 

— прописиван^ да поједини државни органи 
држе буџетска средства делом или у целини на 
својим текућим рачунима (члан 82); 

— доношење посебних прописа којима се може 
предвидети преношење наредбодавног права на 
више помоћних наредбодаваца (члан 87. став 2); 

— доношење ближих прописа о овлашћењима 
и дужностима наредбодаваца, рачунополагача и 
руковалаца имовине и материјала (члан 90. став 1); 

— одређивање да послове рачуноводства за 
све или одређене републичке државне органе врши 
једна служба рачуноводства (члан 90. став 4); 

— прописиван^ поступка за извршавање на-
бавки, радова и услуга, који се врше на терет 
средстава буџета и фондова (члан 95); 

7) Закон о искоришћавању пољопривредног 
земљишта („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59) 

— утврђивање ерозионог подручја које се на-
лази на подручју двају или више срезова (члан 70. 
став 4); 

8) Закон о служби за запошд»азак»е радника 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 27, 60) 

— утврђивање броја чланова савета (члан 21. 
став 2); 

9) Закон о кредитним и другим банкарским по-
словима („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61) 

— прописивање да банка народне републике у 
одређеним случајевима може давати кредите и пу-
тем непосредне погодбе (члан 35. став 3); 

10) Закон о осигуравајућим заводима и заједни-
цама осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 27 61) 

— давање сагласности скупштини на закључак 
о увођењу нових врста осигурања, као и на пра-
вила осигурања (члан бб. став 1. тачка 5); 

11) Основни закон о изградњи иквестиционих 
објеката („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/61) 

— доношење инвестиционог програма инвести-
ционих објеката чији је инвеститор народна репу-
блика, као и инвестиционог програма предузећа у 
изградњи чији је оснивач народна република (члан 
12. тач. 1. и 4); 

12) Закон о организацији и финансирању соци-
јалног осигурања („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62) 

— давање сагласности скупштини републичке 
заједнице социјалног осигурања радника за утвр-
ђивање услова који морају бити испуњени за обра-
зовање комуналне заједнице социјалног осигурања 
(члан 30. став 1); 

— утврђивање за сваки поједини случај, на 
предлог или по прибављеном мишљењу републич-
ког завода за социјално осигурање да ли су на одре-
ђеном подручју испуњени услови за образовање ко-
муналне заједнице социјалног осигурања (члан 30. 
став 2); 

13) Уредба о извршењу буџета и о рачуновод-
ственом пословању државних органа' и установа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр, 35/55 и 16/58); 
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— утврђивање начина покрића расхода ако у 
тромесечном плану приходи нису довољни за по-
криће расхода (члан 27); 

14) Уредба о угостителски^ предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/54, 47/54. 51/58, 
6/62 и 11/62) 

— до доношења републичких закона, доношење 
прописа о издавању соба туристима и путницима 
од стране домаћинстава (члан 586); 

15) Уредба о обезбеђењима за плаћање обавеза 
по уговорима између корисника друштвене имовине 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/61) 

— повећавање процента средстава друштвених 
инвестиционих фондова из члана 6. став 1. ове 
уредбе за комуналне банке на територији народне 
републике (члан 6. став 2); 

16) Одлука о мерама за спровођење опште кре-
дитне политике у 1962. години (..Службени лист 
ФНРЈ", бр. 6/62) 

— давање сагласности за утврђивање ближих 
услова за одобравање и коришћење кредита из 
тачке 7. став 1, ове одлуке, које утврђује банка 
народне републике (тачка 7. став 4). 

Члан 25. 

Републичка извршна већа могу овластити ста-
решине републичких органа управе који имају пра-
во наредбодавца да, у сагласности са републичка! 
секретари]атом за републички буџет и општу упра-
ву, мењају намену односно висину средстава пред-
виђених у буџету између партија исте главе, е тим 
да не могу вршити измене средстава намењених 
за личне расходе и средстава намењених за мате-
р и ј а л а расходе (члан 91. став 2. под 1 Закона 
о буџетима и финансирању самосталних установа 
— „Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 
28/62). 

Члан 26. 

Ако је савезним прописом предвиђено да репуб-
личко извршно веће даје сагласност, потврду или 
одобрење н>а правила или статут самосталне уста-
нове или организације, републичко извршно веће 
може овлашћење за давање сагласности, потврде 
или одобрења пренети на. одговарајући орган 
управе. 

Ако је савезним прописом предвиђено да ре-
публичко извршно веће даје сагласност, потврду или 
одобрење на систематизацију радних места у само-
сталној установи или организацији на коју се у 
погледу службеничких односа примењују одредбе 
Закона о јавним службеницима, републичко извр-
шно веће може давање сагласности, потврде или 
одобрења пренети на одговарајући орган управе. 

Одредбе става 1. овог члана не односе се на 
правила која доносе заједнице железничких пре-
дузећа, заједнице поштанско-телеграфско-телефон-
ских предузећа и заједнице предузећа за путеве. 

Члан 27. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 240 
в. новембра 1962. године 

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

630. 

На основу члана 33. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/62), Са-
везно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О САВЕЗНОМ ЗАВОДУ ЗА ЦЕНЕ 

1. Оснивање и делокруг 

Члан 1. 
Оснива се Савезни завод за цене. 
Савезни завод за цене (у даљем тексту: Завод) 

је самостални орган управе. 

Члан 2. 
Завод врши послове контроле цена, производа 

и услуга, као и друге послове у области цена и 
тарифа на основу савезних закона, ове уредбе и 
других савезних прописа. 

Члан 3. 
Завод врши нарочито следеће послове: 
1) прати и анализира кретање цена производа 

и услуга и утицај тих цена на производњу и про-
мет робе у земљи и на спољнотрговинску размену; 

2) прати и анализира текућу конјунктуру на 
тржишту; 

3) врши контролу цена у производњи и кон-
тролу цена одређених услуга; 

4) даје предлоге и мишљења надлежним савез-
ним органима управе у вези са порезом на промет, 
регресима, царинама, премијама и сл.; 

5) даје предлоге и мишљења надлежним савез-
ним органима управе о предузиман^ мера из области 
цена и тарифа:; 

6) врши и друге послове у вези са ценама и та-
рифама које му ставе у задатак Савезно извршно 
веће или Секретаријат Савезног извршног већа за 
опште привредне послове. 

Члан 4. 
Контрола цена производа и услуга која се врши 

у оквиру права и дужности федерације обухвата 
нарочито: 

1) основне сировине, полупроизводе РТ други ре-
продукциони материјал који су од нарочитог зна-
чаја за висину трошкова пословања привредних ор-
ганизација; 

2) основне индустријске производе широке по-
трошње који у већој мери утичу на кретање тро-^ 
шкова живота и животни стандард; 

3) основне артикле исхране, који у структури 
потрошње прехрамбених артикала имају значајније 
учешће; 

4) услуге од општег значаја чије су тарифе 
утврђене савезним прописима или које утврђују 
вршиоци услуга, у сагласности са надлежним са-
везним органима управе. 

Секретаријат Савезног извршног већа за опште 
привредне послове одређује за које ће производе и 
услуге из става 1. овог члана Завод вршити кон-
тролу цена. 

Секретаријат Савезног извршног већа за опште 
привредне послове може одредити да Завод кон-
тролу цена у производњи врши и за друге про-
изводе, као и за поједине увезене производе. 

Члан 5. 
У вршењу контроле цена Завод ће се придр-

ж а в а м поступка одређеног Законом о друштвено) 
контроли цена и прописа Секретаријата Савезног 
извршног већа за опште привредне послове. 
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Члан 6. 
Завод се посебно стара: 
1) о унапређивању службе у републичким за-

водима за цене и указује им стручну помоћ, а, по 
потреби, указује стручну помоћ и заводима за цене 
народних одбора; 

2) да републички заводи за цене спроводе кон-
тролу цена у промету на велико, за производе за 
које је Секретаријат Савезног извршног већа за 
опште привредне послове одредио да се врши кон-
трола цена у производњи, као и за производе за које 
је тај Секретаријат одредио да се контрола врши у 
промету на велико ако за те производе није одре-
ђена контрола цена у производњи; 

3) да републички заводи за цене односно за-
води за цене народних одбора врше и оне послове, 
контроле цена из надлежности Савезног завода за 
цене које им стави у задатак Секретаријат Савезног 
извршног већа за опште привредне послове. 

Члан 7. 
Завод у пословима из свог делокруга сарађује 

са републичким заводима за цене, а по потреби 
и са заводима за цене народних одбора, као и са 
Савезном привредном комором, Савезним заводом 
за статистику, Савезним заводом за привредно пла-
нирање и другим органима савезне управе у чијем 
су делокругу послови из области цена и тарифа. 

Завод може, у споразуму са органима и орга-
низацијама из става 1. овог члана, утврдити које 
ће податке прикупљати и обрађивати поједини од 
тих органа ради успешног вршења послова кон-
троле цена, праћења кретања цена и тарифа и пред-
лагања мера у области цена и тарифа. 

Савезно извршно веће може одредити које по-
датке су органи из става 1. овог члана дужни при-
купљати и обрађивати за сврхе предвиђене у ставу 
2. овог члана. 

Члан 8. 
Привредне организације, њихова удружења и 

привредне коморе дужни су доставити Заводу, на 
његов захтев, у вези са спровођењем контроле це-
на, податке које пропише Секретаријат Савезног 
извршног већа за опште привредне послове. 

2. Организација и управљање 

Члан 9. 
Органи управљања Завода јесу: савет и ди-

ректор. 

Члан 10. 
Савет Завода има И до 15 чланова. 
У савет Завода улазе два представника Савезне 

привредне коморе и лица која именује Савезно из-
вршно веће из редова представника појединих уста-
нова које се баве научним радом у области цена, 
из Савезног завода за статистику, Савезног завода 
за привредно планирање и појединих савезних ор-
гана управе. 

Решењем Савезног извршног већа о именовању 
чланова савета одређује се председник савета и 
време на које се именује. 

Директор Завода је члан савета по свом по-
ложају. 

Члан 11. 
Савет даје смернице за рад Завода у вези са 

вршењем контроле цена, праћењем кретања цена 
на тржишту и предлагањем мера у области цена и 
тарифа, као и мишљење о организацији Завода, о ~ 
систематизацији радних места и начину награђи-
в а н ^ службеника Завода, о висини средстава по-
требних за финансирање задатака Завода и о дру-

гим актима који се односе на организацију и рад 
Завода. 

Савет доноси пословник о свом раду. 

Члан 12. 
Директора Завода поставља Савезно извршно 

веће. 
Директор непосредно руководи радом Завода, 

стара се о извршавању задатака Завода, спроводи 
контролу цена на основу одредаба Закона о дру-
штвеној контроли цена и ове уредбе, прописа до-
нетих на основу закона и уредбе и смерница савета 
Завода, и даје Секретаријату Савезног извршног 
већа за опште привредне послове предлоге о про-
изводима и услугама које треба обухватити контро-
лом цена и о предузимању других мера у области 
цена и тарифа. 

Члан 13. 
Директор Завода доноси решења о радним од-

носима службеника и радника Завода и њихов је 
дисциплински старешина. 

Члан 14. 
Директор доноси правилник о организацији За-

вода по приоављеном мишљењу савета Завода, у 
сагласности са Савезним извршним већем. 

3. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 15. 
На Завод преносе се послови које је Савезни 

уред за цене вршио по посебним прописима. 

Члан 16. 
На опреми, инвентару и другој имовини коју 

је користио Савезни уред за цене, право коришћења 
стиче Завод. 

Завод преузима службенике и раднике Савезног 
уреда за цене. 

Члан 17. 
Плате (лични дохоци) слул^беника и радника 

Завода утврђују се на начин одређен за утврђивање 
личних доходака службеника и радника Савезног 
уреда за цене. 

Члан 18. 
Надзор над радом Завода, као и друге послове 

предвиђене Законом о друштвеној контроли цена 
за савезни орган управе надлежан за послове цена, 
врши Секретаријат Савезног извршног већа за 
опште привредне послове. 

Члан 19. 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

носи, по потреби, Секретаријат Савезног извршног 
већа за опште привредне послове. 

Члан 20. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе Уредба о допуни Уредбе о оснивању и уки-
дању одређених савезних органа управе („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 28/60) и Уредба о Савезном 
уреду за цене („Службени лист ФНРЈ", бр. 41/60). 

Члан 21. 
Ова уредба ступа на снагу о^мог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 242 
6. новембра 1962. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. Р< 
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631. 

На основу члана 15. Основног закона о служби 
безбедности пловидбе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
30/62) и члана 195. став 2. Закона о буџетима и ф и -
нансирању самосталних установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), Савезно из-
вршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УСТАНОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ 

ПЛОВНИХ ПУТЕВА 

Члан 1. 
Оснива се Установа за одржавање унутрашњих 

пловних путева као самостална установа (у даљем 
тексту: Установа). 

Седиште Установе је у Београду. 

Члан 2. I 
Задатак је Установе да се стара о пловности пу-

тева унутрашње пловидбе, да их одржава и уре-
ђује, да на њима поставља и одржава објекте за 
безбедност пловидбе (сигналне станице, обални и 
пловни сигнали, пловидбене ознаке, звучни, оптич-
ки, електрични и други уређаји и направе за без-
бедност пловидбе, зимовници на пловном путу и 
др.) у стању које обезбеђује њихово правилно функ-
ционисање, да у том циљу врши одговарајућа 
истраживања и пројектовања, као и да врши по-
слове радио-службе која служи заштити људских 
живота на унутрашњим пловним путевима. 

Поред задатака из става 1. ов от члана, Устано-
ви се могу поверити и послови који се односе на 
одржавање оперативних обала, постављање обје-
ката безбедности пловидбе у пристаништима (свет-
ла, ознаке и други сигнални и сигурносни уређаји), 
багеровање пристаништа, пилотажу на унутра-
шњим пловним путевима Југославије, израду до-
кументације о стању и променама па пловним пу-
тевима и хидрограђевинским објектима на њима, а 
поред ових послова Установа може да снабдева 
пловила пловидбеним картама, картама пловних 
путева и осталим помоћним средствима за нави-
гацију. 

Члан 3. 
Установа има својство правног лица. 

Члан 4. 
Органи управљања Установе јесу: савет, управ-

ни одбор и директор. 

Члан 5. 
Савет Установе врши нарочито ове послове: 
1) доноси правила Установе; 

' 2) утврђује план и програм рада и даје опште-
смернице за рад Установе; 

3) утврђује тарифу за коришћење објеката без-
бедности пловидбе на пловном путу и тарифе за 
остале услуге које буду правилима утврђене; 

4) даје сагласност на финансијски план, завр-
шни рачун, правилник о расподели чистог прихода 
и висину накнада за услуге које нису обухваћене 
тарифом; 

5) претреса извештај о раду Установе; 1 

6) поставља и разрешава руководеће службе-
нике за које је то правилима Установе одређено. 

Тарифу за коришћење пловног пута и објеката 
безбедности пловидбе на пловном путу доноси 
Установа, у сагласности са Секретар^ атом Савез-
ног извршног већа за саобраћај и везе и савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија. 

! План б. 
Савет Установе има 13 чланова. 
У савет делегирају по једног члана: Секрета-

ријат Савезног извршног већа за саобраћај и везе, 
Секретаријат Извршног већа НР Србије за сао-
браћај и путеве, Секретаријат Извршног већа НР 
Хрватске за саобраћај и поморство, Секретаријат 
Из вршног већа НР Босне и Херцеговине за саобра-
ћај, Секретаријат Извршног већа НР Македоније 
за саобраћај, Савезна комисија за водопривреду, 
Југословенска заједница осигурања, Команда речне 
флотиле; два члана делегира Савезна привредна 
комора, а два члана бира радни колектив Установе 
из своје средине. < 

Директор Установе* је по свом положају члан 
савета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може бити председник савета. * 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор непосредно управља пословима 

Установе у складу са важећим прописима, прави-
лима Установе и општим смерницама савета и врши 
нарочито ове послове: 

1) утврђује предлог правила и предлог плана 
и програма рада; 

2) у сагласности са саветом, доноси финансиј-
ски план, утврђује завршни рачун, доноси правил-
ник о расподели чистог прихода и одређује висину 
накнаде за услуге; 

3) доноси правилник о радним односима и пра-
вилник о расподели личних доходака; 

4) на предлог директора Установе, поставља и 
разрешава раднике и службенике Установе и ре-
шава по приговорима против аката о радним од-
носима које доноси директор. i 

Члан 9. 
Управни одбор има највише 9 чланова. 
Чланове управног одбора бира радни колектив 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две го-

дине. 7 

Директор установе је по свом положају члан 
управног одбора,. 

Председника управног одбора бира управни од-
бор из реда својих чланова. 

Директор не може бити председник управног 
одбора. I 

Члан 10. 
Савет и управни одбор доносе своје закључке 

на седницама већином гласова чланова савета од-
носно чланова управног одбора. 

Члан 11. 
Директор непосредно руководи радом Установе 

на основу важећих прописа, правила и закључака 
савета и управног одбора, и организује та ј рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
службеника и радника за чије је доношење овла-
шћен, издаје решења о постављењу и отказу слу-
жбеницима и радницима које поставља савет одно-
сно управни одбор и дисциплински је старешина 
службеника и радника Установе. 

Директор представља и заступа Установу. 
Директор помаже председнику савета и пред-

с е д н и к управног одбора у припремању седница са-
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вета односио управног одбора, и спроводи закључ-
ке савета и управног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави из-4 

вршење закључака савета и управног одбора, ако 
сматра да су у супротности са законом, дру там про-
писима и правилима Установе, и да их заједно са 
својим решењем достави на решавање органу који 
врши надзор над законитошћу рада Установе. 

Ако овај орган не донеое решење у року од 30 
дава од да/на пријема закључка, закључак савета 
односно закључак управног одбора остаје на снази. 

Директора поставља Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе, на предлог 
савета. 

Члан 12. 
Установа има своја правила. 
Правила садрже нарочито ближе одредбе: о 

организацији и раду Установе и њених теренских 
организационих јединица (секција, градилишта, 
надзорништава, деоница и сл.), о пословима Уста-
нове, о правима и дужностима органа управљања 
и о њиховим међусобним односима, о начину избо-
ра чланова управног одбора и чланова савета које 
бира радни колектив и о начину њиховог опозива, 
као и одредбе о финансирању и финансијском по-
словању Установе. 

Члан 13. 
Установа се финансира по прописима о финан-

сирању самосталних установа. 

Члан 14. 
Установа остварује своје приходе накнадама за 

услуге које врши у свом делокругу. 
Висина накнаде за услуге утврђује се тарифом 

или уговорима између Установе и корисника услуга. 

Члан 15. * 
Установа не обрачунава и не плаћа камату на 

пословни фонд, допринос из дохотка и допринос 
друштвеним инвестиционим фондовима. 

Члан 16. 
Надзор над законитошћу рада Установе врши 

Секретаријат Савезног извршног већа за саобра-
ћај и везе. 

I Члан 17. 
До образовања савета и управног одбора Уста-

нове по чл. 6. и 9. 0'ве уредбе, послове савета и 
управног одбора из чл. 5. и 8. ове уредбе врши са-
вет, чије чланове именује Секретаријат Савезног 
извршног већа за саобраћај и везе. 

Члан 18. 
Установа ће се организовати по одредбама ове 

уредбе најдоцније до 31. децембра 1962. године. 

Члан 19. I 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном Листу ФНРЈ". 

| Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 245 
в. новембра 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. Р< 

632. 

На основу члана 15. Основног закона о служби 
безбедности пловидбе („Слудсбени лист ФНРЈ", бр. 
30/62) и члана 195. став 2. Закона о буџетима и фи-
нансирању самосталних установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), Савезно из-
вршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УСТАНОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОМОРСКИХ 

ПЛОВНИХ ПУТЕВА 

Члан 1. 
Оснива се Установа за одржавање поморских 

пловних путева као самостална установа (у даљем 
тексту: Установа). 

Седиште Установе је у Сплиту. 

Члан 2. 
Задатак је Установе да се стара о пловности 

пловних путева у обалном мору Југославије, да их 
одржава и уређује, да на њима поставља и одржава 
објекте за безбедност пловидбе (светионици, обална 
светла, балисажне ознаке и сигнални уређаји) у 
стању које обезбеђује њихово правилно функцио-
нисање и да у том циљу врши одговарајућа истра-
живања и пројектовања, као и да врши послове 
радио-службе која служи заштити људских живота 
на мору. 

Поред задатака из става 1. овога члана, Уста-
нови се могу поверити и послови који се односе на 
одржавање оперативних обала, постављање објеката 
безбедности пловидбе у лукама (светла, ознаке и 
други сигнални и сигурносни уређаји), багеровање 
лука и пилотажу у овалном мору Југославије, а 
поред ових послова Установа може да врши и ко-
рекцију поморских карата и снабдевање бродова 
тим картама и осталим помоћним средствима за 
навигацију. 

Члан 3. 
Установа има својство правног лица. 

Члан 4. 
Органи управљања Установе јесу: савет, управ-

ни одбор и директор. 

Члан 5. 
Савет Установе врши нарочито ове послове: 
1) доноси правила Установе; 
2) утврђује план и програм рада и даје опште 

смернице за рад Установе; 
3) утврђује тарифу за коришћење објеката 

безбедности пловидбе на пловном путу и тарифе 
за остале услуге које буду правилима утврђене; 

4) даје сагласност на финансијски план, завршни 
рачун, правилник о расподели чистог прихода и 
висину -накнада за услуге које нису обухваћене 
тарифом; 

5) претреса извештај о раду Установе; 
6) поставља и разрешава руководеће службе-

нике за које је то правилима Установе одређено. 
Тарифу за коришћење пловног пута и објеката 

безбедности пловидбе на пловном путу доноси 
Установа, у сагласности са Секретаријатом Савез-
ног извршног већа за саобраћај и везе и савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија. 

Члан 6. 
Савет Установе има 11 чланова. 
У савет делегирају по једног члана: Секрета-

ријат Савезног извршног већа за саобраћај и везе, 
Секретаријат Извршног већа НР Хрватске за сао« 
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браћа} и поморство, Секретаријат Извршног већа 
НР Словеније за саобраћај, Секретаријат Извршног 
већа НР Црне Горе за саобраћај, Хидрографски ин-
ститут Југословенске ратне морнарице, Југословен-
ска заједница осигурања; два члана делегира Са-
везна привредна комора, а два члана бира радни 
колектив Установе из своје средине. 

Директор Установе је по свом положају члан 
савета 

Председника савета бира савет из реда својих 
чланова. 

Директор не може бити председник савета. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор непосредно управља пословима 

Установе у складу са важећим прописима, прави-
лима Установе и општим смерницама савета и врши 
нарочито ове послове: 

1) утврђује предлог правила и предлог плана и 
програма рада; 

2) у сагласности са саветом, доноси финансијски 
план, утврђује завршни рачун, доноси правилник о 
расподели чистог прихода и одређује висину нак-
нада за услуге; 

3) доноси правилник о радним односима и пра-
вилник о расподели личних доходака; 

4) на предлог директора Установе, поставља^ и 
разрешава раднике и службенике Установе и ре-
шава по приговорима против аката о радним од-
носима које доноси директор. 

Члан 9 
Управни одбор има највише 9 чланова. 
Чланове управног одбора бира радни колектив 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две 

године. 
Директор Установе је по свом положају члан 

управног одбора. 
Председника управног одбора бира управни од-

бор из реда својих чланова. 
Директор не може бити председник управног 

одбора. 
Члан 10. 

Савет и управни одбор доносе своје закључке 
на седницама већином гласова чланова савета од-
носно чланова управног одбора. 

Члан 11. 
Директор непосредно руководи радом Установе 

на основу важећих прописа, правила и закључака 
савета и управног одбора, и организује та ј рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
службеника и радника за чије је доношење овла-
шћен, издаје решења о постављењу и отказу слу-
жбеницима и радницима које поставља савет од-
носно управни одбор и дисциплински је старешина 
службеника и радника Установе. 

Директор представља и заступа Установу. 
Директор помаже председнику савета и пред-

с е д н и к управног одбора у припремању седница 
савета односно управног одбора, и спроводи за-
кључке савета и управног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави из-
вршење закључака савета и управног одбора, ако 
сматра да су у супротности са законом, другим про-
писима и правилима Установе, и да их заједно са 
својим решењем достави- на решавање органу који 
врши надзор над законитошћу рада Установе. 

Ако овај орган не донесе решење у року од 30 
Дана од дана пријема закључка, закључак савета 
односно закључак управног одбора остаје на снази. 

Директора поставља Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе, на предлог савета. 

Члан 12. 
Установа има своја правила-. 
Правила садрже нарочито ближе одредбе: о 

организацији и раду Установе и њених теренских 
организационих јединица (секције пловног подруч-
ја, светионичарске станице и сл.), о пословима 
Установе, о правима и дужностима органа управ-
љања и о њиховим међусобним односима, о начину 
избора чланова управног одбора и чланова савета 
које бира радни колектив и о начину њиховог опо-
зива, као и одредбе о финансирању и финансијском 
пословању Установе. 

! 

Члан 13. 
Установа се финансира по прописима о финан-

сирању самосталних установа. 

Члан 14. 
Установа остварује своје приходе накнадама 

за услуге које врши у свом делокругу. 
Висина накнаде за услуге утврђује се тарифом 

или уговорима између Установе и корисника услуга. 

Члан 15. 
Установа не обрачунава и не плаћа камату на 

пословни фонд, допринос из дохотка и допринос 
друштвеним инвестиционим фондовима. 

Члан 16. 
Надзор над законитошћу рада Установе врши 

Секретаријат Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе. 

Члан 17. 
До образовања савета и управног одбора Уста-

нове по чл. 6. и 9. ове уредбе, послове савета и 
управног одбора из чл. 5. и 8. ове уредбе врши са-
вет, чије чланове именује Секретаријат Савезног 
извршног већа за саобраћај и везе. 

Члан 18. 
Установа ће се организовати по одредбама ове 

уредбе најдоцније до 31. децембра 1962. године. 

Члан 19. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 276 
6. новембра 1962. године 

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

633. 

На основу члана 52. Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О КОМИСИЈИ ЗА МЕДИЦИНСКО -НАУЧНА 

ИСТРАЖИВАЊА 

Члан 1. 
Комисија за медицинско-научно истраживање, 

основана Решењем о оснивању Комисије за медт^-
цинско-научно истраживање („Службени лис1! 
ФНРЈ", бр. 7/52), по одредбама ове уредбе наставља 
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са радом као орган управе под називом: „Комисија 
за медицинско-научна истраживања" (у даљем 
тексту: Комисија). 

Члан 2. 
Комисија прати, помаже и координира научно-

истраживачки рад у области медицине који је од 
интереса за народну одбрану. 

Члан 3. 
Комисија се састоји од петнаест чланова. Пред-

седника, секретара и остале чланове Комисије име-
нује државни секретар за послове народне одбране 
из редова истакнутих научних радника. 

Чланови Комисије именују се на четири годи-
не, али могу бити разрешени од дужности и пре 
истека тог рока. Чланови Комисије којима је исте-
као овај рок могу бити поново именовани за период 
од наредне четири године. 

Начелник Санитетске управе Државног секре-
таријата за послове народне одбране је члан Коми-
сије по свом положају. , 

Члан 4. 
Радом Комисије руководи председник. Пред-

седник припрема седнице Комисије, утврђује њи-
хов дневни ред и стара се о извршавању закључа-
ка и других аката Комисије. 

Секретар Комисије сарађује са председником 
у припремању седница Комисије и руководи адми-
нистративним пословима Комисије. 

Члан б. 
Државни секретаријат за послове народне од-

бране ближе одређује задатке Комисије и у одно-
су на Комисију има и друга права и овлашћења 
одређена чланом 43. Уредбе о организацији Држав-
ног секретаријата за послове народне одбране 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/58 и 20/61). 

1 Члан б. 
Надзор над законитошћу рада Комисије врши 

Државни секретаријат за послове народне одбране. 

Члан 7. 
Средства за вршење послова из надлежности 

Комисије обезбеђују се у џредрачуну Државног се-
кретаријата за послове народне одбране. 

Председник Комисије је наредбодаван за из-
вршење дела предрачуна предвиђеног за Комисију. 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Решење о оснивању Комисије за медицинско-
научно истраживање. 

Члан 9. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по об-

јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 241 
6. новембра 1962. године 

Београд ' 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

634. 

На основу члана 86. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Савезно из-
вршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ СЛУЖБЕНИКА НА 

СЛУЖБИ У ОДРЕЂЕНИМ ИНОСТРАНИМ 
ЗЕМЉАМА 

Члан 1. 
По одредбама ове уредбе користе годишњи од-

мор службеници на служби у иностраним земљама 
са тешким климатским условима за ЖИЕОТ. 

Под службеницима у смислу ове уредбе, под-
разумевају се службеници и техничко особље ди-
пломатских и конзуларних представништава Фе-
деративне Народне Републике Југославија у ино-
странству, војна лица на служби у војним изаслан-
ствима у иностранству, као и остали службеници 
на служби у иностранству на које се односи За -
кон о јавним службеницима. 

Које се земље сматрају као земље са тешким 
климатским условима у смислу ове уредбе, одре-
ђ у ј е Државни секретаријат за иностране послове, 
у сагласности са Секретариј атом Савезног изврш-
ног већа за савезни буџет и општу управу. 

Члан 2. 
Службеници на служби у земљама из члана 

1. став 1. ове уредбе који ће у тим земљама остати 
три године, имају право на годишњи одмор од два 
месеца, и то после сваких 18 месеци проведених у 
тим земљама. 

Члан 3. 
Ако службеници на служби у земљама из чла-

на 1. став 1. ове уредбе користе годишњи одмор 
у Ј у г о с л а в и ј а имају право на накнаду превозних 
трошкова за долазак у Југославију и за повратак 
у место запошљења. Ова накнада да је се за пу-
товање на јкраћим путем и на ј јефтинијим саобра-
ћа јним средством. 

Право из става 1. овог члана имају и чланови 
у ж е породице службеника из тог става који се са 
н>им налазе у иностраној земљи. 

Члан 4. 
*Службеницима из члана 1. став 1. ове уредбе 

који годишњи одмор користе у Југославији не ура-
чунава се у годишњи одмор време потребно за 
путовање у Југославију и повратак у место запо-
шљења. 

Члан 5. 
За време коришћења годишњег одмора у Ј у -

г о с л а в и ј а службеницима из члана 1. став 1. ове 
уредбе припада за покриће трошкова станарине и 
режијских трошкова у месту запошљења за два 
месеца, део једномесечних прикадлежности у де-
визним средствима, и то: службеницима на служби 
у азијским земљама — у висини од 60%, а слу-
жбеницима на служби у афричким земљама — 
у висини од 10%. Остатак принадлежности у виси-
ни од 40% односно 90% за први месец исплаћује 
им се црерачунат у динаре. За други месец ко-
ришћења годишњег одмора у Југославији овим 
службеницима припадају принадлежности које би 
примали да су на служби у Југославији. 

Члан 6. 
Службеници који ће на служби у инострано) 

земљи са тешким климатским условима остати од 
18 до 24 месеца, могу годишњи одмор користити 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 14. новембар 1962. 

тек после премештаја у Југославију. Овим слу-
ж б е н и ч к а припадају после премештаја у Југо-
славију за први месец годишњег одмора принад-
лежности у износу који су примали на радном 
месту у иностранству, обрачунате у динаре. За дру-
ги месец коришћења годишњег одмора тим слу-
жбеницима припадају принадлежности према рад-
ном месту које имају у Југославија 

Члан 7. 
Службеници из члана 1. став 1. ове уредбе КО-

ЈИ због службених потреба нису могли користити 
годишњи одмор, користиће двомесечни одмор по 
премештају у Југославију, е тим да им принад-
лежности припадају као и службеницима из члана 
6. ове уредбе. 

Члан 8. 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

носи, по потреби, Државни секретаријат за ино-
стране послове, у сагласности са Секретаријат«« 
Савезног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу. 

Члан 9. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје 

да важи Уредба о годишњем одмору службеника 
запошљених у иностранству („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 10/61).^ 

Члан 10. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 239 
6. новембра 1962. године 

Београд 
Председник Републике, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

635. 

На основу одељка И Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на припре-
ми закона о привредном систему („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/54), у вези са чланом 3. Уредбе о по-
резу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/61 
и 11/62), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 25'62, 29/62 и 31/62) у делу II Тарифе 
врше се следеће измене: 

1) У тар. 
пом: „27%"; 

броју 89 стопа: „31°/о" замењује се сто-

2) у тар. 
пом: „18%"; 

броју 91 стопа: „20%" замењује се сто-

3) у тар. 
пом: „ЗОв/о"; 

броју 94 стопа: „34'°/о" замењује се сто-

4) у Taip. 
пом: „2>9°/о"; 

броју 95 стопа: „32%" замењује се сто-

5) у тар. 
пом: „20«/о"; 

броју 96 стопа: „22%" замењује се Сто-

6) у тар. 
пом: „27°/о"; 

броју 97 стопа: „31%" замењује се сто-

Ђ У тар. 
пом: „34%"; 

броју 98 стопа: „38% " замењује се сто-

8) тар. број 99 мења се и гласи: 

„99 Картони: 
1) од вунених крпа — — — — 32% 
2) сложени амбалажни сиви кар-

тони од полуцелулозе (тежине 250 
до 401 g/m2) — — — — — — 20% 

3) сложени картони фини (дуплекс, 
триплекс) — — — — — — 34°/® 

4) сложени картони обични и остали 32%". 

Члан 2. 
Стопе пореза на промет из члана 1. ове уредбе 

Произвођачи папира могу обрачунати и за количине 
папира испоручене и преузете од 1. јануара 1962. 
године до дана ступања на снагу ове уредбе, ако су, 
у смислу тачке 4. Одлуке о одређивању највиших 
продајних цена целулозе и дрвењаче („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 46/62), п р о и з в о ђ а ч и ^ целулозе и 
дрвењаче исплатили целулозу односно дрвењачу 
по цени прописаној у тач. 1. и 2. те одлуке. 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 243 
б. новембра 1962. године 

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

636. 

На основу одредбе под 1. тачке 1. главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1962. годину, Савез-
но извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕ-
НА ЦЕЛУЛОЗЕ И ДРВЕЊАЧЕ 

1. Највише продајне цене за целулозу одређују 
се и износе за: 

Дин./т 
1) целулозу сулфитну небељену IA 101.300 
2) целулозу сулфитну бељену IA — 120.000 
3) целулозу сулфатну нежељену IA 100.000 
2. Највиша продајна 'цена за дрвењачу 

одређује се и износи — — — — — 61.000 
3. Цене из тач. 1 и 2. ове одлуке важе каз 

највише продајне цене произвођача франко утова-
рено у вагон, брод или шлеп најближе утоварне 
станице произвођача. 

4. Цене из тач. 1. и 2. ове одлуке произвођачи 
целулозе и дрвењаче могу споразумно са произ-
вођ&чима папира применити и на количине целу-
лозе и дрвењаче испоручене од 1. јануара 1962. 
године до дана ступања на снагу ове одлуке за 
производњу оних врста папира за које су нове 
стопе пореза на промет прописане Уредбом о из-
менама Тарифе пореза на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 46/62). 

5. ОвлашћЈгје се Секретаријат Савезног извр-
шног већа за опште привредне послове да, по по-
треби, утврђује паритетне цене за остале врсте и 
квалитете целулозе на бази цена из тачке 1. ове 
одлуке. 

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
да важе одредбе тачке 1. под 22 под а), б) и в) и 
под 23 Одлуке о одређивању највиших продајних 
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цена за поједине производе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 9/61). 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

P. п. бр. 248 
6. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

637. 

На основу члана 2. став 3. Уредбе о посебним 
условима за расподелу дохотка неких врста прив-
редних организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
32,62), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О НАМЕНИ И НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
ДОПРИНОСА ОД НАКНАДЕ ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ 

УВЕЗЕНЕ ФИЛМОВЕ 

1. Средства укупно уплаћеног доприноса од 
накнаде за изнајмљене увезене филмове, која се 
према члану 2. став 2. и члану 3. став 2. Уредбе о 
посебним условима за расподелу дохотка неких 
врста привредних организација уплаћују на посебан 
рачун код Народне банке у корист федерације, 
употребиће се: 

1) за давање регреса произвођачима филмова, 
сразмерно промету који су остварили њихови ф и л -
мови у земљи и у иностранству у току протекле 
године, е тим да се за ову сврху користи 70°/о од 
укупног годишњег износа уплаћеног доприноса од 
накнаде за изнајмљене увезене филмове; 

2) за стимулирање квалитета у производњи 
филмова додељивањем награда произвођачима фил-
мова за значајна уметничка, идејна и уметничко-
техничка достигнућа филмова које су они про-
извели, и за покриће дела трошкова производње 
награђених филмова и оних домаћих - филмова 
који су добили посебна признања на међународним 
фестивалима на којима су представљали југосло-
венску кинематографију. За ове сврхе користиће се 
30% од укупног годишњег износа уплаћеног допри-
носа од накнаде за изнајмљене увезене филмове. 

2. Расподелу средстава из тачке 1. ове одлуке 
на део за игране и на део за краткометражне фил-
мове врши за сваку годину Секретаријат Савезног 
извршног већа за просвету и културу, по прибав-
љеном мишљењу Савезне привредне коморе. 

3. Расподела средстава из тачке 1. под 1 ове 
одлуке на поједине кориснике врши се на основу 
података о промету који су поједини филмови ос-
тварили у земљи и у иностранству, које Народној 
банди доставља Савезна привредна комора до 31. 
марта текуће године за протеклу годину. 

4. Додељивање средстава из тачке 1. под 2 ове 
одлуке појединим корисницима врши установа Фе-
стивал југословенског филма, на основу правилника 
који доноси Савезна привредна комора у саглас-
ности са Секретаријатом Савезног извршног већа 
за просвету и културу. 

5. Изузетно, у 1962. години издвојиће се из сред-
става укупно уплаћеног доприноса од накнаде за 
изнајмљене увезене филмове, пре расподеле на на-
мене и кориснике наведене у тачки 1. ове одлуке, 
износ од 45 милиона динара потребан за умножа-
вање копија филмских новости и за синхронизова-
ње филмских новости на словеначки и македон-
ски језик. 

Исплаћиван^ трошкова из става 1. ове тачке 
Народна банка вршиће тек пошто се исцрпе сред-
ства која су по прописима који су важили до 
30. јуна 1962. године издвајана у корист установе 
Филмске новости из средстава доприноса од про-
мета филмова за покриће трошкова умножавања 
копија филмских новости. 

6. Ближа упутства у вези са спровођењем ове 
одлуке доносиће, по потреби, Секретаријат Савезног 
извршног већа за просвету и културу, у сагласно-
сти са савезним Државним секретаријатом за по-
слове финансија. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од -1. јула 1962. године. 

Р. п. бр. 247 
6. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

638. 

На основу члана 172, у вези са чланом 126. став 
8. и чланом 168. став 2. Царинског закона („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 24/59), савезни Државни 
секретаријат за послове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА (ЦАРИНСКОГ 
ПРАВИЛНИКА) 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 09-22017/1 

5. новембра 1962. године 
Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Киро Глигоров, с. р. 

639. 

На основу члана 23. став 2. тачка 3. Закона о 
промету робе и услуга са иностранством („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 27/62), у сагласности са Секре-
таријатом Савезног извршног већа за саобраћај и 
везе, савезни Државни секретаријат за спољну тр-
говину прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМИ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ПОТРЕБНОЈ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
МЕЂУНАРОДНОГ ТРАНСПОРТА РОБЕ И ПУТ-

НИКА 

Члан 1. 
У Правилнику о техничко} опреми привредних 

организација потребној за вршење послова међу-

Члан 1. 
У Правилнику за спровођење Царинског закона 

(Царинском правилнику) („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/60) у члану 220. став 5. на крају тачка се заме-
њује зарезом и после тога додају се речи: „као и 
на други начин уобичајен у трговини.". 
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(»родног транспорта робе и путника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/62) члан 9. мења се и гласи: 

.Привредна организација која врши послове 
међународног поморског транспорта робе у преко-
морској пловидби (дугој и великој обалној пловид-
би) мора располага™ сопственим бродовима који 
су према важећим прописима опремљени за уред-
но вршење превоза робе у односној категорији пло-
видбе, чија укупна носивост износи најмање 150.000 
DWT. 

Привредна организација из става 1. овог чла-
на може вршити послове међународног поморског 
транспорта робе и у границама мале обалне пло-
видбе." 

Члан 2. 
Члан 10. брише се. 

Члан 3. 
Члан 11. мења се и гласи: 
„Привредна организација која врши послове 

међународног поморског транспорта робе у малој 
Обалној пловидби мора располагати сопственим бро-
довима који су према важећим прописима опрем-
љени за уредно вршење превоза робе у односној 
категорији пловидбе, чија укупна носивост износи 
најмање 2.000 DWT." 

Члан 4. 
Члан 12. мења се и гласи: 
„Привредна организација која врши међународ-

ни поморски превоз путника у прекоморској пло-
видби (дугој и великој обалној пловидби) мора 
располага™ сопственим бродовима који су према 
важећим прописима опремљени за уредно вршење 
превоза путника у односној категорији пловидбе, 
чија укупна тонажа износи најмање 20.000 BRT. 

Привредна организација из става 1. овог члана 
може вршити послове међународног поморског пре-
воза путника и у границама мале обалне пловидбе.* 

Члан 5. 
Члан 13. мења се и гласи: 
„Привредна организација која врши међународ-

ни поморски превоз путника у малој обалној пло-
видби мора располага™ бродовима који су према 
важећим прописима опремљени за превоз путника 
у малој обалној пловидби." 

Члан 6. 
У члану 14. речи: „из чл. 9. и 10." замењују се 

речима: „из члана 9.". 

Члан 7. 
После члана 14 додаје се нови члан 14а, који 

гласи: 
„Привредна организација из члана 12. овог пра-

вилника може вршити послове међународног по-
морског транспорта робе сопственим бродовима који 
су према важећим прописима опремљени и за тран-
спорт робе у односној категорији пловидбе." 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

П. бр. 3074 
8. новембра 1962. године 

Београд 

Државни секретар 
за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

640. 
На основу члана 17. у вези са чланом 13. Законај 

о удружењима, зборовима и другим јавним скупо-
вима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46 и 29/47)# 
савезни Државни секретаријат за унутрашње пен 
слове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ЗАЈЕДА 

НИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАЦИОНАЛНИХ 
БИБЛИОТЕКА 

Одобрава се оснивање и рад Заједнице југосло-
венских националних библиотека, према Статуту 
усвојеном на седници Заједнице југословенских на-
ционалних библиотека одржаној 10. јула 1962. го-
дине у Београду. 

Седиште Заједнице је у Београду, а делатност 
Заједнице се простире на целу територију Федера-
тивне Народне Републике Југос лави је. 

Бр. И/3-16275/1 
13. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секретап 

за унутрашње послове. 
Светислав Стефановић, с. р. 

641. 

На основу члана 17. у вези са чланом 13. Закона 
о удружењима, зборовима и другим јавним скупо-
вима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46 и 29/47), са-
везни Државни секретаријат за унутрашње послове 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ДРУ-
ШТВА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ПОМОРСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава се оснивање и рад Друштва за проу-
чавање и унапређивање поморства Југославија 
према правилима усвојеним на Оснивачкој скуп-
штини Друштва одржаној 9. септембра 1962. године 
у Сплиту. 

Седиште Друштва је у Задру, а делатност Дру-
штва се простире на целу територију Федеративна 
Народне Републике Југослви је . 

Бр. И/3-17366/1 
12. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

642. 

На основу члана 17. у вези са чланом 13. Закона 
о удружењима, зборовима и другим јавним скупо-
вима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46 и 29/47), са-
везни Државни секретаријат за унутрашње послове 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ДРУ« 

ШТВА ФРИГОРИФИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава се оснивање и рад Друштва фригори-
фичара Југославије, према правилима усвојеним на 
Оснивачкој скупштини Друштва одржаној 23. марта 
1962. године у Београду. 
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Седиште Друштва је у Београду, а делатност 
Друштва се простире на целу територију Федер а-
тивне Народне Републике Југославије. 

Бр. II/3-17456/1 
18. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секрета!) 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

643. 

На основу члана Г7. у вези са чланом 13. Закона 
0 удружењима, зборовима и другим јавним скупо-
вима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 51/46 и 29/47), 
савезни Државни секретаријат за унутрашње по-
слове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА УДРУ-

ЖЕЊА СНИМАТЕЉА ТОНА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава се оснивање и рад Удружења снима-
теља тона Јутославије, према правилима усвојеним 
на Оснивачкој скупштини Удружења одржаној 17. 
септембра 1962. године у Београду. 

Седиште Удружења је у Београду, а делатност 
Удружен* се простире на целу територију Федера-
тивне Народи« Републике Јутославије. 

Бр. 11/3-17518/1 
18. октобра 1962. године 

Београд 
Државни секрета!) 

га унутрашње послове, 
4 Светислав Стефановић, с. р. 

644. 

На основу члана 84. став 4. Основног закона 
о јавним путевима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/61), Секретаријат Савезног извршног већа за 
саобраћај и вез« прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ЈАВНОГ ПУТА 

I. Опште одредбе 

Члан 1. I 
Технички преглед изграђеног Јавног цута и 

објеката на путу врши се по одредбама овог пра-
вилника. I 

Одредбе овог правилника односе ©е н на те-
хнички преглед изведених радова на реконструк-
ции и јавног пута. 

Члан 2. 
Технички преглед обухвата радове на изградњи 

јавног пута, објеката на путу, као и постројење и 
уређаја који припадају јавном путу или су зарађени 
у објекте на путу. 

Технички преглед изграђених објеката за опште 
Потребе као што су водоводи, канализације, елек-
трични, телефонски и телеграфски водови и каб-
лови и слични објекти који се према одредбама 
Основног закона о јавним путевима могу постављати 
на јавним путевима, врши се по важећим.прописи-
ма о техничком прегледу тих објеката. 

Члан 3. ! 
Технички преглед врши се по извршеној изград-

њи јавног пута и објеката на путу, а пре њихове пре-
да је саобраћају односно пре почетка њиховог ко-
ришћења. 

Технички преглед врши се, по правилу, по из-
вршеној изградњи целог јавног пута и свих објеката 
на путу. 

Технички преглед може се вршити и по извр-
шеној изградњи појединих деоница јавног пута, ако 
деоница чини једну целину и може се предати сао-
браћају. 

Технички преглед мостова, вијадуката, надво-
жњака , подвожњака, тунела, великих потпорних 
зидова, објеката за санирање рунева, дренаже, згра-
да и других објеката високоградње на јавном путу, 
као и других већих и сложенијих објеката или обје-
ката који чине самосталну техничку целину врши се 
непосредно по извршеној изградњи. 

Члан 4. 
Републички, срески односно општински орган 

управе надлежан за саобраћај 'одређује, на захтев 
инвеститора и извођача радова, технички преглед 
јавног пута зависно од реда пута. 

I Члан 5. 
Технички преглед јавног пута и објеката на путу 

врши комисија (у даљем тексту: комисија за тех-
нички преглед) коју именује: за пут I и II реда 
републички орган управе надлежан за саобраћај, за 
Пут I I I реда срески орган управе надлежан за сао-
браћај, а за пут I V реда општински орган управе 
надлежан за саобраћај. 

* II. Технички преглед 

Члан 6. 
! Техничким прегледом утврђује се да ли су јавни 

Пут, деонице пута и објекти на путу изграђени у 
складу са инвестиционом техничком документ аци-
јом, југословенским стандардима и техничким нор-
мативима, као и да ли су испуњени сви технички 
услови и постигнута одговарајућа саобраћајчо-тех-
Ничиа својства за безбедан и несметан саобраћај 
на путу. 

Техничким прегледом мора се проверити исправ-
ност јавног пута, деоница пута и објеката на путу 
у гређевинско-техничком погледу и њихова способ-
НООг у саобраћај но-техничком погледу за безбедан 
»повраћај. 

f Члан 7. 
У грађевинско-техничком погледу,, техничким 

Прегледом јавног пута, деоница пута и објеката на 
ауту проверава се нарочито: 

' 1) стабилност горњег и доњег строја пута, као и 
Мостова, вијадуката и других објеката на путу; 

2) носивост пута у погледу осовинског опте-
рећења; 

8) примена техничких елемената и норматива за 
Изградњу путева и ј у г о с л о в е н с к а стандарда иа 
области путева; 

4) спровођена одговарајућих техничких мера за 
заштиту пута; 

5) техничка исправност изведене конструкције 
коловоз« и објеката на путу; 

6) да ли су извршена потребна пробна оптереће-
н а и друга испитивања на мостовима, вијадуктима, 
нвдвожњацима, великим потпорним и об лажним зи-
довима и другим сличним објектима ради проверу-
вања њиховог реаговања према дејствима која могу 
изазивати друмска возила у саобраћају преко тих 
објеката. 
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Члан 8. 
У саобраћај но-техничком погледу, техничким 

прегледом јавног пута, деоница пута и објеката на 
путу проверава се нарочито: 

1) да ли су постигнуте такве особине пута које 
омогућавају саобраћај са предвиђеним брзинама, 
оцтерећењима и густином саобраћаја; 

2) да ли су правилно изведена места укрштања 
са железничким пругама и другим путевима, као и 
остварени троуглови видљивости; 

3) да ли постаји прописан слободан профил и 
потребна прегледност на путу; 

4) да ли су постављени потребни и одговарајући 
саобраћај ни знаци, путне ознаке и смерокази, а на 
опасним местима спроведене и потребне мере обез-
беђења; 

5) да ли на међународним путевима, ауто-путе-
вима и другим путевима са великом густином сао-
браћаја постоје уређена места за задржавање возила 
ван коловоза, проширења за стајалишта, одмарали-
ште и други простори за потребе саобраћаја; 

6) да ли је правилно изведено паралелно вођење 
и укрштање електричних водова, телеграфских и 
телефонских линија, жичара и других постројења 
са јавним путем; 

7) да ли су мере за несметан и безбедан сао-
браћај спроведене е обзиром на посебне месне при-
лике и саобраћајне услове на појединим деловима 
јавног пута. 

III. Образовање комисије за технички преглед 

Члан 9. 
Захтев за технички преглед подноси инвеститор 

непосредно пре завршетка изградње а најдоцније у 
року од 15 дана од дана извршене изградње јавног 
пута, деоница пута односно објеката на путу. 

Члан 10. 
Ако инвеститор не поднесе захтев за технички 

преглед јавног пута, деоница пута односно објеката 
на путу у року предвиђеном у члану 9. овог пра-
вилника, захтев може поднети извођач радова. 

Члан 11. 
Захтев за технички преглед јавног пута и обје-

ката на путу подноси инвеститор, и то: 
1) за пут I и II реда републичком органу управе 

надлежном за саобраћај; 
2) за пут III реда среском органу управе над-

лежном за саобраћај; 
3) за пут IV реда општинском органу управе 

надлежном за саобраћај. 

Члан 12. 
Захтев за технички преглед јавног пута, део- <-

ница пута односно објектата на путу треба да са-
држи нарочито: 

1) назив инвеститора и извођача радова; 
2) податке о јавном путу, деоници пута односно 

о објекту на путу за ?:оји се тражи технички 
преглед; 

3) број и датум одобрења за изградњу оа назна-
чењем органа управе који је издао одобрење; 

4) назив организације која је израдила инвести-
циону техничку документацију; 

5) дан завршетка радова, односно време у које 
се може отпочети са техничким прегледом. 

Члан 13. 
Републички, срески односно општински орган 

управе надлежан за саобраћај дужан је образовати 
комисију за технички преглед у року од 15 дана 
од дана пријема захтева за технички преглед. 

Члан 14. 1 

Ако се јавни пут простире на териториј ама двеју 
народних република, или на подручјима двају или 
више срезова односно општина, заинтересовани ре-
публички, срески односно општински органи управе 
надлежни за саобраћај могу споразумно образовати 
заједничку комисију за технички преглед таквог 
пута. 

Члан 15. 
Комисија за технички преглед именује се, по 

правилу, за преглед целог јавног пута који се из-
грађује. 

У решењу о именовању комисије може се пред-
видети да комисија неће у пуном саставу вршити 
технички преглед сваке деонице односно сваког 
објекта на путу и да председник комисије одређује 
за овакве прегледе одговарајући у ж и састав ко-
мисије. 

Члан 16. 
У комисију за технички преглед именују се ин-

спектор за јавне путеве, грађевински инспектор* 
стручњаци за путеве и мостове, стручњаци за тех-
нику саобраћаја на путевима, а, по потреби, и други 
стручњаци. 

У састав комисије улазе и представници службе 
безбедности саобраћаја надлежног органа за уну-
трашње послове, Државног секретаријата за послове 
народне одбране, органа управе који је издао одо-
брење за изградњу, као и представник инспекције 
железничког саобраћаја при заједници ж е л е з н и ч к а 
предузећа кад се врши технички преглед места укр-
штања јавног пута са железничком пругом. 

Ако су одобрења за изградњу јавног пута издала 
два или више органа управе, њихови представници 
улазе у састав комисије кад се врши технички пре-
глед оног дела јавног пута за који су издали одо-
брења. 

Ако се врши технички преглед пута I реда који 
се сматра међународни« путем у смислу члана 5. 
став 3. Основног закона о јавним путевима, у са-
став комисије за технички преглед тог јавног пута 
улази и представник Секретаријата Савезног извр-
шног већа за саобраћај и везе. 

Члан 17. 
У комисију за технички преглед именује се ин-

спектор за јавне путеве органа инспекције надле-
жног да врши надзор над изградњом пута за који се 
врши технички преглед. 

У комисију за технички преглед именују се гра-
ђевински инспектори органа управе надлежних за 
послове грађевинске инспекције оних општина пре^ 
ко чијих подручја пролази јавни пут. Грађевински 
инспектор органа управе надлежног за послове гра-
ђевинске инспекције улази у састав комисије кад се 
врши технички преглед дела пута који се налази н-а 
подручју општине чији је тај орган управе. 

Ако јавни пут пролази преко подручја двеју или 
више општина или срезова, у комисију за технички 
преглед може се именовати срески односно репу-
блички грађевински инспектор. 

Члан 13. 
' Решењем о именовању комисије за технички 
преглед одређује се председник комисије, а, по по-
треби, и лице које ће вршити дужност секретара 
комисије. 

Члан 19. 
Републички, срески односно општински орган 

управе надлежан за саобраћај дужан је о образова-
њу комисије за технички преглед обавестити инве-
ститора, извођача радова, Државни секретаријат за 
послове народне одбране, службу за безбедност сао-
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) 
браћа ја надлежног органа за унутрашње послове и 
друге организације чији представници треба, према 
решењу о образовању комисије, да учествују у раду 
комисије. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране, служба безбедности саобраћаја надлежног 
органа за унутрашње послове и друге организације 
чији представници треба да учествују у раду коми-
сије за технички преглед именоваће своје представ-
н и к и о томе, у року од осам дана од дана пријема 
обавештења о образовању комисије, обавестити ор-
гана управе надлежног за саобраћај који је образо-

в а о комисију. 

IV. Рад комисије за технички преглед 

Члан 20. 
Председник комисије за технички преглед руко-

води радом комисије, одређује план и почетак рада 
комисије и о томе обавештава чланове комисије, ин-
веститора, извођача радова и друге учеснике у из-
градњи. 

Ако комисија ради у ужем саставу, председник 
комисије може одредити једног од чланова комисије 
да руководи радом комисије у ужем саставу. 

Члан 21. 
Инвеститор и извођач радова дужни су ко-

мисији за технички преглед ставити на распола-
гање инвестициону техничку документацију са 
уредно унетим изменама које су вршене у току из-
градње, грађевинске дневнике и књиге, документе 
о испитивању материјала и конструкција и податке 
о другим испитивањима, резултате пробних опте-
рећења мостова, вијадуката и других објеката, као 
и друге документе и податке који се односе на 
изградњу. 

Члан 22. 
Техничком прегледу јавног пута и објеката на 

путу дужни су присуствовати представници инве-
ститора и извођача радова и технички руководиоци 
радова на појединим деоницама пута односно на 
појединим објектима на путу. 

Представници инвеститора и извођача радова 
дужни су комисији за технички преглед давати по-
требна објашњења и пружати потребне техничке 
податке у вези са изградњом. 

Техничком прегледу могу присуствовати пред-
ставник пројектантске организације која је изра-
дила инвестициону техничку документацију јавног 
пута, појединих деоница пута или објеката на путу, 
као и представник предузећа за путеве, органа 
управе односно установе којој је пут поверен, уко-
лико то предузеће, орган односно установа није 
учесник у изградњи. 

Члан 23. 
Комисија за технички преглед дужна је упо-

знати се са подацима из инвестиционе техничке 
документације и из других докумената који јој 
се стављају на располагање према одредбама члана 
21. овог правилника. 

Комисија врши технички преглед на лицу 
места и на начин одређен важећим техничким про-
писима. Ако таквих прописа нема, технички пре-
глед се врши према савременим техничким достиг-
нућима. 

Члан 24. 
Комисија за технички преглед дужна је водити 

записник о своме раду. 
У записник о раду комисије уносе се нарочито: 

имена чланова комисије, представника инвеститора, 
извођача радова и других учесника у изградњи, 
као и лица која су присуствовала раду комисије; 
време, место, ток и начин рада комисије; која и 
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каква је документација стављена на располагање 
комисији и налази комисије. 

Записник о раду комисије потписују чланови 
комисије, представници инвеститора и извођача ра-
дова и друга лица која су присуствовала раду ко-
мисије. 

Члан 25. 
По завршеном раду, комисија за технички пре-

глед саставиће извештај о извршеном техничком 
прегледу јавног пута, деоница пута односно обје-
ката на путу и доставиће извештај органу управе 
који је именовао комисију. 

Извештај о извршеном техничком прегледу тре-
ба да садржи: назив органа који је образовао ко-
мисију, број решења о образовању комисије, имена 
чланова комисије, назив инвеститора и извођача 
радова и имена њихових представника који су уче-
ствовали у раду комисије, место и време рада ко-
мисије, предмет техничког прегледа, налаз, ми-
шљење и предлоге комисије, као и издвојена ми-
шљења ако их има. 

Извештају о извршеном техничком прегледу 
прилаже се и записник о раду комисије. 

Члан 26. 
Комисија за технички преглед дужна је у из-

вештају из члана 25. овог правилника дати налаз 
и мишљење о постојању услова за безбедан и не-
сметан саобраћај на јавном путу и о могућностима 
предаје саобраћају пута, деонице пута и објекта 
на путу, о грађевинско-техничким и саобраћајно-
техничким недостацима на јавном путу, деоници 
пута и објекту на путу, о могућностима отклањања 
тих недостатака и о времену потребном за то. 

Ако су на јавном путу, деоници пута или об-
јекту на путу утврђени недостаци, комисија ће дати 
мишљење о томе да ли се јавни пут, деоница пута 
односно објект на путу може предати саобраћају 
само после отклањања недостатак или, е обзиром 
на врсту и природу недостатака, и пре њиховог 
отклањања уз предузиман^ потребних мера обез-
беђења при извођењу накнадних радова на откла-
њању недостатака. 

Члан 27. 
Комисија за технички преглед предложиће да 

се јавни пут, деоница пута односно објект на путу 
преда саобраћају ако утврди да пут задовољава 
грађевинско-техничке и саобраћајно-техничке усло-
ве за безбедан и несметан саобраћај. 

Ако на јавном путу, деоници пута односно об-
јекту на путу постоје недостаци који по својој 
врсти и природи не утичу на безбедност и несме-
т а н о г саобраћаја, комисија за технички преглед 
предложиће да се јавни пут, деоница односно објект 
преда саобраћају уз обавезу да се недостаци нак-
надно отклоне у одређеном року и да се радови на 
отклањању недостатак изводе уз потребне мере 
обезбеђења. По потреби, комисија ће предложити 
и мере обезбеђења које треба спроводити у инте-
ресу безбедности саобраћаја при извођењу накнад-
них радова на отклањању недостатака. 

Ако се техничким прегледом утврде недостаци 
на јавном путу, деоници пута односно објекту на 
путу који непосредно утичу на стабилност пута и 
доводе у питање безбедност и несметаност саобра-
ћаја, комисија за технички преглед предложиће 
да се предаја саобраћају пута односно објекта на 
путу изврши тек кад се недостаци отклоне. 

V. Предаја јавног пута саобраћају 

Члан 28. 
Републички, срески односно општински орган 

управе надлежан за саобраћај решава, на основу 
предлога комисије за ^технички преглед, е откла-
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њању недостатака утврђених приликом техничког 
прегледа и о предаји јавног пута, деоница пута и 
објеката на путу саобраћају у смислу члана 35. 
Основног закона о јавним путевима и чл. 32, 33. и 
34. Основног закона о изградњи инвестиционих об-
јеката („Службени лист ФНРЈ", бр. 45 61). 

Ако се саобраћају преда јавни пут, деоница 
пута односно објект на путу на коме постоје недо-
стаци који по својој врсти и природи не утичу на 
б_ ^бедност и несметаност саобраћаја, републички, 
срески односно општински орган управе надлежан 
за саобраћај одредиће и рок у којем су инвеститор 
и извођач радова дужни отклонити те недостатке, 
а, по потреби, и мере обезбеђења које се морају 
предузимам у интересу безбедности саобраћаја при 
извођењу накнадних радова на отклањању недо-
с т а т а к . 

VI. Технички преглед накнадних радова 

/ Члан 29. 
Ако због утврђених нед остатака јавни пут, део-

ница пута односно објект на путу није предат сао-
браћају, инвеститор односно извођач радова дужан 
је најдоцније у року од 15 дана од дана када су 
завршени накнадни радови на отклањању недо-
статака, затражити технички преглед. 

Ако је саобраћају предат јавни пут, деоница 
пута односно објект на путу на коме су постојали 
недостаци (члан 28. став 2), републички, срески 
односно општински орган управе надлежан за сао-
браћај одредиће, по истеку рока одређеног за откла^ 
њање недостатак, технички преглед накнадно из-
вршених радова. 

Члан 30. 
Републички, срески односно општински орган 

управе надлежан за саобраћај одредиће поновни 
технички преглед само у погледу радова извршених 
на отклањању недостатака на јавном путу, деоници 
пута односно објекту на путу. 

Технички преглед из става 1. овог члана врши, 
по правилу, комисија за технички преглед у од-
говарајућем' ужем саставу или један од чланова! 
комисије, зависно од обима и значаја извршених 
радова, односно врсти објеката на којима је из-
вршено отклањање недостатака. По потреби, може 
се одредити да технички преглед накнадно извр-
шених радова комисија врши у пуном саставу. 

У ком саставу ће комисија односно који ће 
члан комисије извршити технички преглед накна-
дно извршених радова на отклањању недостатак^ 
одређује председник комисије. 

Члан 31. 
На технички преглед накнадно извршених ра-

дова на .отклањању недостатака на јавном путу, 
деоници пута односно објекту на путу сродно се 
примењују одредбе чл. 20. до 28. овог правилника. 

VII. Завршна одредба 

Члан 32. -
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1360 
30. октобра 1962. године 

Београд 

645. 
На основу члана 45. став 2. Општег закона О 

школству („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/58 и 27/60), 
члана 23. став 2. Уредбе о трговинско} делатности 
и трговинским предузећима и радњама („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 
и 16/62) и члана 12. одељак II тачка 3. Уредбе о 
преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18 58, 18/50 и 9/61), у сагласности са секретари-
јатима Савезног извршног већа за трговину и ту-
ризам и за пољопривреду и шумарство, Секретари-
јат Савезног извршног већа за рад прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О СТИЦАЊУ СТЕПЕНА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВА-
ЊА КОМЕРЦИЈАЛИСТА У ТРГОВИНИ НА ПРАК-
ТИЧНОМ РАДУ У ТРГОВИНСКОМ ПРИВРЕДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ 
ЗАДРУГАМА 

Члан 1'. 
Радници који врше комерцијалне послове у тр-

говинском привредним организацијама и у земљо-
радничким задругама које се баве трговинском де-
латношћу (ком ерци ја листи у трговини) и стручно 
се оепособљавају практичним радом у тим органи-
зацијама односно задругама, могу стицати опште 
признате степене стручног образовања путем пола-
гања стручног испита. 

Члан 2. 
У складу са могућностима образовања комер-

ц и ј а л н е ^ у трговини у стручним школама и по-
требама привреде народне републике у овој врсти 
стручних кадрова, републички орган надлежан за 
стручно образовање утврдиће својим прописима 
који се општи степени стручног образовања могу 
стицати полагањем стручног испита, као и програ-
ме, услове и начин полагања стручног испита. 

Орган из става 1. овог члана дужан је пропи-
сати да радник који полаже стручни испит има 
признату стручну спрему (стручну оспособљ еност) 
комерци ја листе у трговини и да врши комерцијалне 
послове у трговинској привредној организацији од-
носно земљорадничкој задрузи за које му је при-
зната стручна спрема. 

Члан 3. 
Стручни испит за признавање средњег струч-

ног образовања комерци ја листе у трговини може 
полагати и радник коме је, на основу члана 40. 
Правилника о стручној спреми ком ерци ја листа у 
трговини („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/58 и 7/60), 
издато решење о полагању стручног испита за 
средњу стручну спрему комерцијалне*^ у трговини. 

Члан 4. 
Радницима, који су стекли стручну спрему по 

одредбама Правилника о стручној спреми комер-
цијалната у трговини, признаје се одговарајући 
степен стручног образовања. 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Правилник о стручној спреми ко-
мерцијалне^ у трговини. 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 105.8 

27. октобра 1962. године 
Београд 

Секретар за рад, 
Џемал Биједић, с. р. 

Секретар 
за саобраћај и везе, 
Марин Цетинић, с. р. 
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646. 
На основу члана 29. став 3. Закона о југосло-

в е н с к а стандардима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
16/60 и 30/62), Југословенски завод за стандардиза-
цију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИ^! 
СТАНДАРДИМА ЗА ОКОВ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

СТОЛАРИЈУ 

1. У Решењу о југословенским стандардима за 
Оков за грађевинску столарију („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 47/61 и 9/62) после тачке 2. додаје сз 
нова тачка 3, која гласи: 

„3. Сировине, полуфабрикати и залихе окова 
ђа грађевинску столарију који не одговарају стан-
дардима прописаним овим решењем могу се ставити 
у промет до 31. децембра 1962. године." 

2. Досадашња тачка 3. постаје тачка 4. 
3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр . 04-6853 
5. новембра 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословеиског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

647. 
На основу члана 197. став 4. Закона о организа-

цији и финансирању социјалног осигурања („Служ-
бени лист ФНРЈ", - бр. 22/62), Извршни одбор Скуп-
с т и н е Савезног завода за социјално осигурање 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ПРЕНОСА ПОСЛОВАЊА СРЕСКИХ 
ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ НА ФОН-
ДОВЕ КОМУНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛ-
НОГ ОСИГУРАЊА И НА КОМУНАЛНЕ ЗАВОДЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
1. Срески заводи за социјално осигурање до- ' 

вешће своје пословање у ажурно стање, да би без 
сметње могли извршити пренос пословања на фон-
дове комуналних заједница социјалног осигурања 
(у даљем тексту: фондови) и на комуналне заводе 
за социјално осигурање. 

2. Припремне радње за пренос пословања из -
вршиће посебне комисије које ће образовати срески 
заводи за социјално осигурање од лица која познају 
пословање чији се пренос в р ш и / 

3. Ако се за цело подручје среског завода за 
социјално осигурање (у даљем тексту: срески завод) 
оснива један комунални завод за социјално осигу-
рање (у даљем тексту: комунални завод), пренос 
пословања неће се вршити. 

4. Ако комуналном заводу, поред подручја сре-
ског завода, припадне и део подручја суседног сре-
ског завода — пренос пословања извршиће се само 
За подручје које се припаја. 

5. Ако се на подручју среског завода оснивају 
два или више комуналних завода, пренос посло-
вања извршиће се на те комуналне заводе. Изузет-
но, пренос пословања неће се вршити на комунални 
завод основан у седишту среског завода, код кога 
Комуналног завода остају и све евиденције и доку-

ментација о пословању среског завода које се не 
преносе на комуналне заводе. 

6. Ако се у седишту ф и л и ј а л е среског завода 
оснива комунални завод, на комунални завод извр-
шиће се пренос пословања које је срески завод 
водио о тој филијали . 

Ако комуналном заводу који се оснива у се-
дишту ф и л и ј а л е среског завода припадне и део 
подручја суседне ф и л и ј а л е или суседног среског 
завода, пренос пословања извршиће се само за под-
руч је које се припаја . 

7. Пренос пословања које су срески заводи во-
дили о овлашћеним предузећима и установама из-
вршиће се на та ј начин што ће срески заводи прет-
ходно средити ф и н а н с и с к о пословање са овим 
обвезницима доприноса за социјално осигурање, и 
комуналним заводима предати га у уредном стању. 
У записник о примопредаји унеће се нарочито: оба-
везе предузећа односно установе, бројно стање 
о с и г у р а н и к и бројно стање о сиг у р аним привре-
мено неспособних за рад. 

Овлашћена предузећа и установе вршиће и на-
даље послове преузете на основу овлашћења сре-
ских завода. Комунални заводи обновиће постојеће 
односно закључиће нове уговоре са овлашћеним 
предузећима и установама у року од 30 дана од 
дана извршења примопредаје. 

8. О примопредаји саставља се у три примерка 
записник са списком свега што је предмет примо-
предаје. Један примерак записника и списка пре-
да је се комуналном заводу, један — комуналном 
заводу у седишту среског завода, а један — ре-
п у б л и к о м заводу за социјално осигурање. 

9. Пренос пословања обухвата: 
1) пословну евиденцију; 
2) документацију; 
8) финансијске пословање. 

II. ПОСЛОВНА ЕВИДЕНЦИЈА 

10. Пословну евиденцију која се преноси на ко-
муналне заводе сачињавају : 

1) картотека обвезника доприноса; 
2) списак обвезника доприноса по посебној стопи 

доприноса; 
3) очевидници приватних п о с л о д а в а ц ; 
4) лични картони оситураника; 
5) списак исплаћених новчаних давања из 

здравственог осигурања; 
6) евиденција о издатим здравственим легити-

ман?^ ама; 
7) евиденциони листови осигураник^; 
8) евиденција о бањском и климатском лечењу; 
9) евиденција о исплаћеним аконтацијама за 

путне трошкове; 
10) евиденција о корисницима додатка на децу; 
11) картотека корисника додатка на децу; 
12) евиденција о здраветвеном осигурању пољо-

привредних произвођача; 
13) статистички извештаји. 

1. Картотека обвезника доприноса % 

11. Срески заводи гру писаће картоне обвезника 
доприноса по комунама, према месту рада, и сачи-
ниће спискове обвезника одвојено за сваку комуну, 
са рубрикама: редни број, катастарски број, назив 
обвезника доприноса, ш и ф р а привредне делатности, 
место рада, дан извршења последње контроле обра-
чуна доприноса и за који период, дан извршења 
последње контроле исправности обрачуна додатку 
на децу и за ко ји период. 
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Картотека обвезника доприноса са списком и 
досијеима обвезника доприноса предају се надлеж-
ном комуналном заводу. 

2. Списак обвезника доприноса по посебној стопи 
доприноса 

12. Срески заводи, ради примене посебних стопа 
доприноса, израдиће и предаће комуналним заво-
дима списак обвезника доприноса по посебној стопи, 
по комунама, са рубрикама: конто број, назив обвез-
ника доприноса, шифра привредне делатности, 
висина посебне стопе, датум решења о посебној 
стопи, дан од кога се примењује последња посебна 
стопа и просек чланства у месецима који нису узети 
у обзир у последњем решењу о посебној стопи. 4 

3. Очевидници приватних послодавац 
13. Срески заводи унеће у очевиднике све при-

јаве (одјаве, промене) о упошљењу осигураник за-
гошљених код приватних послодаваца, као и уго-
ворних осигураника и других лица за које се ови 
воде. Унете пријаве (одјаве, промене) остају код 
комуналног завода основаног у седишту среског 
завода. Очевиднике сложене по комунама предаће 
срески заводи комуналним заводима, са списком који 
има рубрике: редни број, катастарски број, назив 
послодавца, број запошљених осигураник, послед-
њи месец извршеног задужења доприносом. 

4. Лични картони осигураник 
14. Срески заводи унеће све пријаве (одјаве, 

промене) које се тичу осигураник у личне картоне 
осигураника. Унете пријаве (одјаве и промене) остају 
код комуналног завода основаног у седишту сре-
ског завода, а лични картони активних осиг ур аника 
предају се комуналним заводима. 

15. Пријаве, одјаве и промене приспеле за време 
и после извршења примопредаје предаће се нак-
надно са посебним списком комуналним заводима. 

16. Лични картони осигураник уживалаца пен-
зије и инвалидним који су користили здравствену 
заштиту која се евидентира у личном картону, 
предаће се са посебним списком комуналним за-
водима. 

17. Лични картони осигураник који се не ко-
ристе у текућем пословању (пасивни картони) остају 
код комуналног завода основаног у седишту среског 
завода. 

В. Списак исплаћених новчаних давања из здрав-
ственог осигурања 

18. Срески заводи предаће комуналним заводима 
списак исплаћених накнада уместо плате, као и 
осталих новчаних давања из здравственог осигура-
ња, по комунама, од 1. јануара 1961. године, са 

• потребном документацијом. 

0. Евиденција о издатим здравствени^! легитима-
цијата 

19. Срески заводи закључиће постојеће евиден-
ције о издатим здравственим легитимацијама и пре-
даће их комуналном заводу основаном у седишту 
среског завода. Ако располажу залихама неупотреб-
љених здравствених легитимација, срески заводи ће 
их поделити комуналним заводима сразмерно броју 
осигураник. Комунални заводи основаће даном по-
четка пословања нову евиденцију о здравственим 
легитимаци ј ама. 

7. Евиденциони листови осигураник^ 
20. Срески заводи предаће комуналним заводима 

Евиденцион е листове ооигур аника који се налазе на 
боловању, заједно са документације^, са списком 
састављени^ по предузећима, по азбучном реду и 

[ цо комунама* 

8. Евиденција о бањском и климатском лечењу 
21. Срески заводи израдиће и предаће кому-

налним заводима списак случајева коришћења бањ-
ског и климатског лечења одређеног до 1. јула 1962; 
године, од стране осигураних лица са њихових под-
ручја, за која лечења рачун није исплаћен. Уз спи-
сак се прилажу решења о одобреном бањском од-
носно климатском лечењу. 

9. Евиденција о исплаћеним аконтацијама за путне 
трошкове 

22. Срески заводи израдиће и предаће комунал-
ним заводима списак осигураник који нису обра-
чунали примљене аконтације на име путних тро-
шкова. Евиденција о обрачунатим путним трошко-
вима остаје код комуналног завода основаног у се-
дишту среског завода. 

10. Евиденција о корисницима додатка на децу 
23. Регистар предмета о додатку на децу остаје 

код комуналног завода основаног у седишту среског 
завода, е тим да овај завод задржава и предмете о 
додатку на децу за активне кориснике упошљене 
на његовом подручју. За остале активне кориснике 
додатка на децу срески заводи израдиће, одвојено 
за сваки комунални завод, списак корисника додат-
ка на децу, и предмете тих корисника заједно са 
списком предаће комуналним заводима према месту 
упошљења корисника додатка на децу. 

24. За предмете који су у решавању, треба на 
начин одређен у тачки 23. овог упутства израдити 
одвојене спискове и предати их комуналним заво-
дима. 

25. Предмети о додатку на децу по којима се 
више не врши исплата додатка (пасивни предмети) 
остају код комуналног завода основаног у седишту 
среског завода. 

11. Картотека корисника додатка на децу 
26. Срески заводи унеће у картоне корисника 

додатка на децу сва решења о правима на додатак -
на децу донета до дана примопредаје, као и све 
исплате додатка на децу извршене по исплатним 
листама. Картони корисника додатка на децу пре-
дају се комуналним заводима са списком који има 
рубрике: редни број, породично и рођено име кори-
сника, последњи месец исплате. 

27. Пасивни картони корисника додатка на децу 
који се не користе дуже од три месеца, остају код 
комуналног завода основаног у седишту среског за-
вода. 

12. Евиденција о здравственом осигурању пољопри-
вредних произвођача 

28. Срески заводи предаће комуналним заводи-
ма евиденцију и документацију у вези са спрово-
ђ е н а ! здравствен ог осигурања пољопривредних про-
извођача: спискове издатих здравствених легити-
мација, евиденцију о уплати доприноса и друго. 

13. Статистички извештаји 
29. Срески заводи предаће комуналним заводима 

следеће статистичко извештаје састављене у 1961. 
и 1962. години: 

1) стање и кретање осигураник, на обрасцима 
СКО и СКО-помоћном; 

2) рекапитулацију стања и кретања осигурани-
ка за месец , на обрасцу СКО-СЃ; 

3) збирни преглед лица која су била у гтривре-
меном радном односу, на обрасцу СКО-ПРО; 

4) збирни преглед случајева и дана привремен« 
неспособности за рад, на обрасцу СДПН/1-СГ; . 

5) збирни преглед случајева привремене неспо-
собности за рад, по привредним делатностима, на 
обрасцу СДПН/2-СГ: 
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6) збирни преглед дана привремене неспособ-
носта за рад, по привредним делатностима, на обра-
сцу СДПН/З-СГ; 

7) збирни преглед о коришћењу здравствен за-
штите, на обрасцу КЛЗ-СГ; 

8) збирни преглед о коришћењу других права 
на основу Закона о здравственом осигурању, на 
обрасцу ЌКД-СГ. 

Све статистичке податке вођене по комунама 
треба средити и предати одговарајућим комуналним 
заводима, који ће исте и даље водити и прикази-
вати по комунама. 

30. Сви извештаји који (су састављени за под-
ручје среског завода, као и основна евиденција на 
основу које су ови извештаји састављени, остају 
код комуналног завода основаног у седишту сре-
ског завода. 

ИТ. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
31. Срески заводи предаће комуналним заводи-

ма све нерешене предмете. Нерешени предмети 
предаће се са списком, који има рубрике: број про-
токола, 'назив странке, предмет. 

32. Предмети у вези са контролом обрачуна и 
уплаћивања доприноса предаће се комуналним за-
водима са посебним списком, који има рубрике: број 
протокола, назив обвезника, износ дуговања. 

33. Предмети по којима је израда платног на-
лога у току или се води другостепени односно суд-
ски поступак, предаће се комуналним заводима у 
стадијуму у коме се буду налазили на дан примо-
предаје, е тим да комунални заводи наставе посту-
пак. Исто тако ће се поступити и са платним нало-
зима који су постали правоснажен до дана примо-
предаје. 

34. Предмете у вези са накнадом штете предаће 
срески заводи комуналним заводима са списком, 
који има рубрике: редни број, број предмета, по-
родично и рођено име односно наслов дужника, 
стање дуга на дан примопредаје, начин плаћања, 
износ отплате. 

35. Општи деловодни протокол остаје у кому-
налном заводу основаном у седишту среског завода.. 

Комунални завод основан у седишту среског за-
вода закључиће све књиге у вези са канцеларијске! 
пословањем среског завода са дамом 31. децембра 
1962. године и извршиће њихово архивирање. 

36. Деловодни протокол захтева за остварење 
права из пензијског осигурања и деловодни прото-
кол захтева за остварење права из инвалидског 
осигурања остају код комуналног завода основаног 
у седишту среског завода, који је дужан извршити 
комплетирање по захтевима осигураник до дана 
примопредаје. 

37. Предмети примљени у току и после извр-
шене примопредаје, предаће се комуналним заво-
дима, који ће их, ако нису надлежни за доношење 
решења о правима из дугорочних осигурања, до-
ставити комуналним заводима надлежним за њи-
хово подручје. 

38. Републички заводи за социјално осигурање, 
приликом одређивања комуналних завода за спро-
вођење нива лидског и пензијског осигурања, одре-
диће истовремено и начин на који ће срески заводи 
предати комуналним заводима рачунске листове и 
осталу документацију о исплатама пензија односно 
инвалиднина корисницима из пензијског односно 
инвалид ек ог осигурања. 

39. Срески заводи предаће комуналним заво-
дима и: 

1) картоне персоналних података са досијеима 
преузетих радника; 

2) списак преузетих радника, који има следеће 
рубрикегредни број, број персоналног предмета, по-
родично и рођено име радника, звање и платни ра-
зред, висина основне плате, висина положајне пла-
те, додаци на децу, додаци за одвојени живот и сл., 

укупна примања, обуставе судске и администра-
тивне; 

3) уговоре са преузетим стипендист им а — ли-
цима у- радном односу или лицима ван радног од-
носа. 

IV. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

1. Завршни рачуни 
40. Срески заводи закључиће своје финансијска 

пословање са даном 31. децембра 1962. године и са 
тим даном саставиће завршни рачун који ће обу-
хватити и приходе и расходе фонда здравственог о-
сигурања који буду остварени односно извршени до 
20. јануара 1963. године, а односе се на 1962. годину. 

41. Доприноси за социјално осигурање који се 
уплаћују за периоде до краја 1962. године, упла-
ћиваће се до 20. јануара 1963. године на досадашње 
рачуне среских завода. 

Доприноси за периоде до краја 1962. године који 
буду уплаћени после 20. јануара 1963. године, упла-
ћиваће се као и доприноси за периоде 1963. године 
— на рачуне комуналних завода на чијим су под-
ручјима седишта обвезника доприноса. Ови допри-
носи распоређују се на фондове односно на гране 
осигурања у сразмери у којој се, према стопама 
основних доприноса, распоређују доприноси за 1963. 
годину. 

Доприноси који буду уплаћени после 20. јану-
ара 1963. године по допунској општој стопи од 2% 
за периоде до краја 1962. године, распоређују се на 
фондове инвалидског и пензијског осигурања. 

Уплате које би до 20. јануара 1963. године биле 
извршене погрешно на други рачун, пренеће се 
путем прелазног рачуна на заводе односно на фон-
дове на које се односе, у смислу ст. 1. до 3. ове 
тачке. 

42. Ради што потпунијег обухватања обавеза 
у завршном рачуну, срески заводи треба да позову 
здравствено установе на свом подручју да благо-
времено поднесу рачуне трошкова здравствених у-
слуга пружених осигураницима до краја 1962. го-
дине. 

Обавезе из 1962. године које не буду обухва-
ћене завршним рачуном, подмириваће се у посло-
вању 1963. године на рачун комуналне заједнице 
социјалног осигурања на чијем је подручју осигу-
раник био запошљен у време настанка обавезе. 

43. Срески заводи треба пре састављања завр-
шних рачуна да изврше сравњивање и усклађи-
вање својих рачуна са рачунима банке, филијала 
и испостава завода, републичког завода за соци-
јално осигурање и здравствених установа, као и 
утврђивање и ликвидацију потраживања и обавеза 
на контима група 15 и 18 досадашњег пословања 
завода. У вези е тим, треба благовремено присту-
пити овом послу и извршити наплату потраживање 
и измирење обавеза по рачунима тих група. 

44. Стање на рачуну благајне на дан 31. децем-
бра 1962. године, укључујући и евентуалне помоћне 
благајне, треба изравнати уплатом салда готовине 
на жиро-рачун код банке. 

Салдо доприноса по допунској општој стопи од 
2% — рачун 118 (стање на дан "31. децембра 1962. 
године) уплаћених до 20. јануара 1963. године, пре-
носи се у корист републичког завода за социјално 
осигурање. 

45. Пошто се изврше потребна књижења и са-
стави завршни рачун, закључиће се књиге финан-
сијског пословања. 

Стање утврђено по завршном рачуну унеће се 
са 1. јануаром 1963. године, у књиговодству среског 
завода, на исте картице и под истим бројевима под 
којима је досада вођено. 

Завршне рачуне, са прилозима, треба републи-
чким заводима за социјално осигурање доставити 
до 28. фебруара 1963. године. 
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%, Распоређивање средстава на комуналне заједнице 
социјалног осигурања 

46. Средства резерве здравственог осигурања, 
средства фонда превентивне здравствене заштите 
и фондова са посебном наменом, средства нераспо-
ређених вишкова из 1954. године, као и вишка утвр-
ђеног у пословању 1962. године, срески заводи ће, 
ако су на њиховом подручју образоване две или 
више комуналних заједница социјалног осигурања, 
распоредити на те комуналне заједнице сразмерно 
броју осигурани^.. . 

Број осигураник према коме се врши распо-
ређивање средстава из става 1. ове тачке је про-
сечан број осигураника у 1962. години на подручју 
поједине комуналне заједнице социјалног осигу-
рања. 4 

Ако је за цело подручје среског завода обра-
зована једна комунална заједница социјалног оси-
гурања, средства се у целини преносе на ту кому-
налну заједницу. 

47. Срески заводи код којих се по завршном 
рачуну за 1962. годину утврди вишак расхода над 
приходима (мањак), употребиће за покриће тог мањ-
ка првенствено део доприноса здравственог осигу-
рања преко стопе од 8,7% (највише до стопе здрав-
ственог осигурања у односној народној републици), 
оствареног у 1962. години. Ако после покривања 
мањка преостану средства из дела доприноса преко 
стопе од 8,7% за 1962. годину, та ће средства срески 
заводи унети у резерву фонда здравственог оси-
гурања. 

Манакове из пословања 1962. године који би о-
стали непокривени после коришћења средстава из 
дела доприноса преко стопе од 8,7%, као и непо-
кривене мањкове из пословања у ранијим годинама 
— до краја 1961. године, срески заводи ће покрити 
сагласно одредбама Одлуке о покривању непокри-
вених мањкова у фондовима завода за социјално 
осигурање („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/62). 

Обрачун покривања мањка утврђеног у посло-
вању 1962. године треба извршити одвојено од обра-
чуна покривања мањкова из ранијих година, по-
што је одлуком наведеном у ставу 2. ове тачке 
предвиђено да ће се за непокривени мањак из 
1962. године уводити ванредни допринос у смислу 
чл. 108. до 112. Закона о организацији и финанси-
рању социјалног осигурања, док ће се за непокри-
вен^ мањкове из ранијих година одобравати кредит. 

48. Мањкове који остану непокривени после у-
потребе средстава по тачки 47. овог упутства, сре-
ски заводи ће распоредити на комуналне заједнице 
социјалног осигурања образоване на њиховом под-
ручју, и то одвојено непокривени мањак из 1962. 
године од мањкова до краја 1961. године. 

Непокривене мањкове срески заводи ће распо-
р е д и о на комуналне заједнице социјалног осигу-
рања образоване на њиховом подручју, сразмерно 
просечном броју осигураника у 1962. години на под-
ручју поједине комуналне заједнице. 

Ако је на подручју среског завода образована 
само једна- комунална заједница социјалног осигу-
рања, непокривени мањак се преноси на ту зајед-
ницу. 

49. Средства резерви и фондова, као и непо-
кривени мањкови, распоређени на комуналне за-
једнице социјалног осигурања преносе се на поје-
дину заједницу преко комуналног завода који вр-
ши послове за ту заједницу. 

8. Распоређивање потраживање и обавеза 

50. Истраживања и обавезе утврђени по завр-
шном рачуну ^среског завода, преносе се преко ко-
муналног завода који је образован за подручје до-
садашњег среског завод** 

Ако су на подручју среског завода образована 
два комунална завода, истраживања и обавезе ће 
се распореди™ и пренети преко оног комунално* 
завода на чијем подручју је седиште (пробивали-
ште) дужника односно поверилаца на дан преноса 
пословања. 

Обавезе из кредита код банке за обртна сред-
ства среских завода пренеће се на комунални за-
вод који се образује у седишту среског завода. 

51. Стање односно салда по рачунима код бан-
ке: уплаћени допринос и извршене исплате за пен^ 
зију и додатак на- децу — рачун 111, уплаћени до-
принос по допунској општој стопи од 2% — рачун 
118, а у вези е тим стања по рачунима 192/1, 194/1 
и 196/1, као и стање по рачунима републичког за -
вода за социјално осигурање и среских завода, пре-
носе се на комунални завод у седишту среско* 
завода. 

52. Обавезе среских завода по ануитетима за( 
инвестиционе зајмове и обавезе из уговора о из-
градњи пословних и стамбених зграда које доспе-
вају после 31. децембра 1962. године преносе се на 
комуналне заједнице социјалног осигурања, а о-
сноцна средства — на комуналне заводе, на начин 
који буде одређен републичким прописима донети*! 
на основу овлашћења из члана 199. Закона о ор-
ганизацији и финансирању социјалног осигурану 

! 

4. Средства на жиро-рачунима 

53. Сва књижења у вези са распоређивање®! 
средстава по овом упутству, срески заводи ће извр-
шити преко рачуна комуналног завода — 137. 

Салдо који се утврди на рачуну комунално* 
завода после извршених књижења треба да је ј е -
днак износу средстава на жиро-рачуну среског за -
вода. Срески завод пренеће средства са свог жиро-
рачуна на жиро-рачун комуналног завода. 

Ако срески завод, поред средстава на жиро-
рачуну, има и средства издвојена на посебне ра-
чуне код банке, та средства пренеће се претходно 
на жиро-рачун среског завода. 

Ако су на подручју среског завода образована 
два комунална завода, књижења ће се извршити 
преко аналитичког рачуна отвореног за сваки ко-
мунални завод, у групи рачуна 137. Ако се на о-
снову извршеног распоређивања и спроведени* 
књижења утврди на рачуну једног комуналног за-
вода потражни, а на рачуну другог комуналног за-
вода дуговни салдо, потражни салдо ће се^ израв-
нати преносом, поред укупног износа средстава оа 
жиро-рачуна среског завода, и средстава до висине 
дуговног салда са жиро-рачуна комуналног завода 
код кога је утврђен тај салдо. 

54. Срески заводи ће, ако се пословање преноси 
на два комунална завода 'образована на њиховом 
подручју, за сваки од тих завода саставити спи-
скове односно прегледе активе и пасиве која се пре-
носи, са ближим подацима, као што су: 

1) за пренета основна средства (непокретности 
и инвентар) — тачан опис основног средства, име 
набављана, дан набавке, набавна вредност основно!! 
средства и др.; 

2) за потраживања и обавезе — подаци из ко-
јих се може утврдити из чега та истраживања од-
носно обавезе потичу (на пример, Градска болни-
ц а . . . рачун б р о ј . . . за лечење осигураника у ме-
сецу и сл.); 

3) за потрошни материјал — спискове са пода-
цима о врсти и количини материјала. 

55. Књижења у вези са преузетим фондовима 
и имовином спровешће се у комуналним заводима 
даном 1. јануара 1963. године на основу контног пла-
на завода и заједнице социјалног осигурања који ће 
се примењивати од 1. јануара 1963. године и упут-
става за његову примену. 
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V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
бб. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-10564 
24. октобра 1962. године 

Београд 

Извршни одбор скупштине 
Савезног завода за социјално осигурање 

Директор, Потпредседник, 
Зденко Хас, с. р. др Јерко Радмиловић, с. р. 

9. Мато Радуловић, помоћник државног секре-
тара у савезном Државном секретар^ату за уну-
трашње послове. 

II. Пред седници репуб личких комисија за вер-
ска питања чланови су Комисије по свом положају. 

Б. бр. 84 
12. новембра 1962. године 

Београд 

I Савезно извршно веће 

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

По извршеном сравњењу е изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о измени На-
редбе о условима и начину исплате премије за 
пшеницу и раж рода 1962. године, објављеном У 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 39/62, поткрала ниже 
наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ПРЕМИЈЕ ЗА ПШЕНИЦУ 

И РАЖ РОДА 1962. ГОДИНЕ 

У тачки 2. на крају уместо тачке треба ставити 
Зарез и после тога додати омашком изостављене ре-
да: „а примењиваће се од 1. јула 1962. године.". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
Пољопривреду и шумарство, Београд, б. новембра 
1962. године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 5. Уредбе о Савезној комисији 

за верска питања („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/50), 
у вези е чланом 83. Уредбе о организацији и раду 
Савезног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕР-

СКА ПИТАЊА I 

1. У Савезну комисију за верска питања име-
нују се, и то: ! 

»а председника: 
! 1. Мома Марковић, члан Савезног извршног већа; 
'за потпредседенка: 

2. Мато Хорватић, досадашњи потпредседник 
Комисије; 

»а секретара: 1 

8. Милоје Дилпарић, досадашњи секретар Ко-
мисије; 

ва чланове: I 
4. Роман Албрехт, државни подсекретар у Са-

везном извршном већу; 
5. Драгољуб Илић, секретар Комисије за поли-

тичко и идејно васпитни рад Савезног одбора 
ССРНЈ; 

6. Петар Ивићевић, државни подсекретар у Са-
везном извршном већу; 

7. Светозар Пеновски, помоћник секретара у Се-
крет ари јату Савезног извршног већа за рад; 

8. Хакија Поздерац, државни подсекретар у Се-
кретари јату Савезног извршног већа за опште при-
вредне послове; 

На основу члана 6. Уредбе о Филмским ново-
стима („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/62), у вези е 
чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58, 
21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 

ФИЛМСКИХ НОВОСТИ 

За чланове савета Филмских новости, које име-
нује Савезно извршно веће, именују се: 

1. Ото Бенеш, секретар Удружења филмски* 
редитеља и сценариста Југославије; 

2. Душан Марић, генерални секретар Туристич-
ког савеза Југославија, 

3. Блаженка Мимица, секретар Комисије за ме-
ђународну сарадњу и везе Савезног одбора ССРНЈ' 

4. Мило Поповић, члан Комисије за политички 
и идејно-васпитни рад Савезног одбора ССРНЈ. 

Б, бр. 85 
новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана б. Уредбе о Савезном геоло-
шком заводу („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/60) у 
вези е чланом 33. Уредбе о организацији и раду Са-
везног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА САВЕЗНОГ 

ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА 

I. У Савет Савезног геолошког завода именују се 

за председника: 
1. Миладин Радуловић, генерални директор За-

вода за нуклеарне сировине — Београд; 

за чланове: 
2. Инж. Славко Баум, директор Института за 

рударска и хемијско-технолошка истраживања — 
Тузла; 

3. Инж. Павле Венедик, директор „Рудника 
свинца ин топилнице Межица"; 

4. Др инж. Борис Берце, саветник Геолошког 
завода — Љубљана; 

5. Др инж. Милорад Димитријевић, ванредни 
професор Рударско геолошког факултета — шеф 
Катедре за геолошко картирање — Београд; 

6. Инж. Душан Драговић, шеф Одељења за ру-
дна лежишта Геолошког завода — Титоград; 



7. Инж. Кочо Грчев, ш е ф геолошке службе Р у -
дарског базена хрома „Радуша" — Ђсрче Петроз; 

8. Ивица Гретић, савезни народни посланик; 
9. Др инж. Слободан Јанковић, ванредни про-

фесор Рударско геолошког факултета — ш е ф К а -
тедре за економску геологију — Београд; 

10. Др инж. Иван Јурковић, ванредни професор 
Технолошког факултета — Загреб; i 

11. Инж. Евгеније Костић, директор Геолошког 
сектора Завода за нуклеарне сировине — Београд; 

12. Инж. Мирко Перишић, директор Рударског 
института — Београд; 

13. Драгослав-Горски, Петровић — генералмајор 
Југословенско народне армије; 

14. Стјепан Пуклек, генерални директор „ Н а ф -
та-плина" — Загреб; 

15. Јоца Радаковић, руководилац сектора за ин-
вестиције у Савезном заводу за привредно плани-
рање; 

16. Др Бранко Степановић , редовни професор 
Рударско геолошког факултета — ш е ф Катедре за 
инжењерску геологију и хидрогеологију — Београд; 

17. Инж. Моца Сумбуловић, секретар Савета 
рудника и индустрије неметала Савезне привредне 
коморе — Београд; 

18. Инж. Радомир Турајлић, директор Геома-
гнетског института — Гроцка. 

II. Извршна већа народних република одредиће 
у Савет по једног представника из републичког 
органа управе надлежног за послове геолошке 
службе. 

III. Директор Савезног геолошког завода је члан 
Савета по свом положају . 

Б. бр. 82 
8. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 166. Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ" , (Јр. 53/57) у вези 
е чланом 33. Уредбе о организацији и раду Савез-
ног извршног већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ САВЕТНИКА У 

КАБИНЕТУ ПОТПРЕДСЕДНИКА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

Поставља се за државног саветника у Кабинету 
потпредсе динка Савезног извршног већа Душан 
Јурић, виши саветник. 

В. бр. 83 
10. новембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

629. Уредба о преношењу послова у надле-
жност савезних и републичких органа 
управе — — — — — — — — — 739 

£30. Уредба о Савезном заводу за цене — — 798 
631. Уредба о Установи за одржавање унутра-

шњих пловних путева — — — — — 800 
632. Уредба о Установи за одржавање помор-

ских пловних путева — — — — — 801 
633. Уредба о Комисији за медицинско-еаучна 

истраживања — — — — — — — 802 
634. Уредба о годишњем одмору службеника 

на служби у одређеним иностраним зем-
љама — — — — — — — — — 803 

635. Уредба о изменама Т а р и ф е пореза на про-
мет — — — — — — — — — — 804 

836. Одлука о одређивању на јвиших продајних 
цена, целулозе и дрвењаче — — — — 804 

637. Одлука о намени и начину расподеле 
средстава доприноса од накнаде за изна ј -
мљене увезене филмове — — — — — 805 

638. Правилник о допуни Правилника за спро-
вођење Царинског закона (Царинског пра-
вилника) — — — — — — — — — 805 

639. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о техничкој опреми привредних 
организација потребној за вршење послова 
међународног транспорта робе и путника 805 

640. Решење о одобравању оснивања и рада 
За једнице југословенских националних 
библиотека — — — — — — — — 806 

641. Решење о одобравању оснивања и рада 
Друштва за проучавање и унапређивање 
поморства Југославолје — — — — — 806 

842. Решење о одобравању оснивања и рада 
Друштва фригорифичара Југославије — 806 

643. Решење о одобравању оснивања и рада 
Удружења сниматеља тона Југославије — 807 

W4. Правилник о техничком прегледу јавног 
пута — — — — — — — — — — 807 

645. Правилник о стицању степена стручног 
образовања комерцијалиста у трговини 
на практичном раду у трговинским при-
вредним организацијама и земљораднич-
ким задругама — — — — — — — 810 

646. Решење о измени Решења о југословен-
ским стандардима за оков за грађевин-
ску столарију — — — — — — — 811 

647. Упутство о начину преноса пословања 
среских завода за социјално осигурање 
на фондове комуналних за једница соци-
јалног осигурања и на комуналне заводе 
за социјално осигурање — — — — — 811 

Исправка Наредбе о измени Наредбе о усло-
вима и начину исплате премије за пше-
ницу и р а ж рода 1962. године. — — — 815 

Страна 816 — Број 46 С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ ФНРЈ Среда, 14. новембар 1962. 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


